
Vaše kreatívne tla ové





Polygrafi a je odvetvím s veľmi širokým rozsahom. 
Nemôže však fungovať oddelene od ostatných 

oblastí, s ktorými je priamo či nepriamo prepojená.

Na dosiahnutie tejto kompaktnosti je potrebný 
článok, ktorý spája potreby a účely zákazníkov 
s efektívnymi možnosťami polygrafi ckej výroby 
a naviazanými prídavnými službami. Týmto člán-
kom nie sú priamo tlačiarne, ale fi rmy pôsobiace 
v samostatnom segmente – print manažmente. 
V Severnej Amerike i v Spojenom kráľovstve ide 
o dlhodobo zaužívaný pojem, v Strednej Európe však 
patríme medzi jeho priekopníkov.

Základom print manažmentu je individuálny prístup ku klientovi 
a práve ním sa nám rokmi podarilo vybudovať širokú klientelu spokoj-
ných zákazníkov z rôznych odvetví.

Či už potrebujete pomôcť s jednotlivými tlačovými projektami alebo zastrešiť celú 
produkciu, náš tím obchodných i produkčných manažérov je pripravený vám pomôcť.

Teším sa na spoluprácu.
Ing. Radko Bovan

majiteľ, zakladateľ



NA POLYGRAFIU 
HĽADÍME V ŠIRŠÍCH 

SÚVISLOSTIACH

Našou doménou sú dlhoročné 
skúsenosti, vytvorená sieť stabilných 
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či prepojených doplnkových služieb.



Polygrafi cké centrum, s.r.o. vzniklo v roku 2007 s cieľom 
priniesť do oblasti polygrafi e inovatívny prístup k tlači. 

V polygrafi ckom odvetví na Slovensku sme sa postupne 
vyprofi lovali ako priekopník rozvíjajúceho sa segmentu 
print manažment, v rámci ktorého poskytujeme klien-
tom komplexnú škálu tlačových produktov spojenú 
s  indivi duálnym prístupom a riešeniami na mieru. Po-
stupom času sme realizovali množstvo polygrafi ckých 
zákaziek pre klientov z radu vydavateľstiev, reklamných 
agentúr, ako aj pre koncových zákazníkov zo Slovenska 
i zahraničia. 

V  roku 2020 sme začali prevádzkovať špecializovaný 
online magazín PrinTTalk, ktorý ponúka kombináciu 
inšpirácií a  odborných informácií z  oblasti polygrafi e 
i z príbuzného biznisu.“ Prečítajte si o nás viac!



Máte konkrétnu predstavu? 
Sem s ňou!

riešenia 
na mieru.

Ponuky a návrhy vždy prispôsobujeme 
potrebám našich klientov. Vysoký dôraz 
kladieme na analýzu potrieb a následnú 

optimalizáciu výrobného procesu.



U nás nájdete všetko 
pod jednou strechou.

komplexné 
služby.

Naše portfólio je tvorené komplexnou škálou 
tlačových produktov a doplnkových služieb, vďaka 

ktorým dostanete kompletný servis na jednom 
mieste.



Pri komunikácii dbáme na osobný individuálny prístup 
a optimalizáciu výroby s ohľadom na jedinečnosť 

požiadaviek našich klientov.

Vaša originalita 
je našou prioritou. 



Naše priestory v Bratislave disponujú aj príjemným 
showroomom s výberom ukážok z nášho portfólia, 

v ktorých organizujeme aj náučné workshopy.

Opustila vás múza? 
Nevadí! 



Okrem základných produktov ponúkame 
široké možnosti riešení aj na trhu 
špecifi ckých tlačovín, čo znamená, že 
v našom portfóliu nájdete aj produkty ako 
rozetky, stieracie žreby, tetovačky, reklamné 
tabule, integrované tlačivá a mnoho ďalších.“



knihy a učebnice



diáre a plánovače



spoločenské hry



stolové kalendáre



nástenné kalendáre



katalógy a časopisy



noviny



krabičky



obaly z fólie



etikety a samolepky



obálky



baliace papiere



papierové tašky



foldre



manuály a návody



NAŠE
poradenstvo
Mimoriadne dôležitá pridaná hodnota, ktorú 
poskytujeme našim klientom pri jednotlivých 
objednávkach. Predchádza mu dôkladná analýza 
potrieb klienta. 

grafi ka
Okrem štandardného zalamovania bežných tlačovín, 
skenovania a úpravy obrázkov poskytujeme aj 
možnosti spracovania kreatívnych grafi ckých 
návrhov.

logistika
Pokiaľ odber nie je dohodnutý v našich partnerských 
skladoch, podľa individuálnej dohody v objednávke 
zabezpečujeme efektívnu dopravu kdekoľvek v rámci 
Slovenska, Európy aj sveta.



SLUŽBY
adresná
distribúcia
Okrem distribúcie na konkrétne adresy v rámci danej 
služby poskytujeme všetky ďalšie služby spojené 
s distribúciou (personalizácia, triedenie, balenie, 
vkladanie a i.).

neadresná
distribúcia
Zabezpečujeme ju predovšetkým v rámci Slovenska 
a Česka, no podľa požiadavky aj v iných krajinách 
Európy, pričom spolupracujeme s viacerými 
renomovanými distribučnými a poštovými 
spoločnosťami.



Spoznanie potrieb 
a cieľov klienta

Návrhy riešení
a naše inšpirácie

Realizácia a dodávka
produktov a služieb

Zistenie spätnej väzby,
lebo na vašom názore 

nám záleží!



PREČO 
S NAMI
SPOLUPRACOVAŤ?
V polygrafi i pôsobíme od roku 2007
Aktívna spolupráca s viac než priamymi výrobcami 150

Produktové portfólio s viac než druhmi produktov 60

Tlač viac než3,4 milióna kníh, 360 miliónov letákov

41 miliónov novín a časopisov



Dbáme na budovanie a udržiavanie dlhodobých 
funkčných vzťahov s našimi zákazníkmi. Nejde 
len o transparentnosť v komunikácii, ale aj 
o vzájomné porozumenie a ústretovosť pri 
realizácii rozličných zákaziek. Našim cieľom je 
naslúchať, radiť a hľadať čo najlepšie, technicky 
i ekonomicky najvyhovujúcejšie riešenia.“



Za dlhoročnú priazeň ďakujeme aj týmto fi rmám.



klientov z rôznych odvetví. Sústreďujeme 
sa prioritne na slovenský a český trh.

2100
Zrealizovali sme zákazky 
pre viac než

Naša dodávateľská sieť sa neustále 
rozvíja naprieč Európou.





Polygrafi cké centrum, s.r.o.

Vajnorská 142, OFFICE 142

831 04 Bratislava

www.polygrafcentrum.sk

Nenechávajte svoje nápady zavreté v šuplíku! 
Ozvite sa nám a pomôžeme vám ich zrealizovať. 





Sme 

spolo nos




