
Prezentace a uchování dat na CD  
Tvorba CD pro prezentaci produktů  či uchování fulltextových inform ací 

 Prezentuje své produkty profesionálně … 
 

Kvalitní propagaci produktů a služeb na trhu považujeme za silný prostředek podpory prodeje a 
brand buildingu.  Srozumitelně, přehledně a rychle prezentovaný produkt či služba dokáže získat  
nejvíce potenciálních klientů a zároveň poskytnout celou řadu důležitých informací stávajícím 
zákazníkům.  Způsobů, kterými lze účinně představit vaše produkty či služby na trhu, je mnoho. 

Naše řešení se vymezuje především ve vztahu vůči tištěným prezentačním materiálům a to jako jejich 
velmi účinný doplněk nebo dokonce alternativa.  

Naše řešení spočívá ve výrobě propagačních CD nosičů. 

 

 

 

Co lze úspěšně prezentovat na CD 
 

a) Katalogy produktů a služeb 
Rozsáhlé prezentace produktů maloobchodního nebo velkoobchodního charakteru. 
 

b) Prezentace společnosti 
Profesionální prezentace společnosti pro vaše potenciální klienty či propagační materiál pro 
veletrhy a kongresy. 
 

c) Prezentace značky, produktu 
Designově zaměřené malé prezentace většinou na podporu jednoho produktu nebo konkrétní 
skupiny produktů či služeb pod jednou značkou. 
 

d) Sezónní a speciální události  
Multimediální prezentace vaší společnosti v kontextu sezónních událost např. Vánoční a 
Novoroční přání. Multimediální prezentace vaší společnosti v kontextu důležitých mezníků 
vývoje společnosti např. výročí vzniku společnosti, úspěšné dokončení pilotního projektu apod. 

 



Přednosti prezentací uložených na CD 
 

a) Uživatelsky atraktivní prostředí prezentace 
Základem každé prezentace je originální grafický design ctící vaší corporate identity či vaše 
přání  
 

b) Jednoduchá  obsluha  a pohyb po prezentaci 
 Ovládání celé prezentace lze srovnat s ovládáním jednoduché webové prezentace a zvládne ji 
opravdu každý.  
 

c) Rychlé vyhledání požadovaného obsahu 
V případě rozsáhlejší katalogové prezentace se pomocí fulltextového vyhledávání dostane 
zákazník rychle  přesně k těm informacím, které potřebuje. 
 

d) Prostorová nenáročnost 
Tištěné materiály vždy zabírají více místa než prezentace na CD. Nároky na skladování 
rozsáhlých katalogů, které průběžně celý rok dodáváte zákazníkům, lze snížít až na jednu 
pětinu.  
 

e) Důležité informace vždy po ruce 
Obsah celé prezentace lze zkopírovat do vašeho počítače či notebooku vašich obchodních 
zástupců, čili máte vy i vaši kolegové informace vždy připravené po ruce. 
 

f) Konkurenční výhoda 
V případě použití CD prezentace společně s tištěným materiálem získáváte konkurenční 
výhodu před společnostmi, které dodávají pouze tištěné materiály. 
 

 
 
 

 



Uchovávejte svá data profesionálně … 
 

Další možnost uplatnění CD prezentací představuje uchovávání vašich dat. Tuto variantu nabízíme a 
realizujeme úspěšně již několik pro naše zahraniční klienty působící především na vědeckém a 
vzdělávacím poli. Konkrétně se jedná o uchovávání abstrakt či odborných prácí prezentovaných na 
vědeckých kongresech. Výhodou proti tištěným materiálům je v tomto případě možnost vyhledávání 
podle různých kritérií v materiálech uložených v CD prezentaci. Podobným způsobem lze uchovávat 
ve strukturované podobě jakákoliv data, která potřebujete mít vždy po ruce a potřebujete rychle 
najít přesně to, co hledáte. 

 Orientační ceník … 
Cena se skládá z vytvoření softwaru prezentace a duplikace požadovaného počtu CD. Ceny bez DPH. 

a) Vytvoření softwaru CD prezentace 
- Vytvoření grafického designu prezentace 
- Vytvoření funkcionalit prezentace (struktura dat, vyhledávání, tisk apod.) 
- Převod dat do formátů podporujících import do CD prezentace 
- Testování, ladění, zapracování korektur  

                                        Cena od  25 000,-  Kč  bez DPH 

                                               Cena je závislá na rozsahu dat, která mají být vložena do CD prezentace 

 

b) Duplikování CD prezentace 
- Duplikace CD prezentací v požadovaném objemu 
- Tisk bookletu a potisk CD nosiče je realizován metodou ofset CMYK 
- Slimbox case je klasická „úzká“ plastová krabička 
- Booklet  profesionální potisk ofset CMYK (1/1 = karta oboustranně potištěná) 
- Celofánování krabiček s CD do průhledné plastové folie zamezující poškrábání krabičky 
- Kompletace do kartonových krabic po 200 kusech 

  

 Lisování , potisk   Booklet Slimbox case Celofánování Kompletace cena 1ks celkem 
     500 ks 15,00 3,10 2,90 1,50 zdarma 22,50 11250 
  1000 ks 13,00 2,90 2,90 1,50 zdarma 20,30 20300 
  2000 ks 10,50 2,50 2,90 1,50 zdarma 17,40 34800 
  2500 ks 9,70 2,10 2,90 1,50 zdarma 16,20 40500 
  3000 ks 7,90 1,80 2,90 1,50 zdarma 14,10 42300 
  3500 ks 7,70 1,60 2,90 1,50 zdarma 13,70 47950 
  4000 ks 7,40 1,40 2,80 1,50 zdarma 13,10 52400 
  5000 ks 6,80 1,20 2,80 1,50 zdarma 12,30 61500 
  7000 ks 6,60 1,00 2,80 1,50 zdarma 11,90 83300 
10000 ks 5,90 0,90 2,90 1,50 zdarma 11,20 112000 

 


