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1995-ben jött létre a CONINT Kft., 
amelynek fő tevékenysége a marketing tanácsadás, 
a klasszikus nyomdai fővállalkozás 
és 1997-től az eladáshelyi berendezések importja 
és forgalmazása volt. 

Az egyszemélyes vállalkozás 
egy kis irodából indult.  
Már az első években 
jelentős megbízásokat kaptunk  
nagynevű cégektől.

2000-től a megrendelők 
egyedi igényei alapján 
nyomdai, promóciós 
és reklámanyagok 
komplex és speciális kivitelezését, 
legyártását végezzük.

2004-ben elindult 
a saját ofszet nyomdai gyártás.

Digitális nyomdai kapacitásunkat 
2007-től minden évben 
egy új géppel fejlesztettük. 

Új, 1300 nm-es Galvani úti székhelyünkön 
2017 áprilisa óta várjuk Megrendelőinket.

TÖRTÉNETÜNK



A NYOMDAI ÉS ELADÁSHELYI

PROMÓCIÓS ANYAGOK 

TELJES SKÁLÁJÁNAK

KIVITELEZÉSÉT KÍNÁLJUK 

ÜGYFELEINKNEK TÖBB, 

MINT 25 ÉV TAPASZTALATÁVAL 

ÉS A LEGMODERNEBB 

DIGITÁLIS ÉS 

OFSZET NYOMDAI 

GYÁRTÓKAPACITÁSSAL

MIÉRT MI VAGYUNK
A JÓ VÁLASZTÁS?



MÁR 25 ÉVE



OPTIMÁLIS NYOMDAI ÉS BOLTI REKLÁM 
MEGOLDÁSOKAT KÍNÁLUNK ÖNNEK!

MIÉRT LESZ OPTIMÁLIS?

Elég megadnia, milyen célra és hol fogja használni kiadványát 
vagy POS anyagát. Megtervezzük, javaslatot teszünk 
az Ön igényének megfelelő prospektusra, vagy eladáshelyi 
reklámeszközre, majd gyorsan és gazdaságosan legyártjuk az ideális 
nyomdai vagy egyéb kivitelezési technológiával. 

Rugalmasan alkalmazkodunk az Ön igényeihez, hogy a reklámanyag 
vagy szórólap, plakát, prospektus és egyéb nyomdatermék 
rövid határidőn belül, kedvező áron és kiváló minőségben készüljön el. 

A különböző reklámanyagok ma már sokféle alapanyagból és változatos, 
gyakran összetett technológiával készülnek. 
A megfelelő kiválasztásának gondját veszik át munkatársaink és 
találják meg a legjobb megoldást több, mint 25 év tapasztalatával 
és saját gyártókapacitással. Ön kényelmesen, egy helyen intézheti el 
nyomdatermékek, promóciós anyagok, displayek beszerzését. 

Webolda lunkról küldött ajánlat kérésére legkésőbb 
24 órán belül választ kap! 

Kérdése van?
Hívja most központi telefonszámunkat 
a +36 1 481-4660-as számon!



A keletkező papírhulladék  
100%-ban
újrahasznosításra kerül.015

ZÖLD NYOMDA

KÖRNYEZETTUDATOS GONDOLKODÁS

A környezettudatos gondolkodás számunkra nem marketingfogás, komoly fejlesztéseket 
hajtottunk végre, hogy környezetbarát, zöld nyomdának mondhassuk magunkat.

Az elmúlt években 10 EU-s pályázaton indultunk gépparkunk, munkatársaink fejlesztése 
érdekében és mindegyiken nyertünk is támogatást. Gépparkunkat tudatosan cseréljük 
modernebb technológiájú, alacsony áramfogyasztású gépekre. Hatékony gépparkunk 
gyors és pontos munkavégzést tesz lehetővé, ami árainkban is jelentkezik. 
Egységnyi idő alatt több terméket tudunk előállítani, ami Önnek alacsonyabb darabárat jelent, 
kevesebb energiafelhasználás mellett.

Számunkra fontos a környezetvédelem, ezért az alapanyagok kiválasztásánál is odafigyelünk, 
hogy minél kevésbé károsítsuk a természetet. FSC védjeggyel ellátott papíralapanyagokat 
és minimális káros anyagot tartalmazó festékeket használunk. 
A hulladékhegyek megszüntetése, de legalábbis csökkentése mindannyiunk feladata, 
ennek egyik módja a szelektív hulladékgyűjtés. Így teszünk mi is a nyomdában 
és az irodai részen is.





