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Ideme svojou cestou
Od roku 2008 vám pomáhame pri prezentáciách na výstavách, v predajniach, v nákupných 
centrách, na roadshow, na koncertoch, v showroomoch, na športových akciách, skrátka 
všade tam, kde ste vy alebo vaši zákazníci. 
 
Vieme, že každý zákazník je jedinečný, preto načúvame vašim potrebám a na ich 
základe inovujeme. Ku každému projektu pristupujeme individuálne a ak vás neosloví 
štandardná ponuka, sme pripravení ponúknuť unikátne riešenia na mieru vašim požiadavkám.

Sme správna voľba
1. Ponúkame riešenia - nie produkty, ale komplexné riešenie pre vašu prezentáciu. 

2. Pozeráme sa dopredu - naše produkty stále inovujeme. 

3. Limity pre nás neexistujú - individuálny prístup pre jedinečné riešenie. 

4. Sme zákaznícky orientovaní - vľúdnosť, ústretovosť, ochota. 

5. Sme energický tím s túžbou po úspechu, ktorú investujeme do projektov.

Prezentačné 
systémy

Výstavné 
systémy

Tlačové 
aplikácie

Reklamné 
panely

Atypická 
výroba



Technológie
4 LATEXOVÉ TLAČIARNE 
(HP SCITEX 850, HP L370, HP L28500) 

 tlač až do šírky 320cm 
 ekologická tlač bez zápachu 
 tlač na vodnej báze, odolná voči poškodeniu 

   a rozmazaniu 
 
UV TLAČIAREŇ (DURST Rho P10 200) 

 potlač dosiek do hrúbky 4cm 
 tlač bielou farbou (podtlač a pretlač) 

 
SUBLIMAČNÁ TLAČIAREŇ (Mutoh 1638WX) 

 potlač textílie bez straty farebnosti 
 
FLEXA MIURA II 160 

 orezávanie tlače 

LAMINÁTOR typu FR ROLL HOLD 1650

NC FRÉZKA VHF CAM 2030 
 vyrezávanie tlačových dosiek, hliníku, 

   plexiskla, plastu a papiera 
 
VÁKUOVÝ LIS 

 pomocou podtlaku tvaruje nahriate 
   plastové plochy 
 
4 VÝKONNÉ ŠICIE STROJE 

 vlajky, stany, sedacie vaky, obaly 
 
LASER 

 pre presné rezanie plastu 

 
OHÝBAČKA PLASTOV A PROFILOV 
ZVÁRAČKA NA HLINÍK 
UNIVERZÁLNA FRÉZKA



prezentačné 
systémy

Prezentačné zostavy, roll upy, banner systémy, 
mobilné steny, prezentačné stolíky, reklamné vlajky, 

stojany na tlačoviny, outdoor roll upy, vonkajšie stojany, 
stany s príslušenstvom, špeciálne doplnky a meteriály... 

 
Ponuka je skutočne široká a možnosti takmer neobmedzené. 

Našim cieľom je pomôcť vám maximalizovať efekt vašej 
prezentácie a naučiť vás umeniu ako zaujať.

Vlajkové systémy Prezentačné stolíky Roll upy



Sila 

je v jedno- 
duchosti

„

“

Reklamné stojany

Stojany na tlačoviny

Prezentačné steny Stany



výstavné 
systémy

Výstava alebo víkendový event nemusí znamenať 
dlhý maratón s prípravou,  zariaďovaním stánku, 

vybavovaním a kopou starostí. Naše stánky sú 
chytré a jednoduché. Zjednodušia vám 

život a ušetria peniaze. Prednosti našich 
systémových stánkov a prezentačných setov 

je variabilita s možnosťou viacnásobného  
použitia s rýchlou a jednoduchou výstavbou.

Výstavný systém TECHNIK

Ľahko 
zostaviteľné

Rýchla 
výstavba Variabilné Viacnásobné 

použitie
Šetria 

peniaze



Sami 

a rýchlo 
postavíte

„

“
Výstavný systém CROWN

Výstavný systém ISO Frame Wave



tlačové 
aplikácie

Tlač nie je len na papier a tlačiareň nie je len pre firmy. 
Predstavte si ako jednoducho môžete zmeniť svoj 

dom, izbu, prevádzku v priestor plný farieb, 
radosti a jedinečnosti. Fotoobrazy sú krásnym 

darčekom i elegantnou dekoráciou do kancelárie. 
Tapeta môže mať akýkoľvek tvar a prechádzať 

plynulo do potlačeného nábytku na podlahu  
aj cez sklenený výklad až na vonkajšiu fasádu 

a váš priestor sa tak stane jedným organizmom.

