
Бихме желали да сме Вашият 
доверен партньор в привличане-
то и обслужването на гостите 
Ви. Преди и по време на присти-
гане, както и през целия си 
престой Вашият клиент се 
нуждае от информационни и 
рекламни средства, в изработка-
та на които сме доказали своя 
професионализъм. 

Благодарение на 14 годишния 
опит в прилагането на огромно 
разнообразие от технологии и 
затворения цикъл на производ-
ство в собствена база, ние Ви 
гарантираме, че ще удоволет-
ворим всички ваши нужди от 
рекламни и информационни ма-
териали чрез оптимизирано и 
комплексно решение, изпълнено с 
много добро качество на конку-
рентна цена.
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фасада, брендиране на витрини

Покажете, че Вие имате 
собствен облик. Налагайте пред 
настоящите и бъдещи гости 
вашата марка. Обозначете 
прилежащите търговски обек-
ти, заведения и ателиета за 
услуги. Създайте им атрактивна 
визия, съответстваща на мисия-
та, стила и духа на конкретния 
обект.

Изработваме фасадни и 
покривни рекламни конструкции, 
обемни букви и знаци, светещи и 
несветещи реклами с фото-
реалистични изображения чрез 
широкоформатен печат върху 
винил и фолио или с апликиране 
на плотерно изрязани надписи. 

За брендиране на витрини 
изпол-зваме изрязани надписи от 
PVC фолио, пълноцветни изоб-
ражения върху перфофолио, 
фризове - имитация на грави-
рано стъкло и стикери за: 
работно време, видеонаблю-
дение, забранителни знаци, 
„push-pull” и др. 

Предлагаме цялостно ексте-
риорно оформление – фасада, 
витрини и рекламни табели.

2
светещи реклами

фасадна реклама

рекламни табели фризове за витрини

брендиране на витрини



3външна реклама, брендиране на МПС

Покажете на потенциални-
те клиенти, че Ви има на пазара. 

Разширете периметъра в 
който може да Ви забележат 
чрез указателни табели, изнесе-
ни пред обекта и разположени в 
близост до главните пешеходни 
зони. Използвайте рекламни 
колони и меню-бордове за непос-
редствено привличане на клиен-
ти. Помогнете на Вашите гости 
да Ви намерят по-лесно чрез 
насочващи табели. 

Брендирайте Вашия авто-
парк - така докато вършите 
ежедневната си работа ще 
рекламирате Вашата марка.

Изработваме транспаранти 
и рекламни пана чрез широко-
форматен печат или апликация 
на банерно фолио върху винил. 
Предлагаме стандартни метал-
ни табели за стена, за земя или 
за стълб. Изработваме нестан-
дартни указателни и насочващи 
рекламни табели, светещи и 
несветещи рекламни колони 
(тотеми). 

За брендиране на МПС полз-
ваме комбинация от фолио с 
пълноцветен печат, ламинирано 
и изрязано по контур и изрязани 
надписи от специални автомо-
билни фолиа. Облепвали сме ав-
томобили, микробуси, автобуси, 
камиони, влакчета, яхти и 
самолети.

насочващи табели

билборд

транспарант

указателни табели

рекламни колони меню-борд знамена

транспортна реклама брендиране на МПС

Бихме желали да сме Вашият 
доверен партньор в привличане-
то и обслужването на гостите 
Ви. Преди и по време на присти-
гане, както и през целия си 
престой Вашият клиент се 
нуждае от информационни и 
рекламни средства, в изработка-
та на които сме доказали своя 
професионализъм. 

Благодарение на 14 годишния 
опит в прилагането на огромно 
разнообразие от технологии и 
затворения цикъл на производ-
ство в собствена база, ние Ви 
гарантираме, че ще удоволет-
ворим всички ваши нужди от 
рекламни и информационни ма-
териали чрез оптимизирано и 
комплексно решение, изпълнено с 
много добро качество на конку-
рентна цена.



