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PREDSTAVITEV

OKO my media

Potiskajo vam lahko skoraj vse
.. Ko potrebujemo promocijski material, pa naj bo to transparent, nalepka, žig ali karkoli drugega, želimo vse rešitve na enem mestu ..
Ni prav redka situacija, ko podjetje potrebuje rešitev za svojo promocijo, želi izdelke, a ne ve, kako se zadeve lotiti. Če je ideja že kolikor toliko izdelana, pa ne ve, kje začeti, kako postopoma
priti do želenega materiala in kako s promocijo
doseči čim boljše rezultate . V takšnih primerih
je najboljša rešitev najti nekoga, ki lahko omenjene stvari zagotovi - celostno ali zgolj del njih
- in na kogar se lahko zanesemo, da bo delo
dobro opravljeno.
OKO my media nudi celostne storitve od A do Ž,
kar zajema vse prej kot le tisk, ki je zgolj končna
faza celotnega procesa. Pri njih si lahko zaželite
projekt »na ključ« ali po delih. Imajo lastno proizvodnjo in procese dobro poznajo, zato zagotavljajo, da bo vse potekalo brez zapletov in nepotrebnega kompliciranja.

Od ideje do izdelka …
Vse se začne z idejo, na podlagi katere vam svetujejo in vas usmerjajo glede na vaše želje. Sledi
načrtovanje, ki zajema marketing, analize sple-
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tnih strani in izboljšavo uporabniških izkušenj.
Prav tako lahko na njih računate pri pripravi vsebine – pisanju besedil, fotografiranju, izdelavi
ikonografik... Delajo tako za tiskane kot za digitalne medije in vedno iščejo napredne grafične
rešitve. Poskrbijo tudi za tiskovine, digitalni tisk,
ofset ali tisk velikega formata. Digitalni tisk izvajajo z najsodobnejšimi stroji, primeren pa je za
majhne in srednje naklade. Odzivni čas je tukaj
izredno kratek, saj ponavadi tiskovine izdelajo
še isti dan. Ofset tisk je namenjen večjim nakladam in zahteva več časa (najmanj 3 dni), kar pa
je odvisno od zahtevnosti naročila.

… in od vabila do transparenta ali
stojala

Pri njih lahko naročite vse vrste tiskovin, kot so
vizitke, letaki, zgibanke, revije, katalogi, rokovniki in podobno. Omislite si lahko tudi koledarje
ali posebno potiskane darilne vrečke, primerne
za poslovna darila. Ste lastnik restavracije ali kavarne in potrebujete nove cenike? Za OKO my
media je to mala malica.
Ker tiskajo na vse vrste površin različnih velikosti, si lahko omislite transparent, zastavo ali jumbo plakat za oglaševanje. Če potrebujete nalepke za gospodarska vozila, avtomobile ali izložbena stekla, imajo prav tako na voljo ustrezno
rešitev. Če pa se ukvarjate s prodajo živil, vam izdelajo nalepke za jogurte, moko, vino …
Naročniki si poleg vsega naštetega zaželijo tudi
potiskane plošče, ki jih je možno poljubno
razrezati. Izbirajo lahko med zelo raznovrstnimi

materiali: PVC, aluminij, pleksi steklo, steklo, les,
forex … Ko smo že pri nekoliko posebni, a za
podjetja zelo uporabni ponudbi, naj omenimo
še, da izdelujejo embalažo vseh vrst z lastno
grafiko, ki jo razvijejo, izrišejo po vaših željah in
naredijo vzorec.
Paleta njihovih storitev in izdelkov je res pestra,
in če želite kakršno koli tiskovino, bodo za vas
vedno našli rešitev. Več o njihovi ponudbi najdete na http://www.oko.si/.		
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