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Noslēpumi
ienesīguma paaugstināšanai:

▪ Izpratne par pasūtījuma procesa organizāciju un 
prasme sniegt poligrāfijas pakaplpojumus

▪ Darbs bez starpniekiem
▪ Investīcijas klientu izglītošanā
▪ Labākie klienti saprot, ka «lēts  pakalpojums» 

nenoved pie līdzekļu taupības un peļņas



Galvenie principi

Print Group galvenās vērtības sadarbībā ar klientu:
▪ līdzekļu ekonomija
▪ laika ekonomija
▪ uzņēmuma resursu ekonomija, pateicoties mārketinga aktivitāšu analīzei
▪ ieteikumi klienta potenciālo zaudējumu novēršanai
▪ Turpmāka procesa kvalitatīva attīstība, īstenojot ciešu saziņu, personāla apmācību un instruktāžu, 

jaunāko tehnoloğiju pielietojumu, kas kopumā garantē labu rezultātu
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Tipogrāfija, kurai var uzticēt jebkuras sarežģītības pakāpes uzdevumu

• Jums ir nepieciešami labākie mārketinga un reklāmas risinājumi, kā arī materiāli preču un 

pakalpojumu virzībai.
Mēs to saprotam.

▪ Jūs vēlaties saņemt Jūsu pasūtījumu ar labākajiem nosacījumiem klientam.
Mēs to saprotam.

▪ Jūs vēlaties sadarboties ar partneri, kurš operatīvi sniedz atbildi . 
Mēs to saprotam.

▪ Un mēs to realizējam.

Par uzņēmumu

+37167413659



Uzņēmuma 
darbības

ģeogrāfija 

▪ Latvija
▪ Lietuva
▪ Igaunija
▪ Krievija
▪ Zviedrija
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▪ Vācija
▪ Itālija
▪ Gruzija
▪ Spānija
▪ Šveice

▪ Norvēģija
▪ Francija
▪ Beļģija
▪ Dānija
▪ Somija



0,3 milj. Eur

1,2 milj. Eur

1,5 milj. Eur
(plānotais apgrozījums)

1,1 milj. Eur

0,7 milj. Eur

2013 2014 2015 2016 2017

Uzņēmuma
Attīstības dinamika

Pārdošanas pieauguma grafiks

Apstiprināta 2006 . gadā
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Palīdzam izstrādāt 
plānus:

Mārketingam gada periodā, 
preces virzībai tirgū, 

pārdošanas materiālu 
izstrādei, lai sekmētu 

tirdzniecību, motivējošam 
pārdošanas nodaļu 

vizuālam noformējumam

Kompleksos risinājumus pārdošanas 
materiālu izstrādē, lai attīstītu Jūsu biznesu

Ko mēs piedāvājam
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Saskaņojam labākos 
risinājumus:

Ražošanas termiņiem, 
budžetam, 

Produkcijas kvalitātes 
pietiekamībai

Optimāli 
izgatavojam:

Pārdošanas materiālus, tieši 
laikā, lai palielinātu 

tirdzniecības apjumu 



Brošūras, skrejlapas,
plakāti

Preču katalogi

Katalogs

2 3

4 5 6

7 8 9

KalendāriBukleti Ēdienkartes restorāniem

Etiķetes, uzlīmesKastes, iepakojumi Dokumentu mapes
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1

Ekskluzīvie
papīra iepakojumi
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Katalogs

Pārdošanas kartes, 
sertifikāti, diplomi

Dāvanu kartes,
ielūgumi

PaliktņiMājaslapas, tās dizaina 
izstrāde

Karodziņi

Veidlapas, aploksnesVides reklāma Paškopējošās CMR

10

Vizītkartes

11 12

13 14 15

16 17 18



Mēs esam maziņi, 

tāpēc cenšamies vairāk
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ПРЕИМУЩЕСТВА
НАШЕЙ ПРОДУКЦИИ

Izpildām steidzamos 
pasūtījumus. Operatīvi 
piegādājam visos reģionos

No firmas stila un dizaina 
izstrādes līdz Jūsu gatavo 
maketu  korekcijai

Izmantojam tikai augstas 
kvalitātes materiālus

Mēs piedāvājam akcijas ar 
unikālām cenām.
Elastīga cenu politika.

