
PLATAUS FORMATO SKAITMENINĖ SPAUDA 
IR VISOS REKLAMOS GAMYBOS PASLAUGOS

KOKYBĖ, PATIKIMUMAS, GREITIS

• Spauda ant laminuoto  
tento, tentų gamyba ir 
sumontavimas (pakabini-
mas)

 • Spauda ant lieto tento, 
tentų gamyba ir sumonta-
vimas

 • Spauda ant tinklo 
(mesh), gamyba ir 
sumontavimas

 • Spauda ant blockout 
(dvipusio)  tento, gamyba 
ir sumontavimas

 •  Spauda ant tekstilės, 
vėliavos, drobės, lubinio 
audinio ir kitų tekstilių, jų 
gamyba ir sumontavimas

*Galimi gaminių pločiai:
2.5 m / 3,2 m / 4m / 5 m

Spauda ant tento, 
tinklo ir montavimas

Spauda ant lipduko, 
popieriaus ir 
klijavimas

Nestandartinių 
projektų 
įgyvendinimas

Spauda ant kartono, 
plastiko, aliuminio, 
kompozito, akrilo, stiklo

Spauda ant skaidrių 
(backlit), vėliavų,
drobių ir tapetų 

•Spauda ant popieriaus
(nuo 150 gr. iki 350 gr.)
 
•Spauda ant lauko popieri-
aus
(nuo 115 gr. iki 200 gr.)
 
• Spauda ant lipduko, 
lipdukų gamyba (su 
laminavimu bei pjaustymu) ir 
klijavimas
 
• Grindų lipdukų gamyba ir
klijavimas
 
• Reklama ant automobilių
(spauda ir apklijavimas)
 
• Vitrinų apipavidalinimas ir
langų grafika
 
• Įvairūs kiti popieriaus 
gaminiai: vizitinės kortelės, 
vokai, firminiai blankai, 
skrajutės, lankstinukai, 
bukletai, kalendoriai, karuliai 
ir kt.

• Spauda ant kartono, 
puskartonio (lentynos,
stovai, palečių uždengimai ) 
ir pjaustymas
 
• Išstatymų prekybos 
vietoms gamyba ir 
įrengimas
 
• Spauda ant plastiko 
(galima spauda balta 
spalva) ir pjaustymas
 
• Baldinių plokščių  ir 
organinio
stiklo, aliuminio kompozito  
spauda, apdirbimas, 
pjaustymas, frezavimas

• Spauda ant backlite
plastiko, skaidrių gamyba
šviesdėžėms ir sumontavimas
 
• Vėliavų gamyba ir
kabinimas
 
• Spauda ant drobės ir
tekstilės bei rėminimas
 
•  Tapetų ir fotot tapetų 
gamyba bei klijavimas

•  LED šviesdėžių gamyba ir
įrengimas
 
• Lauko ir vidaus iškabų
gamyba
 
• Reklaminių lauko ir vidaus 
stendų gamyba
 
• Mobilių stendų Roll-Up, 
Pop-up , tekstilinių ir kt.
gamyba
 
• Polistirolo ir polistireno 
iškabos bei kiti gaminiai iš jų
 
• Įvairūs kiti reklamos dizaino, 
gamybos, spaudos, įrengimo 
ir
montavimo darbai

GAMINIAI IR PASLAUGOS

UAB „Baltic Digital Printing“  – daugiau nei 12 metų veikianti, viena didžiausių skaitmeninės 
spaudos bei reklamos gamintojų Lietuvoje. Įmonė rinkoje žinoma ir vertinama kaip patikima, 
darbus atliekanti kokybiškai ir laiku, galinti įgyvendinti tiek sudėtingus, tiek itin skubius 
užsakymus. 
BDP  dirba 24 valandas per parą ir 7 dienas per savaitę.

Bendradarbiaujame su visais didžiausiais lauko reklamos plotų nuomotojais Lietuvoje. Puikiai 
žinome reklamos gamybos bei montavimo techninius, organizacinius bei juridinius aspektus. 
Galime pristatyti ir esant reikalui įrengti/sumontuoti reklamą bet kurioje šalies vietoje.

Tai tik keletas priežasčių, dėl kurių mums savo klientų reklamą patiki didžiausios Lietuvos 
reklamos ir komunikacijos agentūros, stambiausi prekybos tinklai ir centrai bei daugelis kitų 
didžiųjų reklamos užsakovų. Mūsų darbai puošia ne tik centrų iškabas, vitrinas, lauko stendus, 
bet taip pat ir oficialių bei pramoginių renginių scenas.



GAMINIŲ IR ĮGYVENDINTŲ PROJEKTŲ PAVYZDŽIAI: 
WWW.BDP.LT

SPECIALUS PASIŪLYMAS:

Kaina gali kisti dėl gaminio dydžio ir spaudos tiražo. 

Spaudai ant ypatingų paviršių (plastiko, stiklo, tekstilės ir pan.) bei nestandartiniams 
projektams žemiausia kaina nustatoma pagal užsakymą.

Kreipkitės su paklausimu ir mes pateiksime detalų komercinį pasiūlymą, atitinkanti tiksliai 
Jūsų poreikius. Esame lankstūs, todėl rasime priimtiniausią bendradarbiavimo sprendimą.

  3,49
Eur/m2

Populiariausių spaudos gaminių kaina,
nepriklausomai nuo spaudos paviršiaus 
(popierius, tentas arba lipdukas) ir 
spaudos būdo (UV, Eco Solvent, Latex)

KOKYBĖS GARANTIJA - AUKŠTA KVALIFIKACIJA, 
MODERNI IR PATIKIMA ĮRANGA

PLATAUS FORMATO SKAITMENINĖ SPAUDA 
IR VISOS REKLAMOS GAMYBOS PASLAUGOS


