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Łączymy rehabilitację zdrowotną i społeczną, z rozwojem zawodowym. Spółdzielnia promuje integrację wśród
ludzi bez względu na płeć, przekonania, w różnym wieku (młodzi, seniorzy), o różnorodnym poziomie
wykształcenia, zamożności, niepełnosprawności poprzez aktywizację zawodową i społeczną. Poza działaniami
stricte biznesowymi, podejmujemy działania mające na celu łączenie ludzi pełnosprawnych oraz tych z
niepełnosprawnościami poprzez różnego rodzaju warsztaty poligraficzne, warsztaty rękodzielnicze, spotkania przy
książce, filmie, eventy związane z historią i bieżącymi sprawami naszego regionu. Ponadto pragniemy stworzyć
półkę społeczną łączącą artystów niepełnosprawnych z Pomorza Zachodniego.

O NASCennik

Pavone Centrum Poligrafii

Przedsiębiorstwo Społeczne
Spółdzielnia Socjalna Razem Mocni

Punkt DPD Pickup

Półka Społeczna u Kazika

Jesteśmy jedną z gałęzi działalności prowadzonej w ramach Spółdzielni Socjalnej Razem Mocni, którą tworzy
doświadczony i ambitny zespół osób, w znacznej większości z niepełnosprawnościami. Zespół nasz oferuje szeroki
wachlarz usług poligraficznych, wykonywanych w najwyższej jakości i niskiej cenie. Posiadamy nowoczesny park
maszynowy, pozwalający na kompleksową obsługę zleceń od etapu przygotowania az do gotowego produktu
dostarczonego do klienta.

 
 
 
 
 

To, co wyróżnia nasze przedsiębiorstwo, to w pełni odpowiedzialne społecznie podejście do rozwiązywania
problemów zagrożenia wykluczeniem, szczególnie wśród osób z niepełnosprawnościami za pomocą kreatywnych i
innowacyjnych metod pracy i rozwoju zawodowego.

SILNA STRONA NASZEJ SPÓŁDZIELNI

Znajdą u nas Państwo wyroby rękodzielnicze autorstwa osób niepełnosprawnych oraz szczecińskich
mikrotwórców.  Wspieramy w ten sposób lokalny rynek i pomagamy w rozwoju na start.

Jesteśmy również punktem DPD Pickup, gdzie mogą Państwo nadać lub odebrać swoje paczki. Zakupiony u nas
towar mogą Państwo od razu wysłać, co ułatwi transport gabarytów jak i mniejszych upominków.

Szczecińskie Pamiątki



GADŻETY  
Z NADRUKIEMCennik

Długopisy grawerowane
Prezenty z nadrukiem firmowym (gadżety reklamowe) są niezwykłym
nośnikiem reklamy. Obdarowujesz nimi jednego potencjalnego Klienta, 
a przekaz reklamowy dociera do wielu innych. Gadżety reklamowe
pozwalają budować lepsze, bardziej osobiste relacje z Twoimi klientami. 

Opis produktu – DŁUGOPIS COSMO:
- wymiary długopisu to 135 x 10 mm, Ø 10 mm
- aluminiowy korpus pozwala na wykonanie precyzyjnego zdobienia
grawerem laserowym;
- długopis ozdobiony jest metalową skuwką oraz srebrnymi krążkami;
posiada doskonale piszący, wymienny wkład z niebieskim atramentem;
COSMO jest dostępny w wielu kolorach – można wybrać cały nakład w
jednym kolorze lub połączyć kilka kolorów obudowy w jednym
zamówieniu;

Nakład Cena

50 szt. od 120,-

  

Długopisy

wycena indywidualna w zależności  
od rodzaju długopisu i nadruku

Smycze i breloczki do kluczy są ulubionym nośnikiem reklamowym,
upominkiem na targach i imprezach czy też praktycznym wyposażeniem
dla pracowników. W drukarni print24.com można samodzielnie
zaprojektować smycze i zlecić ich drukowanie w różnych wersjach i na
taśmach o różnych kolorach. Druk można skonfigurować kilkoma
kliknięciami na ekranie i umieścić w zleceniu. Wszystko, czego
potrzebujesz, to odpowiednie dane do druku.

Smycze z Twoim nadrukiem

Magnesy to idealny nośnik reklamowy dla Twojej firmy. Kto nie lubi
przyczepiać magnesów na lodówce. W swojej ofercie posiadamy magnesy
reklamowe z personalizowaną grafiką oraz foto-magnesy. 

