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СПЕЦІАЛЬНА 
ПРОПОЗИЦІЯ ДЛЯ 

РЕКЛАМНИХ 
АГЕНЦІЙ

ШВИДКЕ ТА ЯКІСНЕ 
НАНЕСЕННЯ ВИШИВКИ 
НА РЕКЛАМНИЙ ТЕКСТИЛЬ

«Студія 33» пропонує до вашої 
уваги послугу машинної 
вишивки. Наносимо логотипи 
та деталізовані зображення 
на текстильні вироби.

Ми робимо вишивку практично 
на будь-якому одязі (футболки, 
бейсболки, куртки, сорочки, 
шарфи, рушники, фартухи, та ін.), 
а також на кроях.

Для нанесення зображення ми використовуємо японське 
вишивальне обладнання та німецькі витратні матеріали. 
Вишивальне обладнання обслуговують інженери офіційного 
представника, які пройшли навчання в Японії.

Ефектно – зображення, вишите на текстилі, 
має об'ємну фактуру, яку не передати 
іншими методами.

Практично – зображення добре переносить прання, 
хімічне чищення та прасування.

Універсально – різноманітність вишивальних технік 
та велика гама кольорів ниток дозволяють наносити 
прості написи, а також складні художні зображення 
на будь-які текстильні вироби.

Безпечно – матеріали, що використовуються, 
не мають специфічного запаху та цілком безпечні 
для здоров'я людини.

ВИШИВКА ВІД «СТУДІЇ 33»:

ВИШИТЕ ЗОБРАЖЕННЯ Є ОБ'ЄМНИМ, ТОМУ 
ВИГЛЯДАЄ ЕФЕКТНО. А ЗАВДЯКИ ЯКІСНИМ 
МАТЕРІАЛАМ ВОНО СТІЙКЕ ДО ЗНОШУВАННЯ
ТА ДОВГО ЗБЕРІГАЄ ПРИВАБЛИВИЙ ВИГЛЯД.

Безкоштовний зразок

Безкоштовна розробка макету вишивки

Розрахунок вартості впродовж 1 години



Представляємо вам зразки наших робіт, які продемонструють всі переваги та якість вишивки «Студії 33»:

ЯК ЦЕ ВИГЛЯДАЄ?



«Студія 33» займається нанесенням зображень на текстиль з 2007 року. Ми – спеціалізована компанія, 
тому володіємо всіма тонкощами та професійними секретами якісної вишивки.

Ми здатні реалізувати складні та нестандартні проекти. Ми зазвичай допомагаємо клієнтам швидко 
та достойно виходити з різних форс-мажорних ситуацій. Наприклад:

ВАМ СПОДОБАЄТЬСЯ З НАМИ ПРАЦЮВАТИ!

ЧОМУ НАМ ДОВІРЯЮТЬ?

Запрошуємо до співпраці рекламні агенції, які пропонують брендований промотекстиль. 
Ми практикуємо зручну модель взаємодії:

Передбачено форми готівкового та безготівкового розрахунку (в тому числі з ПДВ).

На початку співпраці – 50 % передоплати.

Постійним клієнтам – оплата по факту виконаних робіт, за необхідності надається 
можливість відтермінування платежу.

Ви робите запит з описом завдання.

Упродовж 1 години ми надаємо розрахунок вартості.

Обумовлюємо терміни постачання текстилю та виконання замовлення.

Робимо макет – візуалізацію та погоджуємо його з вами.

Укладаємо угоду і виставляємо рахунок.

Після оплати рахунку та надання матеріалів замовлення йде у виробництво.

10 років на ринку

20 000+ виконаних замовлень тиражем від 1 до 120 000 шт.

100+ виконаних замовлень за рік, з якими не впорались 
інші вишивальні компанії

Виробник сувенірної продукції потребував рекламної вишивки на одязі преміум-класу. 
Відповідно вимагалась преміум-якість вишивки. Після отримання зразків клієнт назвав нашу 
компанію єдиною, хто зміг втілити задум: «Вишитий логотип можна прочитати 
із заплющеними очима».

Компанія вирішила забрендувати одяг своїх співробітників та партнерів. Необхідно було вишити 
не лише логотип, а й деталізовані тематичні зображення у дуже стислі терміни — через кілька 
днів планувалося святкування ювілею. Замовлення було виконане вчасно (для цього довелося 
працювати понаднормово), у чіткій відповідності до завдання (вишивка різних розмірів на 
різних виробах – від невеликого лого на кепці до формату А3 на спині безрукавки).
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ЩОБ ВИ БУЛИ ВПЕВНЕНІ В ЯКОСТІ ВИШИВКИ ТА ЇЇ ВІДПОВІДНОСТІ МАКЕТУ, 
МИ БЕЗКОШТОВНО НАДАМО ВАМ ЗРАЗОК.

ЧАСТО КЛІЄНТИ РОЗМІЩАЮТЬ У НАС ЗАМОВЛЕННЯ, 
ЯКІ НЕ ДОВІРИЛИ БИ ІНШИМ.



Вишивка логотипу розміром близько 8х4 см

Вишивка логотипу розміром близько 25х10 см

Терміни виконання замовлення залежать від тиражу та кількості стібків у зображенні. Ознайомтеся 
з орієнтовними термінами:

ПЕРСОНАЛЬНИЙ МЕНЕДЖЕР 
ТА БЕЗКОШТОВНИЙ МАКЕТ – ВІЗУАЛІЗАЦІЯ

ТЕРМІНИ ВИКОНАННЯ РОБОТИ

Щоб вам було зручно взаємодіяти з нами та оперативно вирішувати поточні питання, за вашою 
рекламною агенцією закріплюється персональний менеджер. 

Він компетентно відповість на всі запитання, врахує специфіку замовлення при укладенні договору, 
створить макет–візуалізацію та проконтролює терміни виконання робіт.

(!) Терміни виконання замовлення вказані з моменту затвердження макету та отримання текстилю під вишивку.

Зателефонуйте за номером тел. (093) 134 55 10, (067) 435 35 55 або напишіть на order@studio33.com.ua – 
ми відповімо на всі ваші запитання та обговоримо деталі співпраці.

Ваш персональний менеджер – 
Ірина Мартинюк.

ЗА УМОВИ ТИРАЖУ ВІД 50 ОДИНИЦЬ 
РОЗРОБКА ВИШИВАЛЬНОГО
ДИЗАЙНУ БЕЗКОШТОВНА.

ЯКЩО ВИ МАЄТЕ ЗАПАС ЧАСУ, ТО ОТРИМУЄТЕ ЦІКАВІШУ ЦІНУ. 
ЧИМ БІЛЬШИЙ ТЕРМІН ВИКОНАННЯ ЗАМОВЛЕННЯ, ТИМ НИЖЧОЮ Є ВАРТІСТЬ.

Тираж                              Стандарт                      10 робочих днів              15 робочих днів              20 робочих днів

до 100 шт.

200 шт.

500 шт.

2-3 дні

3-4 дні знижка 15% знижка 20%
знижка 10%
(від вартості)

4-5 днів

понад 1000 шт. Обумовлюється індивідуально

Тираж                              Стандарт                      10 робочих днів              15 робочих днів              20 робочих днів

до 100 шт.

200 шт.

500 шт.

3-4 дні

4-5 днів знижка 15% знижка 20%знижка 10%

5-6 днів

понад 1000 шт. Обумовлюється індивідуально


