OSOBITÉ
DIÁŘE
NA MÍRU
Navrhneme a vyrobíme
pro Vás diáře na rok 2016

DIÁŘ NA ZAKÁZKU
Papírový diář Vás provází celým rokem a budujete si k němu
vztah. Proto by měl co nejblíže odrážet Váš styl a filosofii
Vaší firmy či instituce, kterou chcete sdělovat okolnímu světu.
Pro rok 2016 můžeme společně vytvořit design přesně podle
Vašich představ. Kvalitní, originální a v Čechách vyrobené
diáře, které nebude mít nikdo jiný než Vy.

KDO JSME?
Jsme grafické studio
a knihařská dílna, specializujeme se na výrobu
produktů z recyklovaného
papíru a kvalitní knihařskou
práci. Baví nás aplikovat
komplexní přístup přímo
na míru klientům a tradiční
ruční zpracování. Jsme
zkrátka grafické studio
s láskou k papíru…

V minulosti dělaly naše
zakázkové diáře radost
zaměstnancům a klientům
těchto společností
a institucí:
ČVUT
Národní divadlo
Přírodovědecká fakulta UK
Lazy Eye

1a
VELIKOST A LAYOUT

Týdenní diáře pro rok 2016 nabízíme
s osvědčenými kalendárii ve dvou velikostech.
Větší formát je ideální do každé tašky či kabelky
a vejde se do něj vše potřebné. Menší formát
přesně padne do kapsy a bude Vám díky
tomu stále po ruce. Obě velikosti diářů mají
předtištěný kalendářní týden na dvoustraně
a nabízejí tak dostatek prostoru pro poznámky
u každého dne. Diáře jsou vyrobeny z lehkého
recyklovaného papíru, díky speciálním
vlastnostem neprosvítá a nepropisuje se.
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1b
VELIKOST A LAYOUT

Pro ty, kteří si rádi píší poznámky, nabízíme
upravený layout. Týdenní kalendárium je
v tomto případě zúženo na jednu stranu
a protější strana je nalinkovaná pro zápis
myšlenek a nápadů.
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2
FOTOGRAFIE

Součástí diářů VOALA mohou být
i fotografie, které jim vdechnou individualitu
a nezaměnitelnost. Do diářů obou formátů
je možné vkládat libovolný počet dvoustran
s fotografiemi a doplňujícím sdělením.

PROSTOR PRO FOTOGRAFII

PROSTOR PRO TEXTOVÉ SDĚLENÍ
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3
OBÁLKA

Obálka diáře je prostorem pro personalizaci
diáře, a proto může mít různé podoby. Jednou
z možností je aplikovat logo Vaší společnosti
nebo instituce. Podle povahy logotypu,
zvoleného papíru a počtu kusů lze vybírat mezi
technologiemi sítotisku, ražby, ofsetového
nebo digitálního tisku. Další možnost pak
nabízí grafické řešení obálky přímo na míru.
Technologie výroby se také v tomto případě
přizpůsobuje konkrétnímu návrhu.
Obálky tiskneme na recyklovaný grafický papír
s velmi kvalitně zpracovaným vláknem o plošné
hmotnosti 350 g/m2. Dostupný je v několika
barevných variantách.

OBÁLKA S VLASTNÍM GRAFICKÝM ŘEŠENÍM

OBÁLKA S LOGEM
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4a
VAZBA

Diáře nabízíme se dvěma možnými vazbami,
otevřenou a švýcarskou.
Otevřená vazba je současným trendem
v neotřelých řešeních. Přináší zajímavý
designový prvek a zároveň umožnuje plné
otevření diáře. Můžete tak do diáře příjemně
psát a nebude se přitom zavírat.
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4b
VAZBA

Švýcarská vazba kombinuje výhody klasické
a otevřené vazby. Má zakrytý hřbet a stejně
jako u otevřené vazby ji lze plně otevřít a při
psaní se nezavírá. Vnitřní blok je opatřen
plátnem v různých barvách, které lze sladit
s barevností a grafikou obálky.
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5
PŘÍSLUŠENSTVÍ

Všechny typy diářů VOALA je možné opatřit
praktickým plastovým obalem. Ten diář jednak
chrání před poškozením, dále pak umožňuje
vkládání drobných materiálů, jako jsou vizitky,
pohlednice nebo výstřižky. Sofistikovaný
systém má dvě kapsy a díky tomu pojme více
drobností a neztratí je.
2× KAPSA

Praktickým doplněním mohou být také textilní
záložky dostupné v rozličných barvách, které
doladí osobitý styl diáře a usnadní Vám
orientaci.

TEXTILNÍ ZÁLOŽKA

FIREMNÍ DIÁŘE © 2015 VOALA

Pokud se chcete každý den setkávat
s kvalitními a neokoukanými diáři,
promyslete si:
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VAZBA

PŘÍSLUŠENSTVÍ

My už se postaráme, aby Vás diáře těšily
po celý rok 2016.

+420 734 366 521 / voala@voala.cz /www.voala.cz

