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DOTISK NOVOROČNÍCH BLAHOPŘÁNÍ PF 2022
Novoroční blahopřání dodáváme standardně bianko – bez potisku. Pokud budou mít Vaši zákazníci zájem
rovněž o dotisk textů, loga apod., nabízíme Vám možnost dotisku barvou nebo horkou ražbou (zlatotiskem).
Dodací lhůta pro novoročenky s dotiskem je maximálně 10 pracovních dnů od dodání kompletních podkladů
k tisku, popř. od odsouhlasení korektury. Korektury prosím kontrolujte pečlivě – odsouhlasená korektura
je pro nás závazná a přesně podle ní bude dotisk zhotoven.
Veškeré objednávky dotisků na novoročenky požadujeme v písemné formě – e-mailem, faxem, příp. poštou,
abychom předešli případným nesrovnalostem.

Předlohy pro dotisk
- předlohy pro dotisk zasílejte e-mailem
- data přijímáme v následujících formátech:
- *.cdr - Corel Draw verze 20
- * .ai - Adobe Illustrator do verze CS 3
- *.pdf - Adobe Acrobat 8
- bitmapové obrázky (perovky) v jakémkoli formátu, nejlépe však v *.tif v rozlišení nejméně 600 DPI
- veškerý text musí být převeden do křivek, aby nedošlo k záměně či deformaci písma
- data zasílejte ve velikosti 1:1
V případě, že nám zákazník nedodá vlastní podklady k tisku, řídí se grafické práce následujícím ceníkem:
 50,- Kč – sazba textu
 400,- Kč/hod za úpravu grafiky, DTP práce

Dotisk barvou
V případě jednostranného dotisku barvou se počítá pouze jeden průchod tiskárnou i v případě, že máte
vícebarevné logo.

Dotisk horkou ražbou (zlatotiskem)
Dotisk horkou ražbou provádíme následujícími barvami fólií: zlatou, stříbrnou, měděnou, popř. modrou,
červenou, zelenou. Barva ražby se zpravidla přizpůsobuje barvě fólie, která již je použita na novoročence.
Můžete využít naši standardní nabídku textů (viz. příloha), pro které již máme zhotoveny raznice.
V takovém případě počítáme pouze cenu za potisk (dle počtu kusů), formát novoročenky však musí odpovídat
velikosti a rozložení vybraného textu.
Pokud budete požadovat vlastní text, firemní logo, jiné písmo, popřípadě k našemu textu doplnit logo firmy
či jej jinak obměnit, musí se zhotovit nová raznice (štoček), jejíž cena je 340,- Kč.
Při přípravě podkladů pro dotisk novoročenek horkou ražbou prosím věnujte pozornost následujícím bodům:
 Předloha nesmí obsahovat rastr.
 Přizpůsobte prosím požadavky Vašich zákazníků tisk. technologii. Horká ražba není ofset, ale tisk pomocí
štočků na papír. Vzniká zde tlak a tím dochází i k nárůstu tiskového bodu. Některé podklady dostáváme
v takovém provedení, že i při ofsetovém tisku by nastal problém s čistotou a ostrostí tisku.
 Aby nedošlo k podleptání štočku, musí se velmi jemné čáry nasílit.

Ceník dotisku novoročenek
Cena za dotisk novoročenek se vždy skládá z paušální ceny za seřízení a přípravu tiskového stroje, případně
z paušální ceny za raznici v případě ražby a dále pak z ceny za vlastní dotisk na novoročenky podle počtu kusů
následovně:
Paušální cena za seřízení a přípravu tiskového stroje v případě barevného dotisku: 70,- Kč.
Paušální cena za raznici (štoček) v případě dotisku horkou ražbou: 340,- Kč
Cena za dotisk:

Počet kusů
do 24 ks
25 – 49 ks
50 – 99 ks
100 – 199 ks
200 – 499 ks
500 – 999 ks
Nad 1000 ks

Cena za tisk/ks

200,- (jednorázově)
6,90
4,80
2,60
2,20
2,00
1,80

Veškeré uvedené ceny jsou bez DPH (21%).
Na požádání Vám zašleme prostřednictvím e-mailu námi nabízené vzory dotisků společně s šablonami
jednotlivých vzorů novoročenek.
Dotisky na novoročenky, které nejsou nabízeny v našem katalogu (tj. na novoročenky jiných firem),
realizujeme pouze výjimečně po předchozí konzultaci se 100 % přirážkou k ceně.

