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Tysiące projektów, 
Lata doświadczeń...

Co robimy?  

Jako firma z wieloletnim doświadczeniem jesteśmy właścicielami 
takich marek jak ABC Restauracji i ABC Handlu. 
 
Współpracujemy z największymi firmami na rynku.  
W swoim portfolio posiadamy takie marki jak: Muszynianka, Alter 
Energia, Starck Food Polska, Dom Art Styl, Faro, Rolnik, Fanex.
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Pragniemy zapewnić Państwu najwyższej 
jakości obsługę graficzną od A do Z. 
Współpracując z nami zyskujesz czas, oraz 
spokój. Dajemy gwarancję, że projekty 
zostaną przygotowane według najlepszych 
trendów. Unikniesz problemów związanych z 
przygotowaniem grafiki pod druk. 

Zaprojektujemy wszystko co tylko sobie 
wymarzysz. Nasza współpraca dotyczyć może 
przygotowania samego projektu, ale również 
możemy zaproponować realizację wraz z 
dostarczeniemgotowego, finalnego produktu 
we wskazanym terminie pod ustalony adres.

Jak działamy?

Od projektu po realizację. Gotowe materiały 
reklamowe bezzwłocznie wysyłamy na 
wskazany przez Państwa adres.

Możemy również przygotować dla Państwa 
sam projekt z realizacją po Państwa stronie.

Załatwiamy wszystko



Interesuje cię 
produkt, którego nie ma w 
naszej ofercie?

Żaden problem! 
Skontaktuj się z nami.
biuro@reklamakreatywna.com
+48 796 519 205

Wizytówki Katalogi Ulotki

Banery/rollupy Plakaty

mailto:biuro%40reklamakreatywna.pl?subject=


Co projektujemy? 
Wszystko co tylko mogą sobie Państwo wymarzyć. 



Katalogi są najpopularniejszą formą 
reklamy. Dają nam możliwość 
szczegółowego przedstawienia oferty 
w formie produktowej. Możemy dla 
Państwa przygotować niewielkie 
druki, jak i obszerne wielostronicowe 
wersje. Katalogi przygotowujemy  
w formie klejonej jak i szytej. 
Rozwiązanie zeszytowe stosuje się 
przy niewielkiej ilości stron. 

Oferujemy Państwu dowolny rodzaj 
papieru, oraz szeroką gamę form 
uszlachetnienia okładki, co sprawi 
że wasz katalog wyróżni się na tle 
konkurencji. Każde przygotowane 
przez nas wydanie stanowi swoiste 
dzieło sztuki. 

Zlecając nam przygotowanie katalogu 
mają Państwo pewność, że zostanie 
on przygotowany nie tylko w sposób 
zgodny z wymaganiami drukarskimi, 
ale również z zachowaniem 
najwyższej staranności, oraz w pełni 
profesjonalnie.

Katalogi
szyte / klejone

FORMATY:
- A6  pion (105x148 mm)
- A5 pion (148x210 mm)
- A5 poziomo (210x148 mm)
- A4 pion (210x297 mm)
- A4 poziomo (297x210 mm)
- DL pion (99x210 mm)

- 120x120 mm
- 210x210 mm



Projekt zrealizowany dla firmy 
Alter Energia zajmującej się 
fotowoltaiką przemysłową

Projekt stworzony dla wydawnictwa 
ABC Restauracji zajmująjcej się promocją 
firm na rynku HoReCa.



Projekt zrealizowany dla serwisu 
elektroniki ctKom

Projekt zrealizowany dla gabinetu 
kosmetycznego E.P. 



Wizytówka to doskonały sposób na szybkie 
przekazanie informacji. Większość z nich 
to niestety nudne wzory, wykorzystywane 
masowo przez firmy z ogólnodostępnych 
szablonów. 

Zamawiając ją u nas przygotujemy dla Ciebie 
prawdziwe dzieło sztuki, dzięki czemu 
zostaniesz zapamiętany. 

Standardowa wizytówka trafia do kieszeni. 
Nasz projekt sprawi, że klient będzie do niej 
wracał. Dobrze wykonana wizytówka musi 
być skuteczna, sprawić, że klient będzie  
o nas pamiętał.

W naszej ofercie znajdziesz kilkanaście rodzai 
papierów, na których możemy wykonać 
wizytówki. Nasza drukarnia oferuje wizytówki 
z pokryciem folia matowa i połysk, oraz folię 
soft touch. Połysk możemy otrzymać za 
pomocą lakieru lub folii. Uszlachetnienie może 
występować zarówno tylko na awersie jak i obu 
stronach wizytówki. W wersji standardowej 
wizytówki zabezpieczamy lakierem offsetowym 
lub dyspersyjnym.

Wizytówki

Formaty:
- 85 x 55 mm
- 90 x 50 mm



Ulotki Reklamowe

Prosty i niedrogi sposób reklamy. Wykorzystany w formie reklamy bezpośredniej 
może stanowić efektywny sposób kampanii reklamowej.  Ulotki przygotowujemy 
we wszystkich standardowych rozmiarach Projektujemy zarówno jedno  
jak i dwustronicowe. Nieszablonowa grafika przygotowana przez nasze studio 
graficzne sprawi, że zostaniesz zapamiętany na dłużej. Drukujemy już od 100 sztuk. 

Projekt zrealizowany dla firmy Selldo



Projekt zrealizowany dla firmy Lunique Projekt zrealizowany dla firmy 
Springfree

Formaty:

- A6 (105 x 148 mm)
- A5 (148 x 210mm)
- A4 (210 x 297 mm)
- A3 (297 x 420 mm)
- DL (99 x 210mm)

- 120x120 mm
- 150 x 150 mm
- 200 x 200 mm

Chcesz wybrać 
inne parametry?