4 вътрешна визуална комуникация

Ориентирайте клиента на 
ваша територия. Насочете го 
към стаята му, към местона-
хождението на общите поме-
щения и заведения в хотелския 
комплекс. 

Не пропускайте задължител-
ните табелки за пожарна и обща 
безопасност. 

За нуждите на вътрешната 
визуална комуникация изработ-
ваме табелки чрез лазерно ряза-
не и гравиране от специални 
двуслойни материали, които се 
предлагат в голямо разно-
образие от цветове. 

За да се придадат на табел-
ките по-завършен вид, допъл-
нителна функционалност и обем 
може да се огънат, да се поста-
вят дистанционери или рамки, 
да се добавят подложки от 
различни материали: дърво, ме-
синг, алуминий, цветен плекси-
глас, стъкло и др. 

Приложение намират и 
табелите от пено-PVC с надписи 
от фолио.

номера на стаи посока на групи стаи,
етажи, блокове

табелки за помещения пиктограми изрязани цифри за 
номера на стаи

табелки за пожарна
безопасност

R
eception

Пожарен кран / Hydrant / Fire Hydrant

Евакуационен изход / Notausgang / Emergency exitEXIT

Пожарогасител / Feuerlцscher / Fire Extinguisher

евакуационни планове

табелки за паркоместа

Бихме желали да сме Вашият 
доверен партньор в привличане-
то и обслужването на гостите 
Ви. Преди и по време на присти-
гане, както и през целия си 
престой Вашият клиент се 
нуждае от информационни и 
рекламни средства, в изработка-
та на които сме доказали своя 
професионализъм. 

Благодарение на 14 годишния 
опит в прилагането на огромно 
разнообразие от технологии и 
затворения цикъл на производ-
ство в собствена база, ние Ви 
гарантираме, че ще удоволет-
ворим всички ваши нужди от 
рекламни и информационни ма-
териали чрез оптимизирано и 
комплексно решение, изпълнено с 
много добро качество на конку-
рентна цена.

указателни табели

табла SPA, Wellness

работни времена

фое
интериор



5рецепция, информационни табла

Подгответе рецепцията и 
пространството около нея като 
място за ефикасна комуникация с 
Вашите гости. Изложете нужна-
та обща информация. Осигурете 
всичко необходимо за качест-
веното обслужване на гостите 
от настаняването до изпраща-
нето им.

Можем да изпълним всяка 
ваша идея благодарение на 
разнообразието от технологии, 
които ползваме и дългогодишния 
ни опит в изработка на нестан-
дартни поръчки. 

Освен посочените продукти 
изработваме още: настолни 
табелки с име и длъжност, 
рекламни стелажи, постери и 
рамки за тях, разделители за 
ключодържатели, бележки за 
съобщения, поставки за брошури 
и визитки, стикери, кутии за 
бакшиши, талони, пропуски, 
надписи на работните уни-
форми. 

Изработваме по индиви-
дуален проект информационни 
табла за екскурзии, за туропе-
ратори, за анимация, за пикто-
грами, за обмяна на валута, за 
басейни, за услуги в SPA и Wellness 
центрове. 

надписи рецепция

часовници за рецепция табла с джобове

проспектери

ключодържатели печат върху хотелски 
карти

табла за басейни

кутии за анкети

табелки рецепция

информационни табла

баджове



6 печатни консумативи - хотелска стая
папки

Осигурете в хотелската 
стая на клиента си обширна 
информация за хотела и пред-
лаганите услуги. Информирайте 
го за вътрешния ред.

Можем да изработим всеки 
печатен материал, от който 
Вие имате нужда. Разполагаме 
със собствена печатна база, 
студио за графичен дизайн и 
отдел за довършителни процеси 
и книговез. 

