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DESPRE NOI

  rapid

  cu profesionalism

Materiale promoționale realizate rapid 
și profesional: Color Point Advertising Srl 
– agenția de publicitate care vă oferă servicii complete.

Fiecare societate - �e unul existent sau nou în�ințat are nevoie de reclame.

Noi vă putem ajuta începând cu conceperea identității vizuale și branding, 

realizare de �rmă publicitară pentru compania Dvs., decorare vitrină, magazin sau salon, 

precum și multe altele care aparțin de domeniul marketingului și promovării.

  MATERIALE DE PUBLICITATE
 

 

   experiență de peste 20 de ani. 
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CINE SUNTEM

CU CE NE OCUPĂM

POLITICA NOASTRĂ

Vă stăm la dispoziție cu o echipă profesionistă 

de gra�cieni, tehnicieni, designeri.

Echipa noastră de profesioniști cu

20 de ani de experiență în domeniul producției

publicitare vă stă la dispoziție începând cu

branding până la realizarea reclamelor.

Comunicarea continuă este foarte importantă 

pentru noi, scopul nostru �ind satisfacția 

clienților noștri în serviciile prestate.
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PRELATE 
CAMIOANE
Prelatele printate reprezintă soluția pentru o
reclamă creativă și specială de mari dimensiuni.

Costurile printării unei prelate nu sunt mult mai ridicate colantării 
sau inscripționării, însă rezistența și durata de viață a printului este 
mult superioară celorlalte tehnologii. 

Oferim servicii complete, 
de la personalizarea prelatei 
până la confecţionarea acesteia, 
pentru diferite tipuri de vehicule.
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INSCRIPȚIONARE 
AUTO
Autoturismele, autoutilitarele, camioanele servesc 
ca platforme extrem de e�ciente de promovare,
atrăgând atenția fără costuri adiționale, �ind în
mișcare permanentă. 

Tehnica disponibilă face posibilă: 
colantarea autoturismelor 
autobuzelor 
autoutilitarelor 
sau inscripționarea / printarea prelatelor. 



Decorarea autovehiculului va schimba look-ul obișnuit al mașinii Dvs. 
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PRINTURI DE MARI DIMENSIUNI
INDOOR SI OUTDOOR

BANNER
MESH
AUTOCOLANT
BLUEBACK, WHITEBACK 
PÂNZE, TEXTILE

materialele folosite: 

Reclama outdoor de mari dimensiuni reprezintă publicitatea cu cel

mai mare impact, prin calitatea printului, cromatica folosită și 

mesajul comunicat.



BANNER
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Bannerul din PVC, denumit și poliplan 
este un mijloc de marketing, care 
poate � imprimat digital. 
Este materialul cel mai frecvent folosit 
la imprimarea a�şelor, reclamelor 
outdoor și panourilor de mari dimensiuni.

E�cient și durabil pentru o perioadă 
de 5+ ani!



PVC banner

O reclamă rezistentă, imprimată digital 
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MESH
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Datorită materialului perforat pe care se printează, 
acestea pot � amplasate fără a afecta pătrunderea 
luminii sau a aerului.
Sunt printuri de mari dimensiuni care pot � 
transportate ușor, aplicate pe clădiri, garduri, etc.



Se pot utiliza și în domeniul construcțiilor pentru a masca renovarea clădirilor, 
             oferind totodată și o suprafață enormă pentru reclame
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AUTO-
COLANT

Autocolantul este un produs publicitar 
des întâlnit, deoarece are avantajul de 
a se lipi pe o gamă variată de materiale, 
ceea ce îi permite amplasarea în diferite 
locuri și tipuri de suprafețe.

În funcție de suprafața de utilizare,
folia poate �:

sau alte tipuri speci�ce producției publicitare. 

folii imprimate digital, 
folii pentru geamuri/vitrine (one way vision sau windows graphic)
folii de culori directe pentru cuterare (folii standard de diferite culori,
folii colorate pentru aplicații indoor și outdoor, 
folii imitație geam sablat) 
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BLUEBACK
WHITEBACK
Sunt tipuri de hârtii mate sau lucioase, folosite în cazul panourilor 
mari outdoor sau la decorațiuni interioare precum a�șe de mari
dimensiuni.
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Blueback 
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Whiteback
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PÂNZE
TEXTILE
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Tablouri canvas, cu funcționalitate estetică,
realizat în mărimea dorită de client.

Sunt disponibile mai multe materiale PVC
free pentru clienții mai dornici de un 
interior prietenos
(muzee, teatre, hoteluri, restaurante etc.).
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DECORAȚII 
INTERIOARE
Designul interior al unui amplasament joacă un rol foarte
important în prima impresie făcută clienților.
Decorația interioară al acestuia trebuie să �e în concordanță
cu serviciile �rmei.

Fototapetul este o soluție rapidă și ieftină pentru 
decorarea locuințelor, birourilor, saloanelor, magazinelor etc. 

Floor graphics este ideal pentru decorarea podelei. 

