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DRUKARNIA WIELKI FORMAT

BLISTRY & WORKI WYKLEJANIE

OPAKOWANIA KALENDARZE



Posiadamy w sumie 1800 m² powierzchni produkcyjno-mazynowej.

27 lipca 2007r firma nasza otrzymała 
CERTYFIKAT JAKOŚCI ISO 9001:2000, 
w dniu 31 lipca 2010 certyfikat został 
odnowiony do ISO 9001:2008.

TŻ Sp. z o.o. to również laureat wielu 
nagród i wyróżnień, w tym prestiżowej 
nagrody GAZELA BIZNESU.

O firmie

Zakres działności TŻ Sp. z o.o.  obejmuje branżę poligraficzną, wydawniczą oraz szeroko pojęty za-
kres działalności reklamowej. Spółka znajduje się obecnie w grupie liderów na rynku lokalnym tj. w 
grupie trzech największych drukarni na Dolnym Śląsku. Nasz drukarnia posiada nowoczesny, w pełni 
skomputeryzowany park maszynowy, na który składają się renomowane niemieckie i japońskie mar-
ki. Ww. park maszynowy daje możliwość realizacji szerokiego spektrum usług poligraficznych bardzo 
wysokiej jakości. Produkujemy katalogi, plakaty, kalendarze oraz opakowania w gramaturze do 450 gr/
m2. Projektujemy wykrojniki oraz produkujemy blistry z PCV. Nasz dział logistyki oferuje dostawę oraz 
kompletacje produktu z blistrem. 

Dzięki połączeniu fachowości i dynamiczności personelu z wysokiej klasy sprzętem ,firma gwarantu-
je swoim klientom pełen zakres usług począwszy od projektu do gotowego wyrobu. W ciągu swojej 
działalności TŻ Sp. z o.o. nawiązała współpracę z wieloma stałymi klientami. Dzięki wysokiej jakości
świadczonych usług zdobyła zaufanie klientów zarówno z Polski jak i z krajów Unii Europejskiej. 
Od  2004r  współpracuje  z  odbiorcami z Austrii, Włoch, Niemiec, jak i Wielkiej Brytanii. 



szeroki zakres usług (np. sztancowanie, tłoczenie, złocenie,  •
laminowanie, klejenie, kaszerowanie, lakierowanie uv, perforacje)
dbałość o wysoki poziom zaawansowania technicznego  •
posiadanego parku maszynowego (niewiele drukarni w regionie 
dysponuje porównywalnym sprzętem)
szeroki zakres usług w zakresie przetwarzania i uszlachetniania  •
druków mozliwych do wykonania
terminowość wykonywanych zleceń •
dbałość o wysoką jakość na każdym etapie produkcyjnym •
wysokie umiejętności personelu •
wysokie zaangażowanie osobiste zarządu i kadry kierowniczej •
stałe podnoszenie kwalifikacji pod kątem zachodzących zmian na      •

•
•

rynku relizacja zamówień w kraju i za granicą (Unia Europejska)
druk cyfrowy w formacie nawet do 485 x 330 mm
druk FLEXOGRAFICZNY - etykiety, owijki, banderolki

Strategia marketingowa

W trosce o zaufanie jakim obdarzają nas nasi klienci oraz o wizerunek nowoczesnego i solidnego partnera  
TŻ Sp. z o.o. stawia sobie następujące cele startegiczne: 

 Osiągnięcie pełnego zadowolenia klientów dzięki najwyższej jakości usług poligraficznych 
   realizowanych profesjonalnie, rzetelnie i terminowo.

 Ciągłe poszerzanie listy oferowanych usług dzięki stałemu powiększaniu parku
   maszynowego o nowości pojawiające się na rynku.

 Konsekwentnie zwiększanie zastosowania technologii cyfrowej w firmie.
 Stałe spełnianie wymagań normy ISO 9001:2008 i obowiązujących przepisów.
 CERTYFIKAT FSC





blistry

Wybrane produkty

teczki

katalogi, plakaty, ulotki, kalendarze

opakowania



projekty i realizacje wype³nieñ do stoisk 

typu oktanorma

wyklejanie aut

wyklejanie aut realizacje zewnêtrzne tablice, szyldy, witryny, matowienia

wyklejanie aut wyklejanie autwyklejanie aut

projekty i realizacje wype³nieñ do stoisk 

typu oktanorma

Treść niniejszej prezentacji nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.