Magnesy to  sprawdzony nośnik promocyjny
Magnesy ze zdjęciem również świetnie sprawdzają się  w marketingu. Jeśli
prowadzisz firmę, zaskocz swoich Klientów i zamów w naszym sklepie
magnesy reklamowe dedykowane dla Twojego biznesu. 

W ramach oferty posiadamy magnesy na zamówienie o wymiarach 
7 x 10 cm, 10 x 15 cm, A5 (210 x 148 mm) oraz A4 (297 x 210 mm).

Serdecznie zapraszamy do zakupów!

Nakład Cena

50 szt. 80-140,-

  

Smycz

wycena indywidualna w zależności  
od rodzaju smyczy i nadruku

Magnesy firmowe

Nakład Cena

1 metr bieżący 90,-

  

Magnes

wycena indywidualna w zależności  
od rodzaju magnesu i nadruku
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Foto-Magnesy
Magnesy na lodówkę i nie tylko...
...wywołaj uśmiech na twarzy tych, na których Ci zależy
Lubisz sprawiać swoim najbliższym niebanalne prezenty? Myślisz o
niespodziance dla osoby, którą kochasz? Chcesz podarować oryginalną
pamiątkę komuś bliskiemu? Mamy dla Ciebie niezwykle ciekawą propozycję.
Mowa o foto-magnesach – ozdobią one dowolne miejsce: zarówno w domu,
jak i w biurze.

W ramach oferty posiadamy magnesy na zamówienie o wymiarach: 
7 x 10 cm, 10 x 15 cm, A5 (210 x 148 mm) oraz A4 (297 x 210 mm). 

Serdecznie zapraszamy do zakupów!

Nakład Cena

1 sztuka 5-15,-

  

Foto-Magnes

wycena indywidualna w zależności  
od rodzaju magnesu i nadruku

Wykonujemy druk na kubkach metodą sublimacji. W ofercie posiadamy
standardowe, białe kubki z obszarem zadruku 8,5 x 20 cm. Dzięki metodzie
sublimacji możemy uzyskać żywe oraz trwałe kolory.

Projekty drukujemy na wysokiej jakości papierze sublimacyjnym, następnie
dzięki wysokiej temperaturze przenosimy wzór bezpośrednio na kubek.
Gwarantujemy, że nasze nadruki na kubkach są bardzo wytrzymałe i
przetrwają nawet kilka lat.

Kubki wykonujemy już od 1 sztuki!
Zapraszamy również do przynoszenia własnych projektów, które
zrealizujemy według indywidualnego pomysłu.
Realizujemy również druk na koszulkach.

Foto-Kubek

Rodzaj Cena /  1 szt.

Z nadrukiem od 35,-

Magiczny od 45,-

Słoik, inne od 45,-

Foto-Kubek

Lubisz kawę, herbatę, wino?
Postaw kubek lub kieliszek na foto-podstawce z nadrukiem!

Odmień swój stół i nadaj mu osobisty charakter za pomocą
personalizowanych podstawek z Twoim nadrukiem.
Personalizowane podstawki pod kubek to praktyczny i ciekawy prezent dla
Twoich bliskich.
Podkładki ze zdjęciem idealnie sprawdzą się jako upominek z okazji Dnia
Mamy, Dnia Nauczyciela, urodzin, imienin, na nowe mieszkanie lub dla
najlepszej przyjaciółki. Twój chłopak także ucieszy się z foto-podstawki
pod piwo z Waszym zdjęciem.

Foto-Podstawka

Materiał Cena

Korek 10,-/szt.

Szkło 15,-/szt.

Foto-Podstawka
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Foto-Podkładka

Oprócz podstawek pod kubek znajdą Państwo również 
w naszej ofercie podkładki na stół lub biurko

Zaskocz swoich gości…
Foto podstawki z nadrukiem to stylowa i przydatna ozdoba Twojego stołu
podczas imprez okolicznościowych, takich jak Komunia Święta, Jubileusze
czy spotkania z przyjaciółmi. 

W 4 prostych krokach zaprojektuj podkładki z własnym nadrukiem:
- Wybierz ulubiony szablon,

- Wybierz zdjęcie/a,
- Napisz tekst, wybierz czcionkę, rozmiar, kolor,

- Udekoruj podstawkę obrazkami wedle własnej fantazji – umieszczając je 
w dowolnym miejscu, zmieniając ich kształt, wielkość i barwę!