GRAFIKAI TERVEZÉS

Segítséget nyújtunk ügyfeleinknek grafikai tervezés területén is. 
Nálunk nem csak a nyomtatást és 
a kötészeti munkát rendelheti meg, hanem az ellenőrzési 
feladaton túl kollégáink vállalják a grafikai tervezést,  
szerkesztést, nyomdai előkészítést is. Mondja el elképzeléseit 
tapasztalt szakembereinknek, legyen szó logó, arculat, 
prospektus, plakát vagy akár csak egy céges névjegy 
elkészítéséről.

Miért érdemes nálunk terveztetni anyagait? 
Nemcsak, hogy egyszerűbb és hatékonyabb, 
de időt is spórolhat vele és még a félreértések is elkerülhetőek. 
Egy kézben tudhatja cégének arculatát, 
reklámanyagát és kivitelezését. Nincs félreértés a gyártással, 
a színekkel, technológiával kapcsolatban.

KIADVÁNYSZERKESZTÉS ÉS 
NYOMDAI ELŐKÉSZÍTÉS EGY HELYEN



DIGITÁLIS NYOMTATÁS

Kis példányszámú színes és fekete-fehér nyomdai munkák 
számára a legideálisabb megoldás a digitális nyomtatás.

MIÉRT ELŐNYÖS ÖNNEK A DIGITÁLIS NYOMÁS?

• Kis példányszámú termékek gyártása 1-től 1000 db-ig

• Személyre szabott nyomás, perszonalizálási lehetőség, 
DM levelek, borítékok

• Nincs levilágítás, montírozás és nyomóformaköltség

• Gyors, rövid átfutási idő, akár 1-2 nap alatt elkészül

• Plakátnyomtatóval nagy formátum is készíthető

• Gazdaságos, 1 db esetén is ofszet nyomtatással 
megegyező minőség

KIS PÉLDÁNYSZÁMÚ
NYOMDAI MUNKÁK AKÁR AZONNAL





OFSZET NYOMTATÁS

NAGY PÉLDÁNYSZÁMÚ NYOMTATÁS

SZERETNE EGY PROSPEKTUST, 
DE NEM TUDJA MILYEN PAPÍRRA 
ÉS HOGYAN LEHET KINYOMTATNI?

Nyomdai ügyfélkapcsolati szakembereink szívesen adnak 
tanácsot kivitelezési kérdéseire, hogy a nyomdatermék 
valóban az Ön elképzelése szerint készüljön el.

Szórólap, plakát, prospektus vagy katalógus a leggyakoribb 
nyomdatermékek, de készséggel gyártunk Önnek kreatív 
elképzelések, különleges design alapján is bármit, ami 
papírból készül.

Már az árajánlatkéréstől minden munkafolyamatot 
számítógépes rendszerünkben rögzítünk, így bármikor 
nyomon követhető és visszakereshető egy adott gyártás. 



Munkái a B2-es Heidelberg és A1-es 
Ryobi nyomdagépeken készülnek, 
rövid határidővel, tökéletes minőségben! 
A Heidelberg név a nyomdaiparban 
a német pontosságot, kifinomultságot jeleníti meg, 
ahogy az autók között a Porsche.

A Ryobival a japán precizitás megjelent a nyomdaiparban 
is. A legmodernebb nyomdagépek és a folyamatos 
minőségellenőrzés a legigényesebb kivitelezések 
kielégítését is lehetővé teszik.

A kötészeti feldolgozás biztosítja a nyomdai termékek 
egyedi kialakítását: a hajtogatáson, tűzésen, 
biegelésen túl különleges formakivágás, fóliázás 
vagy UV lakkozás. Ezen kívül kézi feldolgozást, 
beragasztást, behúzást, borítékolást, termékekkénti 
csomagolást is vállalunk.



PLAKÁT- ÉS TÁBLANYOMTATÁS, 
CSOMAGOLÁSTECHNIKA, 
GÉPJÁRMŰDEKORÁCIÓ

NAGYFORMÁTUMÚ NYOMTATÁS

A plakátnyomó nyomdagépeken az alapanyagok rendkívül széles 
választéka áll rendelkezésre, így például öntapadó papír vagy 
vinil, roll up fényzáró anyagok, pvc és textil hordozók, különböző 
papír tekercsek, átvilágítható fóliák. 
A különböző minőségű célokra alkalmas vinyl hordozókkal 
kasírozhatunk műanyag táblákat, dibond lemezt, stadurt, 
habkarton,  vagy plexit is. 
Ezek kiválasztásában kollégáink készséggel a segítségére 
lesznek. 
Zászlók, molinók, pop up falpanelek nyomását és 
konfekcionálását (méretre vágás, ringlizés, szegés, kasírozás) is 
vállaljuk, amelyek kül- és beltéri használatra is alkalmasak. 

