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zavolejte nám!
+420 702 061 722

Rádi zhmotníme Vaše nápady do konkrétní podoby. Potiskneme trička, mikiny či jakýkoliv
jiný textil. V nabídce máme materiály přibližně od sto renomovaných světových firem.
V případě plnobarevných potisků nejsme ničím limitováni – tiskneme již od jednoho kusu
až po desetitisícové série.
Naší předností je kvalita, kreativita a individuální přístup k zákazníkům.

Jsme zavedená společnost s rozsáhlými
zkušenostmi v oblasti merchandise.
Na trhu působíme od roku 2005, avšak počátky
firmy sahají až do roku 1993, kdy byla založena
jako koníček věnující se hudební činnosti.
Pilnou prací jsme rozšířili řady našich zákazníků,
a tak se nyní staráme již o stovky hudebních
skupin a firem z celého světa. Spolupracujeme

Zeptejte se nás!

jak s amatérskými hudebníky a malými kapelami,
které rádi podporujeme, tak světově proslulými
skupinami, kterých si vážíme pro jejich důvěru.
Firmám
image.

pomáháme
Samozřejmě

dotvářet

Neexistuje věc, která
by nešla zrealizovat!

profesionální

nezapomínáme

ani

na

sportovní kluby a festivaly doma i v zahraničí.
Každý zákazník je pro nás důležitý. Našim
zákazníkům

nabízíme

komplexní

Adresa provozovny a vzorkovny:

řešení

Crystal Productions

všech jejich požadavků tak, aby vždy od nás

Merchandise Factory s.r.o.

odcházeli spokojeni a přesvědčeni, že zvolené

Dělnická 769/64

řešení vyhovuje přesně jejich představě. Náš

735 64 Havířov - Prostřední Suchá

profesionální team grafiků denně řeší Vaše
nápady a úpravy vašich grafických dat.

Otevřeno máme každý pracovní den od 8:00 do 15:30.
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vstupenky pro předprodej
Pro Vaší akci zhotovíme vstupenky
a lístky všech formátů i velikostí.

můžete zvolit některou z nabízených
povrchových úprav.

Ta může být na vstupence umístěna
kdekoli.

V nabídce máme velký výběr
křídových a ofsetových papírů všech
možných gramáží.

Vstupenky lze označit ochranným
prvkem a rovněž očíslovat číselnou
řadou, či opatřit svislou perforací pro
snazší odtržení kontrolního ústřižku.

Vstupenky
mohou
obsahovat
QR nebo čárový kód kód pro
komunikaci
se
vstupenkovým
systémem pro kontrolu vstupenek.

Potisk
vstupenek
může
být
jednostranný i oboustranný, rovněž

pořádáte festival, soutěže, kulturní,
nebo sportovní akci...?
Jsme firma, zabývající se veškerým merchandise produkty pro tento typ akcí.
Zde je seznam věcí a produktů, které můžete potřebovat pro klidný průběh akce:
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plakáty
a jiné tiskoviny

plakáty, letáky

programy, samolepky

Letáky a plakáty jsou nejrozšířenější
formou prezentace. Jsou výrobně
nenáročné a slouží k oslovení
širokého
spektra
potenciálních
návštěvníků.
Nejběžnější varianta velikostí letáků
jsou formáty rozměrové řady A6,
A5, plakátů A2, A3 a gramáž a typ

papíru závisí na účelu použití a Vašich
představách.
Letáky mohou být klasické nebo také
skládané.
Plakáty
tiskneme
digitálním
i ofsetovým tiskem do formátu A0.
Digitální tisk umožnňuje výrobu od
jednoho kusu.

Využijte služeb našeho
grafického studia.
6-7

Samolepky
tiskneme
papírové,
fóliové, nebo 3D - pryskyřicové,
které mohou být i čiré.
Materiál se vybírá podle prostředí,
do kterého jsou určeny.
Samolepky
můžeme
vyříznout
do Vámi požadovaného tvaru.
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. . přijdu

na festival

Papírové - levné, jednorázové
Sublimační - textilní plnobarevná vykreslená grafika
Vytkávané - textilní, vytkávané, jednodušší grafika

pásky
na ruku

- identifikace
Na jednorázové, jednodenní akce vám stačí obyčejné tyvekové pásky, cenově
halířové položky. Pokuď již děláte bud nákladnější akci, nebo akci, kde vám jde o
každý detail, doporučujeme sublimační pásky. Tyto pásky se vyznačují extrémní
pevností a jde na nich krásně vykreslit grafika. Návštěvník si ji nechává ruce jako
památeční talisman :)
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program
pro návštěvníky

