
Staňte se součástí 
naší tiskařské rodiny!

Staňte 
se našimi
novými
zákazníky. 

31 LET NA POLYGRAFICKÉM TRHU 
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32 MODERNÍCH STROJŮ

VÍCE JAK 2.700 ZAKÁZEK ROČNĚ

Celá nabídka online na www.e-abctiskarna.cz
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> Naše vize
I menší tiskárna dokáže v každém směru konkurovat tiskařským 
korporacím. Pro náš provoz nepotřebujeme žádné dotace!

> Proč právě my
Jsme čistě rodinná firma, což je naše velká výhoda, která nás dělá flexibilnějšími. Máme 
vlastní zázemí i technologie, díky kterým vynikáme kvalitou, nízkou cenou i rychlým dodáním.

> Profesionalita
Máme obrovské množství zkušeností, o které se nebojíme podělit. Poskytneme Vám profesio-
nální poradenství při tvorbě tiskovin. Naše zkušenosti jsou zároveň jakousi zárukou kvality.

> Vášeň
Polygrafie je pro nás prací, ale zároveň velkým koníčkem, kterému jsme oddali náš život. 
Neustále se snažíme nacházet nové příležitosti, jak být ještě lepší a tím Vám bližší.

> Budoucnost
Neustále inovujeme a zlepšujeme tiskařské zázemí. Nejedná se ale o bezhlavý hon za ziskem, 
vážíme si životního prostředí, a proto jsme nastavili firemní procesy tak, aby byly co nejohleduplnější.
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