A nagyformátumú nyomtatás lehetőséget ad a merev hordozók, 
például habosított pvc, plexi, fa, vagy fém táblák 
közvetlen nyomtatására is.
Az UV nyomásnak köszönhetően tartósabb nyomatot kapunk, 
amely jobban ellenáll az időjárás hatásainak, kültéri felhasználásra 
különösen ajánljuk. 



A merev hordozók nyomtatása esetén is többféle minőségű és 
vastagságú alapanyagokból választhatunk. 
Kollégáink javaslatot tesznek a felhasználás módjának és a 
kihelyezés helyének megfelelő alapanyagra. 

A nagyformátumú nyomtatás során lehetőség van 
az alapanyagok kivágására is stancolás nélkül, 
így kisebb példányszámban is legyárthatók papír display-ek, 
faltkartonból készült dobozok, egyedi formára vágott figurák is.
Igény esetén ezek megtervezésében, a grafikai állomány 
elkészítésében is részt veszünk. 

Használja ki reklám célokra az irodája, telephelye felületeit  
különösen a saját tulajdonúakat , valamint a céges autók is 
remek mozgó reklámfelületet biztosítanak. 
Kis befektetéssel hirdetheti cégét, nem mellesleg a céges 
arculatának fontos részei. 
Ne feledkezzen meg ezen felületek időnkénti frissítéséről sem, 
mert elég kiábrándító látvány a kopott, idejétmúlt tartalmú, 
töredezett dekor felület. 



REKLÁMESZKÖZ, 
DISPLAY

MEGOLDÁSOKAT KAP, 
HOGY VÁSÁRLÓI ÖNRE ÉS 
TERMÉKEIRE FÓKUSZÁLJANAK!

• BANNER állvány

• ROLL UP, plakátállvány

• POP UP háttérfal

• Kínáló- és információs pult

• Plakátkeret, plakáttartó

• Megállítótábla, reklámtábla

• Prospektustartó

• Világítódoboz, totemoszlop



Kiállításra, promócióra, 
reklámkampányra 
vagy egy új termék bevezetésére készül? 
Szolgáltatásait és termékeit szeretné 
bemutatni, ügyfeleit kívánja megszólítani  
és a figyelmüket felhívni?

Oldja meg Ön is praktikusan 
a termékinformációt és 
a promóciós anyagok bemutatását, 
az általunk forgalmazott displayek, 
hordozható reklámeszközök 
használatával.



A kampányok, rendezvények, 
árubemutatók, promóciók 
nélkülözhetetlen kellékei 
a nyitható plakáttartó, prospektustartó, 
megállítótábla, 
pop up mobil háttérfal, roll up állvány, 
bannertartó.

A mobil prezentációs eszközök széles 
kínálata megoldást nyújt a plakátok, 
termékek kihelyezésére, kiállításokon 
információs anyagainak gyors 
bemutatására. 

Az eladáshelyi reklámeszközök, mint 
például a sokféle információs és 
megállítótábla vagy kínálópult, 
a forgalomnövekedéshez 
járulnak hozzá.

A standard termékek mellett – 
amelyeket a megallitotabla.hu 
oldalunkon talál – természetesen 
bármilyen mobil installáció, 
prezentációs eszköz, állvány, kínáló, 
tartó stb. egyedi kivitelezését is 
vállaljuk.





ÜZLET- ÉS IRODA DEKORÁCIÓ, 
REKLÁMTÁBLA

Tegye üzletét, bemutatótermét még látványosabbá! 
Az Ön üzletéről, irodájáról, bemutatóterméről az első 
benyomás már a parkoláskor éri ügyfelét. 
Az egységes és esztétikus parkoló-, irányító- és hirdetőtábla, 
a bolt fala, a cégtábla, a kirakat, a bejárat megjelenése fontos 
szerepet tölt be cége arculatában. 
A reklámtábla alapja alumínium vagy műanyag, 
amelyre kasírozással fóliadekoráció kerül, vagy UV 
nyomással közvetlenül a tábla alapanyagra nyomtatunk. 

Egy kiállításon vagy rendezvényen rövid idő alatt kell 
felkeltenie a figyelmet. A látványos dekoráció itt 
még inkább kiemelt fontosságú. Beltéri dekorációit 
papírkartonra, habkartonra vagy műanyag lapra nyomtatjuk.

Üzletében emelje ki kínálatát belógató táblával, 
papírdisplay-el, attrappal, padlómatricával, fali táblával, 
kassza, polc és raklap dekorációval.