Skontaktuj się z nami



Plakaty jak i banery do doskonała forma 
reklamy która dociera do dużej liczby 
odbiorców. Przygotowane w niebanalny 
sposób sprawia, że dotrzeż do swoich klientów 
i zostaniesz zapamiętany na dłużej. 
 
Przygotowujemy plakaty pod każdą tematykę 
w wielu formatach. 
 
Do najpopólarniejszych należą: A0, A1, A2, A3.  
 
Jesteśmy w stanie zrealizować dowolny nakład.

Plakaty, Bannery, Opakowania itp...

Plakat przygotowany dla 
Gospodarstwa Rybackiego “Zawólcze”

Projekt etykiety przygotowany dla
klubokawiarnii Warsztatowa Cafe.



Plakat przygotowany
dla firmy S4H
zajmującej się 
tworzeniem
oprogramowania.



Targi branżowe, impreza terenowa czy 
event? Na takie sytuacje doskonale 
sprawdza się taka forma reklamy. 
Wygodna forma kasetowa sprawi, 
że całość reklamy transportujesz w 
wygodnym pokrowcu niewielkich 
rozmiarów. Jest to tania i funkcjonalna 
forma reklamy.  

Rollup Standard



Projekt przygotowany 
dla firmy 
Starck’s Food Polska

Formaty:

- 85 x 200 cm
- 120 x 200cm
- 100x200 cm
Nasze rollupy są dostępne w różnych 
rozmiarach i stylach, ale niezmiennie 
zapewniają jakość, obok której nie 
przechodzi się obojętnie. Wszystko, co 
muszą Państwo zrobić, to zamówić u 
nas taki baner i w krótkim czasie rollup 
reklamowy będzie kompletnie gotowy 
do pokazania na targach potencjalnym 
klientom czy partnerom biznesowym.

Po zakończeniu korzystania z rollupa 
wystarczy po prostu spakować 
go i czekać na kolejną okazję, by 
po raz kolejny z powodzeniem go 
zaprezentować. 

Wydruk jaki wykonujemy jest 
naprawdę wysokiej jakości, więc nie 
trzeba się martwić, iż po złożeniu 
rollupa nie będzie się nadawał do 
godnej reprezentacji firmy. 



“Pełen profesjonalizm, indywidualne podejście do klienta 
i rzetelność wyróżniają wydawnictwo ABC Restauracji na 
rynku. Współpraca rozpoczęta od stycznia 2019r. trwa 
nieprzerwanie do dnia dzisiejszego, ponieważ jest bardzo 
satysfakcjonująca. W ramach współpracy wydawnictwo 
pisze artykuły, tworzy i zamieszcza reklamy, opracowuje 
reklam i grafikę reklam i ulotek. Firma ABC Restauracji 
ma bardzo elastyczne i indywidualne podejście do 
klienta. Z pełną odpowiedzialnością możemy też 
powiedzieć, że jest to solidny i wiarygodny partner. 
Współpraca z wydawnictwem ABC Restauracji to czysta 
przyjemność, serdecznie polecam z korzystaniu usług 
Wydawnictwa.” 

Ryszard Mosur | Prezes Zarządu Muszynianka

“Z firmą ABC Restauracji współpracujemy już od 
prawie dwóch lat. Materiały reklamowe przez 
nich przygotowywane są zawsze wysokiej jakości, 
wykonane dokładnie i z zaangażowaniem. Współpraca 
zawsze przebiega w przyjemnej atmosferze  
i terminowo. Dlatego ABC Restauracji polecamy z 
czystym sumieniem.”

Elżbieta Kazimiruk | Browar Raduga

Nasze referencje



Gorąco polecam współpracę z firmą ABC RESTAURACJE. 
Pełen profesjonalizm , zaangażowanie, oraz fachowa 
obsługa to główne cechy pracowników tego wydawnictwa 
. Współpracujemy od niespełna pół roku ,a efekty już są 
zauważalne . Dziękuję bardzo.

Mariusz Obrębski | Młyny Szczepanki Sp. z o. o.

Z przyjemnością informujemy że firma Starck’s 
Food Polska współpracuje z firmą ABC Restauracji. 
Współpraca jest od początku roku 2018 i na 
dzień dzisiejszy nadal trwa, ponieważ jest bardzo 
satysfakcjonująca. W ramach współpracy jest: pisanie 
artykułów, tworzenie i zamieszczanie reklamy, oprawa 
graficzna reklam i ulotek. Firma ABC Restauracji ma 
bardzo elastyczne i indywidualne podejście do klienta. Z 
pełną odpowiedzialnością możemy też powiedzieć że jest 
to solidny i wiarygodny partner.

Jacek Wituski | Starck’s Food Polska
Współpracowaliśmy  m.in. z:

Serdecznie zapraszamy do współpracy. Jeżeli mają Państwo 
jakieś pytania zapraszamy do kontaktu. 

Wszystkie nasze projekty wykonujemy z największą 
starannością stosując najnowsze techniki.



ABC
RESTAURACJI

Prężnie działająca firma reklamowa. 
Pozwól nam przekuć nasze doświadczeni w Twój sukces!
Najlepszy wybór- Przekonaj się sam.

ul. Gdańska 8C, 83-110 Tczew
+48 796 519 025
biuro@abc-handlu.pl
NIP: 593-247-27-86

Reklama
Kreatywna
Kamil Ciepielewski
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Jesteśmy właścicielami takich marek jak:

www.abc-restauracji.pl www.abc-handlu.pl

http://www.abc-restauracji.pl
http://www.abc-handlu.pl