Sešívaný, lepený nebo skládaný. Ofsetový, nebo
digitální tisk, barevný či černobílý. S tiskem
máme
mnohaleté
zkušenosti,
rádi
poradíme
s nejvhodnější volbou papírů, obálek, vazeb atd.
Doporučujeme buď knížečku, kde můžete využít stránky
pro reklamu, nebo plastové kartičky, které lze použít
z jedné strany jako reklama festivalu nebo akce a straně
druhé jako Line up.

Využijte služeb našeho
grafického studia.
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klíčenky
Jednostranný i oboustranný
tisk. Ukončení karabinou
nebo
doplňky
(otvírák,
držák na telefon, panák,
držák na karty, etuje na
dokumenty) Výběr z 5
druhů šíře. Bezpečnostní
spony.
Různé
délky,
standardní, nebo vrstvené a
sešívané, tkaničkové.
Možnost
vyrobit
na
zakázku držáky na kelímky
(cupholder)

MU
MUSI
SICC
festival 2020

BLA CK
BAND

be s t re co rd s

ARTIST OF THE DAY

PETER
TOMORROW KING

NEW GOOD GUYS
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obrendování

festivalu nebo kulturní akce
Branding - vizuální identita
akce. Povětšinou vizuální vjem
pódia a blízkého okolí. Boční
pódiové
stěny,
backdropy,
frondropy.
Pomůžeme
s
výběrem vhodného materiálu,
pomůžeme
s
grafickým
zpracováním. Možnost velkého
výběru tvarů vlajek.

•

Backdropy, postranní bannery
a meshe.

•

Balonky, malé, klasické až po
obří do průměru 1,5 m

•

Nafukovací maskot

•

Kelímky s potiskem od 300ks

•

Ručníky na stage

•

Trička a jiný merch pro
pořadatele

12 - 13
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Bidony, přejato z francouzštiny, znamená plechovka,
kanystr,
bandaska.
Potiskneme
a
nabídneme
vám
nespočetné
množství
lahví,
termosek
a čutor.

Ručník
na stage

láhve
a bidony

Každý umělec má v požadavcích ručník na pódium.
Můžete jim poskytnout obyčejný ručník, nebo je
označíte logem festivalu, či akce a umělec si ho
může nechat jako památku s kterou se pochlubí
dalším spřízněným umělcům.
Nabízíme buď tisk do bordury, výšivku, popř.
celopotištěný ručník.

Od jednobarevného potisku až po
plnobarevný. Možnost také gravírování,
či laseru.

Můžeme zprostředkovat festivalové
kelímky s plnobarevným potiskem
již od 250ks.

kelímky

2 0X X-X X

CLIENT NAME / BRAND

Speciální sety na vyžádání.
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+ cupholder
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merch pro fans

potisk
textilu

upomínkové předměty

Asi nejdůležitější zboží na festivalu je
textil. Nabízíme námi dodaného až 10
000 druhů různého textilního zboží.
Trička, mikiny, tepláky, spodní prádlo
a další druhy zboží.
Možnost výroby textilu na míru.
Z technologií můžeme nabídnout
sítotisk,
sublimační
a
digitální
potisk, možnost speciálních efektů
(glitry, fosfor, puff a mnoho dalších
atypických technologií, které jen tak
neuvidíte).

Napište si o vzorky!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

trika, mikiny, kraťasy
čepice, kulichy slamáky,
vlajky na auto
samolepky na obličej
krytky na košili
peněženky, pouzdro
SPZ
hrníčky - keramické - plechové
tašky, batohy
stínítka do aut a na přední sklo
podsedáky a skládací deky
polštáře
trsátka a náušnice z trsátek
potítka a opasky ponožky
žabky a pantofle
– i s embosingem zevnitř
brýle
samolepky - klasické - na auto
- na sklo auta
vonné stromečky a vůně
láhve
pohledy, podpisové karty
silikonové náramky
ručníky
frisbee
pexeso – pro dlouhé chvíle
nějaké zajímavé chlastací hry
první pomoc, chlastací
kanystr
deštníky
exklusivní designově atraktivní
Power banky

mikiny, trika,
kraťasy
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krytka na knoflíky

kšiltovky, čepice,
kulichy
Kšiltovky, snapbacky s potiskem a výšivkou, kulichy s výšivkou,
kulichy s pletenou grafikou a bambulí na míru již od 50ks.
Možnost obrandování standardního zboží z katalogu,
nebo vyrobíme na míru. Stovky druhů kšiltovek a čepic.
Není možné, aby jste si nevybrali :)

