Jak przygotować plik do druku?
Dbamy o to by w naszej ofercie każdy znalazł coś dla siebie dlatego wychodzimy
naprzeciw oczekiwaniom i proponujemy Państwu dwa rodzaje nadruku:
- sitodruk,
- sublimacje.

Sitodruk świetnie sprawdza się w przypadku małych oraz średnich wymiarów projektów w
jednym kolorze, za to dzięki sublimacji jesteśmy w stanie wykonać piękny nadruk w pełnym
kolorze.

Jesteśmy firmą z młodym zespołem który buduje, szuka nowych rozwiązań ale ponad
wszystko stawia na komunikację. Uważamy, że dzięki komunikacji na wysokim poziomie
jesteśmy w stanie zrobić więcej dla samych siebie ale co najważniejsze dla naszych
klientów.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Jeżeli chcesz uzyskać odpowiedź, sprecyzuj pytanie. Zapoznaj się z naszą ofertą na
stronie www.lezakowo.pl a następnie prześlij zapytanie na jeden z naszych maili. Pamiętaj,
że im więcej informacji zawrzesz, tym bardziej szczegółową odpowiedź dostaniesz.
Przydatnymi informacjami jest ilości oraz czas realizacji.

WYCENA

Obsługa klienta skontaktuje się z Tobą, rozwieje wątpliwości, doradzi i zaproponuję stawki
w nawiązaniu do produktu oraz ilości o które pytałaś/eś w punkcie pierwszym.

www.lezakowo.pl

PROJEKT

Przyjemności nie zostawiamy na sam koniec. Prawdopodobnie najbardziej przyjemna
część zamówienia to właśnie wybór szaty graficznej. Na tym etapie mamy dwie możliwości.
Poproś pracownika obsługi klienta o przesłanie szablonu dzięki któremu możesz stworzyć
projekt we własnym zakresie lub prześlij nam grafiki które chcesz by znalazły się na leżaku
z informacją a nasz grafik stworzy dla Ciebie wizualizację. Na tym etapie warto zwrócić
uwagę, że pliki powinny zostać przesłane w krzywych wektorowych w formatach PDF, AI
lub EPS. Pliki w innych formatach będą poddane weryfikacji pod względem jakości bądź
możliwości edycyjnych.
Inne formaty zostaną poddane weryfikacji ale może się okazać, że nie będą nadawały się
do nadruku choćby z powodu rozmiaru. W takiej sytuacji dostaniesz informację zwrotną.

PRODUKCJA

Po ustaleniu punktu trzeciego przechodzimy do płatności a następnie zamówienie trafia do
produkcji. Jesteśmy producentem, wszystko jest produkowane w naszym zakładzie, a to
oznacza dużą elastyczność i krótkie terminy.

DOSTAWA

Współpracujemy jedynie z wiodącymi przewoźnikami dzięki czemu dostawa zawsze jest na
czas.

Tak, te pięć kroków zupełnie wystarczają by Twój spersonalizowany produkt
znalazł się u Ciebie lub Twojego klienta.
Proste, Prawda?

www.lezakowo.pl