Puteți obține un look excepțional cu câteva modi�cări în interior aplicând 
tapeți, jaluzele, veioze sau tapițerii personalizate. Ne ocupăm cu toate 
acestea, de la design, până la montaj, evident cu ajutorul tehnologiei 
care ne stă la dispoziție.
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STANDURI 
EXPOZIȚIONALE 

Standul expoziţional mobil este un mijloc de promovare, prin care puteți
prezenta serviciile și produsele companiei Dvs. la diferite evenimente pe
plan global, motiv pentru care aspectul vizual, atragerea atenției și nu în
ultimul rând, execuția calitativă sunt foarte importante.

Astfel, 

diferențierea, 
decorația remarcabilă, 
standul “îmbrăcat” corespunzător sunt foarte importante. 

Vă oferim următoarele soluții personalizate:
roll up,
pop up,
diferite tipuri de standuri de prezentare pentru a�șe, broșuri, etc.
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Mobilier expozițional

este o suprafață publicitară mobilă și totodată elegantă
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PANOURI 
Panourile de atenționare,
indicatoarele, 
�rmele pot � utilizate atât outdoor, cât și indoor.

Prin colantare se pot realiza ieftin și rapid panouri de mici și
mari dimensiuni.

Putem realiza inscripții din litere volumetrice elegante
pe panouri plastic sau metal.

Panoul de atenționare poate � confecționat din diferite tipuri de 
materiale, în funcție de cerințele calitative și estetice.
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FIRME 
LUMINOASE 
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CASETĂ LUMINOASĂ 
NEON FLEXIBIL 
TOTEMURI LUMINOASE
CAESTE LUMINOASE SLIM CU FAȚADĂ DIN TEXTIL
pentru decorații interioare
 

Sunt unele dintre cele mai 
răspândite forme ale 
reclamelor luminoase.

Casetele luminoase cu două sau mai multe fețe de a�șare sunt soluția 
ideală pentru atingerea vizibilității și oferă un impact vizual puternic 
atât în timpul zilei, cât și pe timp de noapte.

Poate � potrivită atât pentru decorație indoor, cât și pentru outdoor.
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NEON FLEXIBIL

Datorită �exibilității lor și spectrului larg de culori și diametre 
diferite este perfect pentru iluminarea decorativă 
atât indoor cât și outdoor.

Firele de neon, subțiri și extrem de ușoare, se pot monta fără 
di�cultăți oriunde, chiar în cele mai diverse locuri 
mai puțin accesibile.

Neonul �exibi l  permite executarea celor mai îndrăznețe
idei în reclama vizuală.

În același timp, totemul se poate regăsi și indoor în diferite clădiri
de birouri, spații comerciale și expoziționale sau în sectorul industrial 
și fabrici, având rol de direcționare către diferite zone 
sau departamente ale clădirii.

TOTEMURI LUMINOASE 
Totem-ul luminos apare ca element de semnalistică stradală 

și are rolul de a semnaliza mai bine o locație.
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INSCRIPȚII 3D
Literele sau formele volumetrice au 
o putere mare de impact.

Datorită greutății mici, inscripțiile volumetrice din polistiren pot � ușor 
manevrate și montate pe fațada clădirilor, în interiorul amplasamentelor, 
dar pot � utilizate cu succes și pe vitrine.

Inscripția 3D poate � o decorațiune 
impozantă și de efect, dacă este 
executată la mărimea și calitatea potrivită.
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Prin folosirea literelor volumetrice, putem da o notă elegantă reclamelor.
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BRANDING
Imaginea unei companii trebuie să �e unică, prin care 

să se diferenţieze de competitori,  să evidenţieze 

personalitatea �rmei şi să permită identi�carea 

acesteia oriunde în lume.

Identitatea vizuală și brand-ul reprezintă elemente decisive atât în 
cazul unei companii start-up, cât și pentru companiile deja existente, 
dornice să-și modernizeze imaginea.
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Conceperea identității vizuale și branding pentru companii, executate într-un 

mod artistic și original.

Consiliere în domeniul publicitar.

Pe lângă conceperea gra�cii produselor promoționale, putem executa atât printul

cât și montarea acestora, �e vorba de reclame luminoase, decorare vitrină, 

colantare auto, printuri de mari dimensiuni sau decorarea de standuri 

expoziționale.

Toate materialele promoționale ale �rmei Dvs. pot � executate în același loc, 

contribuind astfel la o imagine uniformă al brand-ului companiei.

Puteți bene�cia de serviciile noastre de design și gra�că, chiar înainte de începerea

executării lucrărilor.

Proiectele prestate de noi sunt realizate la termenul de execuție stabilit în prealabil

cu clienții noștri.

Suntem la curent cu toate noutățile în domeniu și investim în permanență, atât în

pregătirea echipei noastre, cât și în tehnologiile folosite.
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PRODUSE 
PROMOȚIONALE
Completând serviciile publicitare, la Color Point Advertising 
puteți comanda și alege dintr-o gamă largă de produse promoționale 
personalizate: 

căni 
instrumente de scris 
calendare 
cărți de vizită
pliante, broșuri 
mape de perzentare 
a�șe
ceasuri
brelocuri 
tricouri 
șepci 
etichete 
sacoșe 
pungi pentru cadouri 

și lista poate continua 
deoarece posibilitățile sunt 
aproape nelimitate. 
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