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Drukarnia Trójwizja mająca swoją siedzibę w Gdyni, na ul. Cyprysowej 1a oferuje wysokojakościowe
wydruki ulotek. Format ulotki jest dowolny, od A6 do B1, możliwość złożenia dowolnie ulotki. Wszystkie
wydruki wykonujemy na renomowanych maszynach offsetowych. Drukarnia Trójwizja posiada własne studio
graficzne i zatrudnia wykwalifikowaną kadrę grafików, żaden projekt nie jest dla nas trudnością, pracujemy
do pełnego zadowolenia klienta. Przeprowadzamy badania rynku, sprawdzamy konkurencję, pracujemy by
nowa czy obecna firma wyróżniała się na ich tle. Ulotki stały się jedną z najpopularniejszych i najtańszych
form reklamy bezpośredniej. Tania dystrybucja oraz tani druk w Trójwizji drukarni w Gdyni zapewni każdej
firmie profesjonalny start, należny pamiętać że nasza oferta nie tylko zamyka się w druku ulotek czy
plakatów, projektujemy ulotki, foldery, logotypy, drukujemy plakaty wizytówki, katalogi, banery. Jako
agencja reklamowa projektujemy również profesjonalne strony internetowe. Strony www firmowe z
możliwością samodzielnej aktualizacji. Nie odbiegając od tematu głównego nasza drukarnia zapewnia szybki
druk ulotek i plakatów, termin realizacji wynosi jeden dzień. Idąc dalej dla każdego klienta bez względu za
zamawianą ilość ulotek zapewniamy darmową dostawę w jedno miejsce w Polsce. Wyróżnia to nas na tle
innych drukarni, tani druk ulotki, darmowa dostawa, projekt graficzny w jednym miejscu to nasze atuty.
Drukarnia działa od 2007 i od samego początku daje najbardziej konkurencyjne ceny druku. Dajemy
gwarancję na jakość naszych produktów.
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