Reklamní krytka na knoflíky.
Jednoduchá plastová krytka, kterou potiskneme vašim logem.
Jednoduché, levné, chytré, praktické :)

pokrývky hlavy

šátky a kravaty
18 - 19

tattoo
a samolepky na obličej
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podložka spz

vlaječky na auta

stínítka a clony
Dočasné obtiskové
tetovačky, voděodolné.

vůně do auta
Nepřeberné množství tvarů a vůní, 900
možných tvarů. Možný originální tvarový
výřez dle konkrétní grafiky. plnobarevný
oboustranný potisk. 15 různých vůní
+ speciální vůně.

Nebolí, vydrží, pobaví. Optimální pro zábavu na festivalu.
Tetování vyrobíme na míru, černobílé i barevné a organické.
Až do velikosti A4.

Možnost výroby vůně
do výdechů klimatizace.

Samolepky
na obličej
Ukažte své barvy!!!
Jednoduchá aplikace i odstranění. Skvělá viditelnost.
Oproti barvám na obličej - otěruvzdorné. Zdravotně
nezávadné s atestem. Každý posílá selfíčka z fesťáku.
Takže je hned vidět, kde je :) Levná a chytrá možnost
„označit si“ fans, za který team kopou :)
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autodoplňky

hrníčky
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Můžeme potisknout plnobarevně jak
jeden kus hrníčku, tak i tisícové série.
U
porcelánových
nabízíme
různé
tvary, berevně odlišené uvnitř i zvenku.
Fosforující, matné i magické. 1/2
litry skleněné, keramické. Do přírody
a na festival oceníte plecháče, které jen
tak nezničíte.

tašky
a batohy
V naší nabídce objevíte jak standardní tašky na nákupy,
tak i hygienické taštičky, batohy různých tvarů. Pokud jste
náročnější, tak pro vás vyrobíme vysoce pevnostní tašky
a sportovní batohy s celopotiskem. Nebojte se zeptat.

plechové,
porcelánové,
skleněné

hry a zábava
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podsedáky
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a skládací deky

Nepovede se úplně počasí, které
jste si přáli. Nevadí, vyrobíme pro
vaše fans podsedáky s vašim
logem, nebo grafikou.
Nabízíme velikostně buď pro jednu
osobu, nebo nepromokavé deky,
které
celoplošně
potiskneme.
Složené se vlezou do kabelky :)

polštáře

peněženky a pouzdra
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trsáka

celopotištěné trsátka

a naušnice z trsátek

4 tvary - Classic, Jazz, Jumbo Jazz
do 2mm. Plnohodnotně vhodné pro
používaném
renomovanými
světovými
i plnobarevný potisk. Možno vyrobit s dírkou a
módní doplněk přívěsek či náušnice.

a Triangl. V síle až
hraní - z materiálu
výrobci.
Jednobarevný
doplnit komponenty jako

výroba již od 50ks. Možnost speciálních tvarů a materiálů:kov, dřevo,
kámen.

naušnice

Vyžádejte si od nás
katalog zaměřený na trsátka!

26 - 27

ručníky
a ponča
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Celopotisk s plnobarevnou grafikou
nebo potisk v borduře. Možnost výšivky,
nebo laseru.
Pro děti můžeme vyrobit celopotištěné
pončo. Budte pyšní na své fans, kteří se
objeví i mimo areál ve stylovém ponču.

silikonové

náramky

Volitelná šíře a velikost náramků pro děti i dospělé. Možnost potisku i ražby
kombinované s tiskem. Široká paleta barev včetně fosforové varianty svítící ve tmě.

fosforující
V naší nabídce najdete buttony všech
velikostí a tvarů. Nabízíme i ve verzi
magnetků, otvíráků, s klipem či zrcátko.

28 - 29

buttony
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Neváhejte nás kontaktovat!
kontakt@crystalprod.cz
tel.: +420 702 061 722
Crystal Productions
Merchandise Factory s.r.o.
Dělnická 769/64
735 64 Havířov - Prostřední Suchá
Tento katalog je pouze
inspirativní a nezahrnuje
celou naší škálu produktů!