Operatīvās reklāmas 
poligrāfijas minimālie 
izgatavošanas termiņi

Plašs ražotās produkcijas 
klāsts: no vizītkartes līdz 
grāmatai, no lapiņām līdz 
katalogam

Pieredze kopš 2006. g.
«Taisām kvalitatīvi»:
Ilgtermiņa sadarbības 
garantijas

Draudzīgi menedžeri bez 
maksas konsultē pasūtītāju 
jebkurā jautājumā

Operatīva speciālista 
izbraukšana pie klienta

Operativitāte un norunāto 
termiņu ievērošana

Profesionāls dizains un 
pakalpojumi pirmsdrukas 
sagatavošanas procesā

Individuāla pieeja katram 
klientam

Plaša gatavo stancēšanas 
formu izvēle

Ofseta un  operatīvā 
Diģitālā druka

Strādājam ar ražotnēm 
bez starpniekiem, 
pēcapmaksa un optimālas 
cenas

Mēs strādājam ar 
izdevumiem jebkurā 
apjomā

Kāpēc klienti 
mūs izvēlas
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Uzņēmuma seja

Jau 10 gadus mēs palīdzam uzņēmumiem  virzīt savas 
preces un pakalpojumus ar poligrāfijas produkciju 
palīdzību. Lieliskas klientu  vēlmju izzināšanas.Prasme 
izzināt klientu vēlmes ir pilnveidota, desmit gadus 
strādājot tirdzniecības menedžmentā.

Romans Astapovs, Print Group vadītājs:
„Es ticu, ka klienti stāsies pie Jums rindā, ja parādīsiet 

viņiem savu seju, produktu un pakalpojumu.”
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Mūsu komanda
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Arnis Andersons. Ražošanas vadītājs: 
▪ Es lepojos ar izstrādātajiem klientu apkalpošanas mehānismiem, 

kas ļauj sekot pasūtījuma izpildei ražošanas procesā.
▪ Mūsdienu informatīvās tehnoloğijas nodrošina aizsardzību pret 

negadījumiem, kā arī procesa funkcionālu kontroli un 

pārredzamību.

Larisa Astapova. Attīstība un apmācība
▪ Mēs ražojam pārdošanas materiālus  un redzam sevi «brāļa» lomā       

uzņēmumiem, kuri darbojas tirgū, un gribam palīdzēt mūsu 
partneriem attīstīties un sasniegt jaunas virsotnes.

▪ Regulāri organizētie mācību kursi un nodarbības mārketinga un 
tīmekļa resursu izstrādes jomās ir palīdzējuši simtiem uzņēmumu 
uzlabot savas prasmes un tādējādi palielināt pārdošanas apjomu un 
piesaistīt jaunus klientus.

Valdis Kirhenšteins. Klientu apkalpošanas dienests.
▪ Profesionāla palīdzība un rūpes par klientu.
▪ Mēs cenšamies nodrošināt lielisku servisu, lai sadarbība ar IBC 

Print  Baltic SIA kļūtu vēl ērtāka.
▪ Mēs palīdzam mūsu partneriem attīstīties, uzlabot pārdošanas 

iemaņas, paaugstināt projektu kvalitāti, gūt panākumus tirgū.



Mēs nodrošinām pilnu ražošanas ciklu:

Mūsu iekārtas
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Sasniegumi

Jau 4 gadus pēc kārtas Rimi 
Baltic uztic mums savu 
reklāmas materiālu 
izgatavošanu, izmantojot 
80% no mūsu produkcijas 
klāsta. Mums ir labākie 
pakalpojumi un labākā 
kvalitātes, cenas un izpildes 
termiņu attiecība.

Skandināvu tipogrāfijas 
brokeri  veica mūsu ražotās 
produkcijas kvalitātes auditu 
un atzīmēja: «Izdarīts ar 
prātu». Parakstīts
apakšuzņēmuma līgums par 
drukāšanas produkcijas 
ražošanu

Projektu izskaitļošanas 
sistēma ļauj uzsākt ražošanu 
2–3 minūšu laikā.
Ar pasūtījuma virzības 
tālvadības tiešsaites 
kontroles sistēmas palīdzību 
klients ik minūti saņem 
paziņojumu par projekta 
stāvokli.
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Mūsu klienti
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Mūsu partneri
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Atsauksmes un pateicības
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Atbildes uz bieži uzdotajiem jautājumiem

Mēs jau strādājam ar citiem. 
«Lieliski!». Tad Jums ir iespēja salīdzināt līdzšinējo pakalpojumu ar  
visizdevīgāko  piedāvājumu un labāko risinājumu tieši priekš Jums .”

Mūs interesē cena. 
«Pie mums regulāri notiek akcijas uz dažādiem produkcijas veidiem 
ar atlaidēm līdz 75-90%».
Mūsu labākie klienti izvēlas pašu izdevīgāko gada sadarbības 
paketi. Uzziniet precīzāk pa tālruni.
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Mums neko nevajag. 
«Uzziniet kā Jūsu  kompānijas jūsu nozarē palielina savau 
pārdošanas apjomu un piesasta jaunus klientus. Jums taču tas arī ir 
aktuāli?».



Sazinieties ar mums

+371 67 413 659 

office@printgroup.lv 
www.iepakojums.lv
www.printgroup.lv