Nasze personalizowane podkładki pod kubki, wykonane są z wysokiej
jakości materiałów i nie należy ich mylić z innymi, dostępnymi na rynku,
produktami niższej jakości.
Oferowane przez nas podstawki wykonane są z lakierowanej tektury oraz 
korka o łącznej grubości ok. 3 mm.

Materiał Cena

Korek 55,-/szt.

Szkło 45,-/szt.

Foto-Podkładka

Podkładka pod mysz z Twoim własnym nadrukiem. Podkładka od góry
pokryta jest materiałem poliestrowym idealnie współpracującym z
urządzeniami wskazującymi, zaś od dołu spieniona guma zapewnia idealne
trzymanie się podłoża.

Na podkładkach wykonanujemy dowolny nadruk. Może to być Twoje logo,
zdjęcie, napis lub dowolna grafika. Podkładki sprawdzą się idealnie w formie
reklamy Twojej firmy, mogą również być niepowtarzalnym prezentem na
każdą okazję dla Ciebie lub Twoich bliskich.

Podkładka pod myszkę

Nakład Cena

1 sztuka 20,-

Podkładka pod myszkę

Nie wiesz jak przygotować projekt?
Na podkładce możesz umieścić dowolny tekst, zdjęcie lub grafikę,
Pamiętaj o spadach 5 mm z każdej strony, projekt przygotuj w rozmiarach: 
240 mm x 200 mm,
Koniecznie zwróć uwagę na rozdzielczość, ta właściwa powinna wynosić 300 dpi,
Zapisany projekt najlepiej prześlij nam w wybranym formacie: pdf, psd, ai, jpg, png, tiff.
Zamawiając co najmniej 10 sztuk prosty projekt graficzny przygotujemy za Ciebie.
Napisz nam tylko jakie są Twoje oczekiwania.

Możliwość pełnokolorowego 
nadruku na całej powierzchni!

Specyfikacja:
Wymiary:  230 mm x 190 mm

Grubość:  2,5 mm
Materiał:  spieniona guma, poliester



OFERTACennik

Zapoznaj się z pozostałą ofertą

Druk wielkoformatowy

Oferta dla firm

Projekt

Gadżety reklamowe

Wielki format to głównie roll’upy i banery przykuwające uwagę informacjami oraz grafiką. Ta forma reklamy
świetnie sprawdzi się podczas targów, festiwali, event’ów czy konferencji. Oferujemy również nadruki na folii,
fototapety, fotoobrazy, naklejki i plakaty. 

Wykonujemy nadruki reklamowe na rozmaitych produktach codziennego użytku tj. długopisy, breloki,
wizytowniki, magnesy, podkładki, kubki, parasole, smycze, koszulki, torby reklamowe i wiele innych.

Stworzymy indywidualny wzór dostosowany do Twoich potrzeb i według indywidualnych preferencji.
Zachowamy plik, aby mogli Państwo powielać swoje zamówienie w każdym momencie.

Oferta dla studentów

Zajmujemy się kompleksową realizacją projektów poligraficznych dla firm, zaczynając od zaprojektowania
materiałów reklamowych,  kończąc na usłudze druku. Oferujemy nie tylko druk cyfrowy – bardzo opłacalny, gdy
potrzebujesz niskiego nakładu, ale także druk offsetowy - gdzie walorem są duże nakłady, przy niskiej cenie.
Wieloletnie doświadczenie naszych pracowników oraz profesjonalny park maszyn zapewnia usługi na
najwyższym poziomie. W naszej ofercie znalazły się wydruki niezbędne dla każdego biznesu, m.in.: wizytówki,
ulotki, foldery, kalendarze, teczki, papiery firmowe, koperty, notesy. Oprócz tego oferujemy druki
okolicznościowe: zaproszenia i kartki - na papierach ozdobnych, personalizowane. Dla artystów, właścicieli
pubów, organizatorów imprez mamy ofertę specjalną - plakaty w różnym rozmiarze. Drukujemy także metki
odzieżowe z opcją dziurkowania pojedyńcze lub składane, recepty, etykiety cenowe lub naklejki w różnych
formatach i kształtach. Wydruki realizujemy w nakładach dokładnie takich, jakie potrzebują nasi Klienci. 
W swojej ofercie posiadamy również personalizowane gadżety reklamowe.

Dla studentów i uczniów 10 % zniżki na materiały do nauki, oferujemy:
- wydruk
- ksero

- skanowanie
- laminowanie

- druk i oprawę prac dyplomowych