Tlač na dosky a textilný materiál

Aplikácie 
na steny 

a nábytok

Viacnásobné 
použitie

Šetria 
peniaze

Smelo 

ukážte 
svoju tvár

„

“



Aplikácie na okná a sklené plochy Aplikácie na podlahu

Aplikácie na steny a nábytok



reklamné 
panely

Premýšľate o reklame, ktorá vie viac než len stáť 
a čakať, než si ju niekto všimne. Ľudia reagujú na pohyb,  

svetlo alebo zvuk. Reklamné panely sú prezentačné 
plochy, ktoré ku svojmu oznámeniu pridávajú svetelný 

efekt, menia sa v určitom čase alebo reagujú na okolie. 
Zaistíme vám nielen osadenie zastávky MHD modernou 

svetelnou vitrínou, ale pomôžeme vám aj s projektom 
vyladeným priamo pre váš priestor.

Citylight, 
Scroll 

systémy

Informačné 
vitríny

Prisma 
a BB panely

Svetelné 
systémy, 

panely 
a výstrče



S nami 

budete 
       vidieť

„
“

Výstrče a svetelné boxy Citylight vitríny

Fley fame Svetelné nápisy



atypická 
výroba

Navrhneme vám produkt na mieru vrátane jeho 
vizualizácie. Postaráme sa o zhotovenie prototypu 
a dodanie finálneho produktu. Vďaka originálnemu 

produktu oslovíte mnoho nových zákazníkov.

Osobné 
konzultácie

Individuálne 
riešenia 

požiadaviek

Komplexný 
prístup

Buďte 

proste 
originálny

„

“

A-stojany



Stojany na tlačoviny

Nábytok z voštiny

POS stojany



Prezentačné stolíky

Produktové a predajné stojany

Vašim 

víziam 
na mieru

„

“



billboardy 
na Záhorí

Billboardová kampaň vám prináša možnosť osloviť vašu cieľovú 
skupinu v presne vybraných lokalitách s vysokým zásahom. 

 
Naša spoločnosť vlastní najväčšiu sieť billboardov na Záhorí. 

Kvalitný grafický návrh a pútavé spracovanie, ktoré pre Vás 
zabezpečíme, robí z billboardov jedno z najkvalitnejších 

propagačných médií.

Skvelé 
pozície 
v meste

Zásah 
24 hodín 

denne

Navrhneme, 
vytlačíme, 

nainštalujeme

Efektívna 
investícia

Buďte 

stále 
na očiach

„

“



citylighty 
nový highlight

Citylight je reklamným highlightom v meste! 
Vďaka presklennej a podsvietenej ploche je reklamná 

kampaň neprehliadnuteľná 24 hodín denne. 
 

Prinášame do mestského prostredia moderné prístrešky MHD, 
štýlový reklamný nosič – citylight, umiestnené na lukratívnych 

miestach v meste Malacky.

Lukratívne 
pozície

Zásah 
24 hodín 

denne

Navrhneme, 
vytlačíme, 

nainštalujeme

Nový 
highlight 
v meste



grafický 
dizajn

Grafický dizajn je všade! Ovplyvňuje všetko, čo vidíme, 
kupujeme, s čím prichádzame do kontaktu. 

Jednoducho je to umenie vizualizácie nápadov 
s účelom zapôsobiť na svojho pozorovateľa. 

 
Ponúkame aj širokú škálu grafických služieb. 

Vytvoríme vám elegantné vizitky, ktoré budete rozdávať 
s radosťou, pútavé plagáty, či návrhy veľkoplošných billboardov.

Osobné 
konzultácie

Individuálny 
prístup

Identita 
spoločnosti

Buďte 

proste 
jedinečný

„

“



Vizitky a letáky

Katalógy a časopisy

Identita spoločnosti



webdizajn 
na mieru

S kvalitnou internetovou prezentáciou napredujete dobe, 
vzdorujete konkurencii a získavate nových zákazníkov, ktorým 

zároveň šetríte čas pri výbere daných produktov, či služieb. 
 

Nejaká malá alebo veľká zmena vo vašej firme? 
Nevadí… Webovú stránku si môžete kedykoľvek upravovať 

tak, aby ste boli stále aktuálny a aby vaši potenciálni zákazníci 
mali prístup k aktuálnym informáciám o vašej firme.

Osobné 
konzultácie

Riešenie 
na mieru 

zákazníka

Zvýšenie 
návštevnosti

Všade 

na dosah 
ruky

„

“



navigačné 
systémy

Ponúkame vám možnosť využitia informačno - reklamných tabúľ, 
ktoré okrem samotnej propagácie vašej spoločnosti 

slúžia najmä pre navigáciu zákazníkov. 
 

Informačné tabule predstavujú maloformátové 
navigačné tabule umiestnené na stĺpoch trakčného 

vedenia, ktoré slúžia pre lepšiu navigáciu v dopravnej 
prevádzke.  Naše informačno - reklamné tabule 

sú umiestnené popri cestných ťahoch v rámci Malaciek.

Výhodná 
forma 

navigácie

Moderný 
dizajn

Reklamno - 
navigačné 
využitie

Vždy 

k vám 
zákazník 
trafí 

„

“



AMEDIAL spol. s r. o. 
Cesta Mladeže 18 
901 17 Malacky 
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