Az iroda dekorációja a megfelelő munkakörnyezet 
kialakításához járul hozzá. 



Az egyedi tapéta, falmatrica, dekorációs térelválasztó elemek,
üveg felületek dekorálása végtelen lehetőséget kínál.

Magasban történő feladatoktól sem riadunk vissza! 
Helyszíni felmérést követően alpintechnikával 
vagy emelőkosaras autóval minden kivitelezési 
és dekorálási műveletet elvégzünk határidőre, 
legyen az molinó, oneway vision, mesh háló, 
világító reklámtábla vagy fényreklám.

Egyre nagyobb teret nyernek a megvilágított 
reklámeszközök, ennek egyik látványos eleme 
a lightbox, azaz tetszőleges méretű alumínium keret, 
amelyre átvilágítós textil nyomat kerül. 

A keret lehet: – fali, álló vagy függesztett
 – egy- vagy kétoldalas, 
 – kül- vagy beltéri.

A grafika megvilágítása energiatakarékos 
LED modullal történik. 

A nyomat fotóminőségű, cserélhető, 
a rögzítése rávarrt gumiszalaggal történik. 

Bemutatótermek, szalonok, irodai előterek, kiállítások 
figyelemfelkeltő és elegáns darabjai.



REKLÁMÉDESSÉG

Reklámédesség, reklámcukorka, reklámcsokoládé, 
reklámnyalóka, reklámszaloncukor – csupa olyan 
reklámtermék, ami sokkal több, mint egy szórólap!

Az egyedi, logózott csomagolással kiemelheti céges 
ajándékát a tömegből, ezzel maradandó élményt nyújtva 
partnereinek!

Látogasson el a www.reklamedesseg.com oldalra 
és tekintse meg édességeink széles választékát.

Válassza ki csokoládéink, desszertjeink, cukorkáink, 
nyalókáink, különleges finomságaink vagy az igazán egyedi 
szaloncukraink közül cége legsikeresebb reklámhordozóját!

ÉDES REKLÁMFOGÁS!

• Csokoládék

• Cukorkák

• Nyalókák

• Desszertek

• Szaloncukrok

• Gumicukrok

• Finomságok





Nem igazodik el a nyomdavilág ismeretlen kifejezései  
között? Nem találkozott még biegeléssel, stancolással,  
UV formalakkal vagy soft touch fólia felületkezeléssel? 
Nem tudja mi a különbség a 80 gr-os ofszet, 170 gr-os matt 
műnyomó, vagy épp a 350 gr-os kartonok között?
Semmi baj, cégünk saját kiadványában megtalál minden olyan 
fontos technikai információt, amit eddig talán csak olvashatott, 
láthatott de nem ismerte a pontos megnevezését!

A könyvben bemutatjuk a különböző típusú és vastagságú 
papírokat, szemléltetjük, hogy milyen a stancolt, 
dombornyomott, fóliázott felület, és egyéb megoldásokat is 
szemléltetünk. A kiadvány saját készítés, több mint egy éves 
munka  eredménye, éppen ezért bolti forgalomban nem is 
kapható, kizárólag cégünknél szerezhető be! 

További információért keresse 
Somfalvainé Rózsahegyi Zsuzsanna kolléganőnket!
nyomda@conint.hu

NYOMDAI FOGALMAK

BESZÉLJÜNK A SZAKMÁRÓL



ELÉRHETŐSÉGEINK

IRODA: +36 1 481-4660 • iroda@conint.hu

OFSZET NYOMTATÁS: 

+36 1 481-4684 • nyomda@conint.hu 

+36 1 481-4661 • print@conint.hu

DIGITÁLIS NYOMTATÁS: +36 1 481-4683 • digit@conint.hu

GRAFIKAI TERVEZÉS: +36 1 481-4683 • digit@conint.hu

REKLÁMESZKÖZ, DISPLAY: 

+36 1 481-4665 • kontakt@conint.hu

ÜZLET ÉS IRODA DEKORÁCIÓ, REKLÁMTÁBLA: 

+36 1 481-4685 • produkcio@conint.hu

REKLÁMÉDESSÉG: +36 1 481-4683 • edesseg@conint.hu

ÉRTÉKESÍTÉS: 

Csónó Zsuzsanna: +36 20 392-3362 • sales@conint.hu 

Kiss Andor: +36 20 243-1472 • kapcsolat@conint.hu



CONINT-PRINT KFT.
1117 Budapest, Galvani u. 1–3.

Telefon: +36 1 481-4660

www.conint.hu
www.megallitotabla.hu

www.reklamedesseg.com