Посочените артикули ще 
представят вашия хотел и 
трябва да бъдат качествени и 
стилни. Първо разработваме 
общ графичен дизайн за всички 
печатни материали на хотела. 
Избираме най-подходящите 
цветове и хартии.  Илюстри-
раме дизайна с проекти на 
няколко основни артикула. След 
вашето одобрение може да 
бъдете сигурни, че всеки след-
ващ печатен материал ще бъде 
съобразен с приетия стил. 

Независимо дали проекта 
ще бъде в един или два цвята 
или ще бъде пълноцветен ние ви 
гарантираме качествен печат 
на изгодна цена. Можем да ви 
предложим оптимизация за ти-
ража, формата и други парамет-
ри на изделието, но никога няма 
да ви поставим ограничения.

бланки

визитки

пликовеаларм карти

информационни листи

папки минибарпапки рум сервиз

анкетни карти

телефонни указатели

кубчета листи

табелки не безпокойте



7печатни консумативи - услуги в хотела

Снабдете госта си с всичко 
необходимо, за да ползва вашите 
услуги. Изкушете го да опита 
богатата палитра от въз-
можности за свободно време и 
развлечения, за които той дори 
не подозира.

Основните изисквания към 
тази група консумативи е те да 
бъдат икономични и функцио-
нални. Ползвайки най-голямо раз-
нообразие от технологии като 
наше отличително конкурентно 
предимство ние можем да удо-
волетворим Вашите желания. 

Когато искания тираж е по-
малък можем да заменим офсе-
товия печат със ситопечат или 
дигитален печат, съобразявайки 
се с материала и проекта на 
изделието. 

Ще придадем на Вашите 
печатни консумативи необхо-
димата им функционалност 
чрез: щанцоване (за да получат 
желаната форма), биговане и 
сгъване (за да се обособят 
отделни страници), добавяне на 
допълнителен джоб (в който 
може да се поставят карти, 
талони, бланки), перфорация 
и/или номерация (подходящи за 
купони и талони), ламиниране, 
каширане, пробиване на отвори 
и други операции.

хотелски паспорти пропуски

дипломи - анимация

клиентски карти

ценоразписи на услуги

куверти

процедурни карти карти за басейн

карти за хавлии

карти за закуска

камериерска карта

стикери за багаж

пирамидки - услуги

поздравителни картички



8 печатни рекламни материали

Заинтересувайте Вашия 
бъдещ гост да избере точно 
Вашия хотел. Информирайте го, 
че Ви има на пазара и какво 
точно предлагате, поднесете 
му ефективна информация за Вас 
и Вашия продукт.

Изработваме рекламни 
печатни материали с високо 
качество, от фотографията и 
графичния дизайн в предпечата 
до операциите за облагоро-
дяване и довършване на продук-
цията в следпечата, които 
включват: сухо преге, голд 
печат, UV – лак, селективен лак,  
ламинат, добавяне на джобове за 
листи или CD-та, лазерно проряз-
ване, щанцоване, сглобяване чрез 
лепене, подшиване с телбод или 
поставяне на метални спирали. 

Ако Вие планирате да 
участвате в изложение можем 
да Ви предложим каталог-
справочник специално за панаири 
и изложения, в който предлагаме 
рекламно-информационни мате-
риали за презентация, за оформ-
ление на щанда, за промоции, 
както и спомагателни мате-
риали, необходими за вашето 
участие. Обадете ни се и ще ви 
доставим каталог за изложения 
и панаири безплатно.

дипляни

картички

листовки

пликове за CD

каталози

покани

книги

плакати

постери

стикери



9хотелски формуляри, документация

Организирайте по успешно 
работата си по обслужване на 
гостите чрез вътрешна доку-
ментация между отделите в 
хотела. Повишете ефектив-
ността на вашия контрол чрез 
изряден документооборот на 
проектирани специално за вас 
формуляри.

Изработваме всякакви 
формуляри по спецификация на 
клиента на химизирана, вестни-
карска и друг тип хартия с или 
без корици. Извършваме номера-
ция, перфорация, лепене в коча-
ни, прошнуроване. 

