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Zakaj ne bi oblikovali sami?
.. Gotovo se vam je že kdaj zgodilo, da ste morali v kratkem času izdelati vabilo ali letak, pa nikakor niste vedeli, kako bi se zadeve lotili.
Za to obstaja enostavna, lična in hitra rešitev ..

Vsi smo že kdaj bili v položaju, da smo morali v
na primer dveh dneh izdelati vabilo, in bolj kot
nam je tekla voda v grlo, nismo vedeli, kako bi
se iz te godlje rešili. Če ste to nekako rešili, pa bi
se s še večjo prepreko srečali, ko bi potrebovali
vizitke ali štampiljke, po možnosti oblikovane
po svojih željah.

Na srečo danes, v dobi neomejenih tehnoloških
rešitev, obstajajo rešitve tudi za te vrste izzive.
Mnoge od njih nudijo v podjetju S-Graf. Specializirani so za oblikovanje in tiskanje letakov, vizitk, vabil in izdelavo štampiljk. Nalepke, kuverte
z logotipom vašega podjetja, zgibanke … To je
le nekaj od mnogih izdelkov, ki jih ponujajo.
Zanimiva novost na spletni strani podjetja S-graf.si je, da lahko kar v vmesniku, ki deluje na
strani, oblikujete na primer vizitko. Na pregle-

dnem seznamu izdelkov izberete tistega, ki vam
najbolj odgovarja. Izbirate lahko tudi med zanimivimi predlogi vizitk za različne poklice oziroma dejavnosti. Ko enkrat izberete, kar želite, z
gumbom »oblikuj izdelek« vstopite v vmesnik,
kjer lahko izbirate med različnimi motivi ali dodate svojega, premikate, pišete ter po želji obračate besedilo, izbirate med slogi pisave in še in
še. Uporaba je enostavna tudi za osnovnega računalniškega uporabnika.
Že pred tem pa lahko pri vsakem izdelku natančno določite, kaj potrebujete. Pri vabilih lahko izbirate med vrsto različnih formatov, vrstami
papirja in tem, kako se bodo zgibala. Prav tako
lahko izbirate med več vrstami in velikostmi letakov. Če se vam zelo mudi, lahko izbran izdelek
naredijo tudi v enem samem dnevu.

Če morda naročate vizitke, v podjetju S-Graf lahko poleg izbire vrste papirja, velikosti in grafičnih rešitev naročite tudi takšne, da boste izstopali - plastificirane ali pa črne z belim tiskom.
Nudijo tudi štampiljke. Hiter pregled na njihovi
spletni strani da vedeti, da si boste lahko pri naročanju štampiljk omislili praktično kar koli: od
logotipa podjetja in napisa na štampiljki, do
barvnih in ne le črnih odtisov. Lahko si izberete
celo večbarvnega. Naročite lahko tudi klasične
datirke ali numeratorje z do 12 številkami. Izbire
je veliko, vse izdelke in možnosti pa najdete na
njihovi spletni strani S-graf.si.
(P.R.)
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