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más előtt nyomdatechnikailag leellenőrizzük.
Elvégezzük Ön helyett a szakmai ellenőrzést a
gyártás teljes szakaszában (próbanyomat ellenőrzés, gépindulás, szemleív ellenőrzés stb.).
Megszervezzük a kiadványok pontos időre, és
helyre történő szállítását.

Mindig a megfelelő nyomdákat,
pontosan a megfelelő feladatra!

TERC-PRESS

Nyomdaipari és Kereskedelmi Ágazat
2014. május elején megalakult a TERC Kereskedelmi
és Szolgáltató Kft.-n belül új cégcsoportunk,
a TERC-PRESS Nyomdaipari és Kereskedelmi Ágazat.
Ágazatunk - amely a MESTERPRINT Nyomda
Kft. kereskedelmi tevékenységét vette át - a hazai és külföldi piacon szerzett több éves szakmai tapasztalattal biztos partnerként áll ügyfelei mögött. Bejáratott és folyamatosan bővülő
kapcsolatrendszerünknek köszönhetően, reális
áron, kiváló minőségben, pontos gyártási ütemezéssel készíttetjük el a megrendelt termékeket, felelősséget vállalva a teljes kivitelezésért.
Komplex nyomdaipari tanácsadással, magas nyomdaipari szakértelemmel és kivitelezési megoldásokkal állunk régi és új Meg-

rendelőink rendelkezésére! Keresse több
mint 20 éves nyomdaipari szaktudással rendelkező kollégáinkat a megfelelő technológiák és az alapanyagok kiválasztásában,
akár egyedi igényekkel is!

A nyomdaipari szakma szépsége és egyben nehézsége, hogy partnereinket segítsük a legjobb
döntés meghozatalában, amely végül partnereink sikeréhez vezet. Feladatunk, hogy a kivitelezésre váró termék előállításáról, illetve termék
tulajdonságáról tájékoztassuk partnerünket, és
csak az őt érdeklő szakmai lehetőséget kínáljuk
fel. Minőségi szolgáltatással tesszük érthetővé
és elérhetővé a nyomdai gyártáshoz szükséges
információkat, lehetőségeket.

Meglévő és új partnereink kérésének, igényeinek megismerése alapján, valamint a nyomdaipari lehetőségek feltárása után, saját szolgáltatásunk és szakértelmünk hozzáadásával
igyekszünk megtalálni a legjobb megoldást
és a gazdaságos kivitelezési lehetőségeket.

Tanácsot adunk a gyártáshoz szükséges
standard papírféleségektől egészen az egyedi
alapanyagok kiválasztásáig. A minőségi kiadvány elkészítéséhez már az elején fontos a jó
minőségű digitális anyag, melyhez anyagleadási útmutatót adunk, a leadott anyagokat nyo-
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Szolgáltatásunk Önnek többletterhet,
többletköltséget nem jelent, ezért
válasszon minket!

Kiválasztjuk a legmegfelelőbb, technológiailag alkalmas nyomdát az adott kiadvány, termék kivitelezésére, természetesen a minőség,
az ár és a Megrendelő egyedi igényeinek ﬁgyelembevételével. Annak érdekében, hogy a
versenyképes árat, a megfelelő minőséget és
határidőben történő teljesítést garantálni tudjuk, Magyarországon működő öt nyomdával
szerződéses kapcsolatot alakítottunk ki. Ezen
nyomdák a XXI. század elvárásainak megfelelő eszközökkel és gépparkkal rendelkeznek.
Szakértelmünk garantálja, hogy a nyomdai
kivitelezés folyamán a Megrendelők által támasztott elvárást megfelelően képviseljük.
Az újdonságok nyomon követésével törekszünk
arra, hogy az Ön kiadványa, nyomdai terméke
kifogástalan minőségben készüljön el.

