Wektor77 – odpowiedź na potrzeby Twojej firmy
Znudził Ci się kolor firmowego auta? Musisz pilnie wydrukować foldery i ulotki? A może potrzebujesz
wzmocnienia wizualnego lub kalendarzy firmowych na kolejny rok? Takie zadania najlepiej powierzyć
sprawdzonym wykonawcom, do których z pewnością należy agencja reklamowa Wektor77. Dlaczego?
Odpowiedź na to pytanie można streścić następująco: zamawiasz i niczym się nie martwisz, a usługę
masz zrealizowaną szybko, fachowo i w atrakcyjnej cenie. To nie jest reklama. To są fakty.
W agencji Wektor77 możesz zamówić praktycznie wszystko, co będzie Ci akurat potrzebne – od pieczątki
firmowej, poprzez projekt strony internetowej, realizację druków firmowych – w tym różnego rodzaju kalendarzy,
aż po wielkoformatową reklamę. Nie musisz szukać każdego specjalisty oddzielnie. W agencji Wektor77
znajdziesz wszystkich w jednym miejscu.
Reklama widoczna wszędzie
Dzisiejszy świat biznesu bez reklamy po prostu nie istnieje. Aby klient zauważył Twoją ofertę, powinieneś być
widoczny na ulicy, w internecie, podczas wydarzeń, na których bywają Twoi klienci. Wektor77 stworzy dla Ciebie
taką reklamę wizualną, która najlepiej się sprawdzi w danych warunkach, będzie doskonale widoczna
i przyciągnie uwagę odbiorców. W propozycjach agencji znajdziesz m.in.: oklejanie aut, wykonanie tablic
oraz kasetonów informacyjnych i reklamowych, liter przestrzennych, banerów, plakatów i fototapet,

a także –

oryginalne gadżety i odzież reklamową. Na targi czy wystawy możesz zamówić praktyczne roll-upy, stojaki
i potykacze, a nawet całe systemy wystawiennicze. Nośnikiem reklamy czy choćby logotypu Twojej firmy może
być dosłownie wszystko – warto o tym pamiętać, zlecając zadanie agencji.
Druk na już poproszę
Wizytówki, katalogi, ulotki, foldery, czy teczki firmowe często kończą się wtedy, gdy są najbardziej potrzebne.
W takiej sytuacji czas gra szczególną rolę. W agencji Wektor77 wydrukujesz

„od ręki” dowolne materiały

reklamowe i informacyjne w nakładzie od jednego do kilkunastu tysięcy egzemplarzy, a w większej liczbie – przy
zachowaniu bardzo krótkich terminów realizacji. Wszystko w najwyższej jakości i w bardzo konkurencyjnych
cenach.

Agencja realizuje również wydruki na foliach i papierach samoprzylepnych oraz magnetycznych,

z możliwością nadawania naklejkom i etykietom dowolnych, nawet najbardziej skomplikowanych kształtów.
Od pomysłu do realizacji
Do agencji Wektor77 możesz zgłosić się już z gotowym projektem wymagającym jedynie realizacji lub…
z zarysem ogólnego pomysłu. Resztą zajmą się graficy, którzy zaprojektują dla Ciebie nie tylko logo, reklamę,
ulotkę, stronę internetową czy oryginalny kalendarz firmowy, ale również stworzą spójny system identyfikacji
wizualnej (SIW) Twojej firmy. W ofercie agencji znajdziesz także kompleksowe usługi z zakresu fotografii
reklamowej – zdjęcia wykonywane w studiu i w plenerze. Doskonały projekt graficzny w połączeniu z dobrym
zdjęciem potrafi bowiem zdziałać cuda. Chcesz się o tym przekonać? Skorzystaj z usług agencji Wektor77.

