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Publikacija
Oblikovanje brošur, katalogov, poročil in 
vseh vrst promocijskih tiskovin s prelomom

V svetu digitalizacije pomen publikacije in zaključene zgodbe v izbranem formatu ne izgublja 
vrednosti, pač pa z večjim pomenom informacij na vrednosti le še pridobiva. Še vedno naše ideje, 
načrte ali proizvode združujemo po vsebinskih sklopih, ki jih oblikujemo v zaključene celote. Ne 
glede na končni format, bodisi fizični v obliki tiska ali spletni v obliki digitalne datoteke, nam 
publikacije služijo najprej kot napoved ali promocija in po izteku kot arhivski material, ki pusti sled 
za nami in nam narekuje pot naprej.

» Vrhunsko oblikovanje 
po celostni podobi

» Nadgradljivost skozi čas

» Svetovanje in vodenje 
skozi celoten proces

» Tehnična dovršenost in 
zanesljivost izvedbe v tisku

» Dostopnost za invalidne osebe

» Prodajno in marketinško 
oblikovanje

» Neomejena večjezičnost

040 842 313
studio@domdesign.com

Informacije
& naročila

Več kot dvajsetletne izkušnje na področju 
grafičnega oblikovanja nam omogočajo 
vrhunsko izvedbo publikacij na vseh nivojih od 
vsebine, oblike in medsebojnega sodelovanja.

Z našim znanjem in avtomatiziranim procesom 
vas vodimo od priprave in dostave vsebine, 
svetujemo za možnosti izvedbe in optimalne 
izvedbe glede na ceno tiska in nadaljnje 
distribucije.

Izvedene publikacije so vaš referenčni proizvod 
in z vrhunsko uporabniško izkušnjo delujejo 
kot odlično prodajno in promocijsko orodje, 
s privlačnim izgledom na podlagi vaše 
celostne podobe, pa so bralcem atraktivne ter 
povečujejo vrednost vaše blagovne znamke.

Z nadgradljivo zasnovo se lahko vedno širijo 
ali pa z novimi izdajami tvorijo konsistentno 
oblikovanje, ki je z vsako izdajo samo še boljše.

Prepustite se oblikovalskim mojstrom in 
nadgradite svojo komunikacijo s kredibilnim 
izdelkom, ki bo deloval v trenutku in govoril o 
vas tudi naprej.

Oblikovanje
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Točen izvedbe je odvisen od kvalitete in časa priprave in dostave vsebine. Dodatno programiranje digitalne revije z 
dinamičnimi funkcijami je predmet dodatne ponudbe. Naročnik pred tiskom potrdi končno verzijo datoteke. Ponudba je 
veljavna od 3. 2. 2022. Pridržujemo si pravico do spremembe paketov in cen. 
V cene ni vključen 22,00 DDV.

Paketi
Funkcija / paket XS S M L XL XL

Referenca DS-06-01-01 DS-06-01-02 DS-06-01-03 DS-06-01-04 DS-06-01-05 DS-06-01-06

Format do A5 do A4 do A4 do A4 do A4 do A4

Skupno št. strani 8 12 24 48 96 192

Tipskih strani 4 6 8 16 36 64

Digitalna revija - - - x x x

Master predlog 2 2 3 4 6 12

Revizije 3 6 12 16 20 24

Verzije Delovne / končne 4 / 2 6 / 3 8 / 4 12 / 6 16 / 8 20 / 10

Okviren čas 
izvedbe delovnih dni

3 5 10 12 14 20

Izvozi tisk, polna, 
slike, story

tisk, polna, 
slike, story

tisk, polna, 
slike, splet, 

story

tisk, polna, 
slike, splet, 

story

tisk, polna, 
slike, splet, 
min, story

tisk, polna, 
slike, splet, 
min, story

Cena (€) 590,00 990,00 1 490,00 2 990,00 4 990,00 9 990,00

Dodatna jezikovna 
različica

120,00 290,00 360,00 990,00 1 490,00 2 990,00

Digitalna revija 80,00 160,00 240,00 vključeno vključeno vključeno

PDF dostopnost se izvaja po ponudbi Dostopnega oblikovanja.

Dodatno
Referenca Artikel Cena (€)

DC-06-02-01 UV film na naslovnici 60,00

DC-06-02-02 Dodatna revizija 1 interval 20,00

DC-06-02-03 Dodatna tipska stran 40,00

DC-06-02-04 Dodatna pola 4 strani 40,00
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3D predstavitev tiskovine
Ob končani tiskovini prejmete tudi 3d 
vizualizacijo (mockup) publikacije, ki jo lahko 
uporabljate za referenčno predstavitev.

Celostna podoba
Oblikovanje tiskovin oblikujemo v skladu z vašo 
celostno podobo, ki jo lahko tudi osvežimo, v 
primeru, da podobe ni, pa naredimo novo nit in 
podobo za specifično publikacijo ali namen. Ta 
podoba se lahko prenese tudi nove aplikacije ali 
izvedbe promocijskih materialov, ki izvirajo iz 
osnovne publikacije.

