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Do tiskovine iz domačega naslonjača
..Naročanje digitalnih tiskovin še nikoli ni bilo bolj preprosto..

Živimo v hitrem svetu, v katerem pomanjkanje
časa predstavlja eno glavnih težav. Vsak dan
imamo na urniku številne obveznosti, zaradi katerih smo dostikrat pod stresom in včasih je pravi čudež če uspemo vse postoriti v zadanem času. Zato je pomembno, da si prihranimo vsak
korak, ki si ga lahko. Zlasi pri opravilih, ki so bolj
časovno potratna. Na primer naročanje takšnih
ali drugačnih tiskovin. Če je na vašem seznamu
opravil naročanje letakov, vizitk, kuvert, brošur,
plakatov ali česa podobnega, lahko to naredite
hitreje, kot si mislite. Rešitev, ki vam to omogoča,
pa je spletna tiskarna Demago.
Naročanje digitalnih tiskovin prek spleta omogoča uporabniku enostavno naročanje promocijskih materialov iz domačega udobja. Postopek je hiter in preprost, uporabnik pa ga opravi
prek spletne aplikacije tiskarne Demago, ki sicer
velja za pionirja na področju spletnega naročanja tiskovin. V spletni aplikaciji izberete želeno tiskovino, kjer imate pri vsaki na voljo malo morje
dodatnih možnosti, aplikacija pa vam nato samodejno izračuna ceno. Uporabnik lahko nato v
svojem profilu, ki si ga ustvari z registracijo na
spletni strani, vedno preveri vsa svoja pretekla
naročila in na ta način vodi evidenco brez potrebe po zunanjih programih. V Demagovi aplikaciji je vse zabeleženo jasno in pregledno. Pri naročilu prek spletne tiskarne pa dobi uporabnik
določen odstotek popusta glede na znesek naročil, ki ga lahko izkoristi pri vsakem naslednjem
naročilu.
Spletnega nakupovanja in naročanja se zaradi
številnih prednosti poslužuje vedno več uporabnikov. Med glavnimi zagotovo velja omeniti
prihranek časa, možnost naročanja izven delov-
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nega časa, pregled ponudbe na enem mestu,
naročanje za druge osebe, pošiljanje izdelkov na
poljubne naslove, dostavo na dom in nadzor
nad stroški.

Bogata ponudba različnih tiskovin
Tiskarna Demago letos obeležuje že 10. obletnico delovanja, v tem času pa so pošteno razširili
svojo ponudbo. Začeli so z izdelavo vizitk in letakov, danes pa so v njihovi ponudbi katalogi,
knjige, plakati, razglednice, koledarji, poslovne
mape, namizne podloge in številni drugi tipi tiskovin. Poleg digitalnega in offset tiska, ki veljata za najpogostejši in najbolj priljubljeni tehniki
tiskanja, ponujajo tudi tisk velikega formata, etikete na roli in tudi grafično oblikovanje.
Offset tisk velja za kralja vseh tiskarskih tehnik, saj
omogoča relativno visoko hitrost tiskanja, ključni
prednosti pa sta izjemna kvaliteta tiska in sorazmerno ugodna cena pri višjih nakladah. Prav tako
pa je ena izmed najbolj ekoloških oblik tiska, saj
so vhodne surovine v tem primeru le papir, barve
na vodni osnovi in električna energija. Digitalni
tisk, pri katerem ni potrebna izdelava tiskarskih

plošč, je na nek način popolno nasprotje. Gre za
tehniko, pri kateri stroje za tiskanje krmili računalnik, poleg zanemarljive priprave na tisk pa velja
kot prednost izpostaviti hitrost tiskanja v smislu
realizacije večjega števila različnih naročil. Velikoformatni tisk pa pride v poštev predvsem pri tiskanju nestandardnih velikosti in materialov in je
primeren za manjše naklade. Na primer pri večjih
oglasnih tiskovinah, kot so avtografike ali okenske
grafike, ki naredijo večji vtis.
Pri Demagu razpolagajo z modernimi tiskarskimi stroji in tako ponujajo tisk, ki je najbolj uporaben prav za podjetnike in založnike. In še več,
poleg tiska nudijo podjetnikom pomoč tudi pri
najbolj sodobnih pristopih oglaševanja. Kot že
rečeno, pa vas lahko povežejo tudi z grafičnimi
oblikovalci, ki za vas ustvarijo atraktivna promocijska sporočila.
Celotno ponudbo tiskovin in tehnik tiskanja si
lahko pogledate na spletni strani demago.si,
kjer se lahko tudi registrirate in že danes naročite vizitke, plakate, koledarje ali razglednice. Če
potrebujete nasvet in pomoč, pa jih lahko vedno tudi pokličete.
(P. R.)
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