За нуждите на хотели освен 
представените продукти сме 
отпечатвали следните форму-
ляри: сметко-фактури, бордера, 
стокови разписки, наплащателни 
бележки, ресторантски сметки, 
сметки за рецепция, договори, 
график за работа, хотелски 
кредит. Изработваме по поръч-
ка протоколи за: ол инклузив, 
закуска, вечеря, напитки, стоко-
ви и материални ценности, про-
верка чистота на помещенията, 
проверка на транспортните 
средства и др.

бланки мини бар бланки за пране

протоколи

ордери

ваучери

заявки

фактури

отчетни книги

билетисметки



10 ресторант и бар

Създайте атмосфера и 
удобства за вашите клиенти в 
ресторантите и баровете. Не-
зависимо дали са самостоятелни 
заведения или част от хотелския 
комплекс погрижете се за тях-
ната атрактивна декорация и 
полезна информация.

Можем да Ви бъдем полезни 
с изработване на надписи и 
фризове за входа и витрините 
на заведението, табелки за 
масите и сервизните помеще-
ния, менюта и поставки за тях, 
етикети за блок маси, подложки 
за сервиране. 

За декорациията на Вашето 
заведение отпечатваме пана с 
фотореалистично качество вър-
ху канвас (материал, който ими-
тира структурата на худо-
жествено платно), изпълняваме 
витражи от цветни транспа-
рентни фолиа, облепяме хладил-
ни витрини, гравираме дърво, 
корк и стъкло, персонализираме 
стъклени и порцеланови чаши. 

Произвеждаме различни 
размери плексигласови поставки 
с или без надпис за етикети, за 
менюта, за листовки, а също и 
поставки за мостри по индиви-
дуален проект.

RESTAURANT
M E N U

надписи интериорни пана

менюта

облепяне на витрина

подложки за чаши

табелки reserve поставки за меню

поставки за етикети поставки за брошури и
визитки

подложки за сервиране



11подаръци, календари и сувенири

Превърнете госта във Ваш 
рекламен агент чрез материали 
носещи посланието Ви навсякъде 
по света. Утвърждавайте Ваша-
та марка с всички възможни 
средства.

Търгуваме на едро с 
рекламни сувенири и под-
държаме постоянни складови 
наличности. Разполагаме със 
собствено ателие за персо-
нализация на сувенири чрез 
ситопечат, тампонен печат, 
топъл печат, лазерно маркиране 
и механично гравиране. 

Произвеждаме всякакви ви-
дове календари: джобни, едно-
листови, многолистови, стенни 
и настолни. Изработваме ре-
кламни материали, плакети, 
хартиени торбички, арома-
тизатори, подложки за чаши и 
др. по индивидуален проект. 

За да разгледате пълната 
гама продукти поръчайте нашия 
каталог Календари & Сувенири и 
ние ще ви го доставим без-
платно.

календари

сувенири

химикали
плакети

промо подаръци

хартиени торбички

тениски шапки



импрес, производство

Бихме желали да сме Вашият 
доверен партньор в привличане-
то и обслужването на гостите 
Ви. Преди и по време на присти-
гане, както и през целия си 
престой Вашият клиент се 
нуждае от информационни и 
рекламни средства, в изработка-
та на които сме доказали своя 
професионализъм. 

Благодарение на 14 годишния 
опит в прилагането на огромно 
разнообразие от технологии и 
затворения цикъл на производ-
ство в собствена база, ние Ви 
гарантираме, че ще удоволет-
ворим всички ваши нужди от 
рекламни и информационни 
средства чрез оптимизирано и 
комплексно решение, изпълнено с 
много добро качество на конку-
рентна цена.

ИМПРЕС ООД
гр. Варна 9003, П.К. 126
ул. “Уилям Фруд” №1
тел./факс: 052/ 375 340
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