Večjezičnost
Smo mojstri večjezičnega oblikovanja in 
znamo učinkovito in natančno pripravljati 
brošure in kataloge v več jezikih. Od osnovne 
konceptualne postavitve, ki jo moramo 
zasnovati, da eno oblikovanje ustreza vsem 
jezikom. Postavimo dinamično oblikovanje, 
kjer je ločena slikovna in oblikovna vsebina 
od besedila, tako da lahko na njo dodajamo 
poljubno število jezikovnih različic.

Vse vrste publikacij
Oblikujemo vse vrste publikacij s prelomom od 
poslovnih, turističnih, obveščevalnih, uradnih 
in promocijskih za namene tiska ali spletne 
distribucije. Publikacije opremimo tudi z 
možnostjo dostopnosti za invalidne osebe. Od 
preprostih zgibank in knjižic, do zahtevnejših 
katalogov, revij, brošur, dokumentacije.

Visoka kvaliteta izvedbe
Naša izvedba je na vrhunskem nivoju, saj 
se posvečamo vsakem detajlu in tehnično 
obvladujemo proces in izvedbo tako z 
oblikovalskega stališča, kjer skrbimo za 
privlačen izgled na podlagi celostne podobe, 
kot z uporabniškega, ki zagotavlja visoko 
uporabno vrednost in kakovost komunikacije in 
sporočanja. Izvedbeni materiali so narjeni po 
vseh tehničnih standardih za tisk, poskrbimo 
tudi za kvalitetno komunikacijo med vsemi 
členi od naročnika do tiskarja. Vodimo vas skozi 
celoten proces in izvedemo izdelke, ki delujejo v 
trenutku in vam nudijo arhivsko vrednost.
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Revizija, posredovanje 
in arhiviranje datotek
Proces izvedbe vodimo preko avtomatizirane 
platforme Domino, ki nam omogoča celoten 
pregled nad fazami projekta in komunikacijo 
z vami. Uporabljamo tudi storitve Dropbox in 
WeTransfer, ki omogočajo prenos in arhiviranje 
datotek ter možnosti komentiranja in revizije. 
Vaše publikacije eno leto hranimo v sklopu 
garancijskega arhivskega prostora paketa 
Domino Premium, nudimo pa tudi stalno 
arhiviranje na naših strežnikih. Datoteke lahko 
objavimo na vaših spletnih straneh v okviru 
našega spletnega okolja ali pa jih posredujemo 
v tisk in poskrbimo za vso komunikacijo do 
izvedbe.

Od tiska do spletne 
uporabe
Publikacije pripravimo tako za tisk kot 
objavo na spletu, kjer lahko poskrbimo še za 
dostopnost za invalidne osebe, ki vedno bolj 
prihaja v pomembnost. Publikacije pripravimo 
po vseh standardih za digitalni ali offset tisk, 
ali za objavo in uporabo na spletu.

Avtomatiziran 
proces izvedbe
Proces izvedbe vodimo skozi avtomatizirano 
projektno vodenje in vodenje dnevnika 
sprememb, ki nam omogoča najkvalitetnejše 
sodelovanje in pregled nad procesom 
izvedbe, hkrati pa odpravlja možnost napak. 
Pomagamo vam tudi pri pripravi gradiva, ki je 
ključno za brezhiben proces in končno vrednost 
izdelka.

Rast kakovosti skozi 
nadgradljivost
Izvedbo publikacije vodimo skozi semantično 
vodenje verzij, kar nam omogoča 
nadgradljivost. Tako lahko vašo publikacijo 
nadgrajujemo z novo vsebino skozi čas, ali pa 
uporabimo njeno predlogo v prihodnji izdaji in 
s tem začnemo proces oblikovanja na višjem 
nivoju, ki nam omogoča več časa za posvečanje 
detajlom.
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Digitalna revija
Kot novost, pripravimo tudi digitalno tiskovino, 
ki je vsebinsko identična tiskani, le zapisana v 
dinamičnem spletnem formatu in se jo brska 
kot spletno stran. Digitalna tiskovina lahko 
deluje v kombinaciji s tiskano in z uporabo QR 
kode vodi do članka v spletni obliki. Spletni reviji 
in člankom pa lahko dodajamo tudi dinamične 
možnosti, ki vam omogočajo direkten nakup, 
povpraševanje, reševanje obrazcev, anket 
oziroma direktno komunikacijo z uporabnikom.

Svetovanje za optimalno 
izvedbo tiskovine
Smo marketinški mojstri in mojstri celostne 
podobe, zato vam nudimo vrhunsko svetovanje 
za oblikovni izgled, komunikacijsko vrednost in 
tehnologijo tiska. Z nasveti vam pomagamo 
skozi celoten proces izvedbe, pomagamo vam 
izvesti tudi optimalno tiskovino po cenovni 
plati.

Zanesljiva priprava za tisk
Popolnoma nam lahko zaupate pripravo 
za tisk, saj vse tiskovine pripravimo po vseh 
potrebnih standardih, ki ustrezajo vsem 
tiskarskim delavnicam. S tiskarji imamo 
tudi izkušnje in poznanstva, tako da lahko 
sami komuniciramo vse potrebne zahteve ali 
dopolnitve, tako da poskrbimo za tisk brez 
napak in vidnost vse vsebine in predvsem barv.
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