
FIREMNÍ KOLEKCE GOLFOVÝCH MÍČŮ 
 
 

Způsob objednání 
 
 
   AI EPS PDF 

 

   Maximální   nebo čtverec    
 

   oblast tisku 18,5mm    
 

 
 na golfový míček  
   je kruh 26 mm x 18,5mm 

 
CDR                   
 

   

 
 

     
 

       EMB  
 

 
   EMB  

 

    
 

      
 

 
1. VYBERTE SI PRODUKTY 
 
Pomocí této brožury si z naší široké nabídky firemních položek 

vyberte produkt nebo produkty, které se hodí na golfovou akci 

nebo vyhovují vašim požadavkům na propagaci. V případě 

potřeby můžete kontaktovat tým podpory firemního prodeje, který 

odpoví na vaše dotazy. 
 
2. DODEJTE NÁM SVÉ LOGO 
 
Potřebujeme ho ve vysokém rozlišení ve formě elektronického 

obrázkového souboru, který může být v některém z 

následujících formátů: 
 
AI, EPS, PDF, CDR 
 
Tyto soubory bude mít k dispozici vaše marketingové oddělení, nebo 

vaše reklamní, návrhová či PR agentura. Zajistěte převod všech typů 

písma v souboru loga na křivky. Elektronický soubor můžete dodat na 

CD, zaslat e-mailem nebo prostřednictvím FTP. (Podrobnosti o FTP 

vám rádi sdělíme.) 

 
DALŠÍ FORMÁTY LOGA 
 
V případě potřeby máme určitou možnost pracovat i s jinými 

formáty souborů ve vysokém rozlišení (300 dpi). Jedná se o 

následující formáty: 
 
PSD, TIFF, JPEG, BMP, GIFF 
 
…popřípadě zvládneme i kvalitní tištěnou kopii hlavičkového 

papíru, děkovné karty nebo vizitky. Upozorňujeme však, že v 

případě zpracování některého z těchto alternativních formátů může 

dojít ke zpoždění a mohou být účtovány další poplatky. 
 
3. POUŽITÉ BARVY 
 
Žádáme o dodání palety barev pantone (pms), které v logu 

používáte. 
 
4. ZPRACOVÁNÍ A NÁHLED GRAFIKY 
 
Výrobní tým našeho studia opatří vaším logem vybrané výrobky a  

 

pošle vám náhledy v souboru PDF na kontaktní e-mailovou adresu,  

kterou jste nám poskytli. Jakmile budete s náhledy spokojeni a 

schválíte je, zahájíme výrobu. 
 
5. OBJEDNÁVKA 
 
E-mail: info@unimark.cz 
 
6. EXPEDICE 
 
Naše dodací lhůty patří v oboru propagace mezi nejkratší a vždy 

spolupracujeme se zákazníky tak, abychom splnili požadované 

termíny. 

 

UniMark CZ, s.r.o. 

CTY Business Park U Továren 

U Továren 999/31 

102 00  Praha 10 – Hostivař 

T: +420 312 245 864   I   M: +420 773 688 784 

E: info@unimark.cz 

www.unimark.cz  
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