
NÁVRH + REALIZACE
Kompletní hotelové
tisky od vizitek po
nerušenky na kliku
a venkovní cedule.

T: +420 777 10 55 99
E: pavlina.chvalinova@gmail.com

www.fpi-market.cz

HOTOVÉ tisky

Nerušenky na kliku,
české i anglické,

non-smoking info, 
děkovné karty atd.

Dobrý den,

dovoluji si Vám nabídnout naše služby a zkušenosti s grafickými návrhy nových tiskovin či 
úpravou Vašich současných dokumentů. Pokud budete cokoliv potřebovat, budeme rádi, když 
se na nás obrátíte. Starosti můžete nechat na nás - napište nám co potřebujete, pošlete nám 
ukázku toho, co byste rádi změnili a my to pro Vás zajistíme.

                                                 Některé hotelové tisky, jako nerušenky k zavěšení na kliku, nekuřácké
                                                          cedulky do pokojů či děkovné kartičky za pobyt, máme k dispozici
                                                                       Pokud by se Vám náš design líbil, za drobný poplatek rádi
                                                                        doplníme logo Vašeho hotelu či penzionu. Samozřejmě
                                                                                    rádi navrhneme také design na míru Vašim potřebám.
                                                                                          
                                                                                                                                 Těšíme se na spolupráci
                                                                                                  
                                                                                                                                      
                                                                                                                                      
                                                                                                                                      Pavlína Chvalinová

                                                                                                                                 

od 12 Kč
bez DPH 

od 7 Kč
bez DPH 

pro

VÁS

poradíme | navrhneme | vytiskneme | doručíme



vzor
A

poradíme | navrhneme | vytiskneme | doručíme

Hotelové nerušenky, různé motivy,
české i anglické. Za drobný poplatek
doplníme logo Vašeho hotelu. Nerušenky
můžeme vytisknout na různé materiály,
nejvyšší odolnost proti nečistotám je při tisku 
na plastový materiál, nejlevnější je papírová 
verze.
                                     Velikost 10x23,5 cm.

vzor
B

vzor
D

vzor
C

CENA je vždy závislá
na zvoleném materiálu
a počtu kusů.

Luggage

of guests from room No.  . . . 
. . . .

 . . 

NON-SMOKING,
stojánek na stůl
s informací pro hosty,
že v pokoji je zakázáno
kouření. Česky a z druhé
strany Anglicky. Cena
opět závisí na použitém
materiálu a počtu
objednaných kusů
stojánků.

Hnědá a červená verze. Velikost 7x9,5 cm.
CEDULKA NA KUFRY,
samolepka + dírka pro
provázek či gumičku.
Označení na kufry
hostů s označením
čísla jejich pokoje.E: pavlina.chvalinova@gmail.com

www.fpi-market.cz