TERC-PRESS ágazat felelősséget
vállal nemcsak saját, hanem
a beszállítói munkájáért.
A termelési folyamatok magas minőségi szintjét
garantálják a partnernyomdák hosszú évek óta
megszerzett EN ISO9001, ISO12647 szabvány
előírásai szerinti minőségbiztosítási, tanúsítványai.
A legmodernebb technológia mellett az elvárásoknak megfelelő környezetvédelmi megoldásokat alkalmazzák. A nyomdák nagy
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részénél 100%-ban alkoholmentes nyomtatási technológiát vezettek be, drasztikusan
csökkentve ezzel az ózonképződésben szerepet játszó illékony szerves vegyületek (VOC)
kibocsátását. Amennyiben Ön/Önök Forest
StewardshipCouncil (FSC) tanúsítvánnyal rendelkező nyomdaipari gyártót keresnek, számunkra ez sem gond, hiszen Partnereink rendelkeznek ezen tanúsítvánnyal.
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szessé tenni (pl. bibliák, különleges művészi kiadványok, verseskötetek), így a termék kiemelkedik a többi közül. Az élmetszés hozzájárul a
ﬁgyelemfelkeltéshez, exkluzív hatást kölcsönöz
a terméknek, méltó dísze az elegáns, értékes,
gondosan tervezett és magas minőségi színvonalon elkészített terméknek.
Megjelentek a piacon az új kiviteli design
lehetőségek, például a borítókon különleges
fóliával történő felületkezelés, kreatív papírok
szélesebb körű használata, UV lakk, habosodó lakkozás különböző design lehetőségekkel,
prégelés színes, hologramos fóliákkal.

Milyen nyomdatermék gyártásának
megrendelésére van lehetőség
a TERC-PRESS Nyomdaipari
és Kereskedelmi Ágazatnál?

Valamennyi nyomdaipari
szolgáltatással (előkészítés, íves-,
tekercs ofszet-, digitális-, nyomtatás,
kötészet, felületkezelés stb.) állunk
partnereink rendelkezésére.

t Könyvek: kartonált- füles fedéllel, keménytáblás, védőborítós kivitelben, egyszerűen tipografált regények, gazdagon illusztrált színes képeskönyvek, tankönyvek, albumok, agendák;
t folyóiratok, magazinok, termék- és cégismertetők, képes újságok, rejtvények, képregények, naptárak;
t kezelési utasítások, prospektusok, szórólapok, brosúrák, tájékoztatók, plakátok, mappák, leporellók, fali naptárak

Kis példányszámnál a digitális nyomtatást
(kis és nagy formátumban), nagy példányszámnál már az ofszetnyomtatás a költségkímélő
megoldás. Cégünk rendelkezik digitális nyomógéppel, így akár egy helyen elkészítjük kiadványának szkennelését, próbanyomását, és gazdaságosságot ﬁgyelembe véve a nyomtatást és
kötészeti kivitelezést.
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A modern piaci igények maximális kielégítését
szem előtt tartva üzleti ﬁlozóﬁánk a motiváció, a
naprakészség, az ügyfélközpontúság és természetesen a minőségi és a környezeti elvárások
szigorú betartása, betartatása úgy, hogy ezekhez versenyképes ár és elvárt határidő társuljon.

Rövid bemutatkozónkat
Orison Awett Marden elhíresült
mondásával zárjuk:
„ Legyen életed egyik alapszabálya,
hogy bármit teszel is, azt tedd a tőled
telhető legkiválóbban. Mindenre tedd rá
személyed pecsétjét. Munkád védjegye
legyen a kiválóság!”

és még sorolhatnánk a számtalan lehetőséget,
de leendő megrendelőink fantáziájára bízzuk a
megoldásra és kivitelezésre váró termékeket.

Kiadványaihoz exkluzív kivitelt biztosító élmetszést is vállalunk, mely nem más, mint a
könyv vagy magazin három szélén (fejnél, lábnál, nyílásnál) történő felület nemesítése, arany
vagy ezüst fóliával. A lapok szélét arany, ezüst,
más színű vagy hologramos fóliákkal lehet dí-
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2012 óta rendelkezünk saját automatikus robot könyvszkennerrel, ami szinte egyedülálló a
magyar piacon, összesen 2 db ilyen készülék található Magyarországon. A készülékkel gyorsan,
hatékonyan, sérülés nélkül tudunk könyveket
szkennelni. Kifejezetten régi könyvek digitalizálására kifejlesztett szkennereink rendkívül gyengéd,
kímélő technológiával kezelik a kiadványokat.
A digitalizálást minden esetben a dokumentumok
felmérése előzi meg. Bővebb információt weblapunkon a CAD Stúdió oldalán találnak.

Tiszteljen meg minket megkeresésével, megrendelésével! Akár még ma küldje el elképzelését, ajánlatkérését az alábbi elérhetőségre:
kereskedelem@terc.hu
ÁGAZATVEZETŐ

telefon: (+36-1) 422-25-64
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