
HOTELOWE
Druki i dodatki



Druki hotelowe to bardzo ważny element komunikacji z 
klientem. Ulotki, foldery, mapa okolicznych atrakcji, etui na 
klucze, stojaki informacyjne, vouchery, zaproszenia, zawiesz-
ki, to drobiazgi nie do przecenienia. Materiały reklamowe 
„rozmawiają” z Twoim Klientem odkąd przekroczy próg ho-
telu. Wykorzystaj jak najlepiej ten sposób komunikacji. Prze-
kazuj praktyczne, ciekawe, cenne informacje w sposób ele-
gancki i pomysłowy.
Projektujemy, drukujemy i dostarczamy efektowne druki ho-
telowe a także spersonalizowane, krótkie serie. Sprawdź co 
możemy zrobić dla Twojego hotelu.
Poszerzając naszą ofertę proponujemy również gadżety, któ-
re zdecydowanie umocnią markę hotelu.  Przygotowaliśmy 
ten katalog wybierając naszym zadaniem najciekawsze pro-
dukty, które możemy  oznakować Twoim logo bądź innymi 
elementami identyfikacji Hotelu.
Jeżeli na wyposażeniu Twojego Hotelu są już prezentowane 
przez nas dodatki, świadczy to o tym że dobrze trafiliśmy, bo 
oferta została skierowana do hoteli, które wiedzą jak  inwe-
stować w wizerunek  i dbać o klientów. Jeśli szukasz czegoś 
więcej to skontaktuj się z nami, na pewno spełnimy Twoje 
oczekiwania.
Korzystanie z naszych usług, to inwestycja we własny sukces!

W OFERCIE:

1. BRANDING
2. PROJEKTY GRAFICZNE
3. DRUKI REKLAMOWE
4. STOISKA TARGOWE
5. REKLAMA ZEWNĘTRZNA
6. GRAFIKA UŻYTKOWA
7. STRONY WWW
8. GADŻETY REKLAMOWE
9. MURALE I GRAFFITI

Branding



Recepcja i lobby

LEGENDA:

1. WIZYTÓWKI
2. PAPIER LISTOWY
3. TECZKI OFERTOWE
4. KATALOGI
5. ZEGAR Z PRZYBORNIKIEM
6. PODKŁADKA POD MYSZKĘ
7. PODKŁADY BIUROWE
8. KALENDARZE
9. DŁUGOPISY
10. IDENTYFIKATORY
11. NOTESY
12. ZEGARY ŚCIENNE
13. KOPERTY

Recepcja to swoiste centrum dowodzenia hotelu ponadto 
tworzy pierwsze wrażenie o obiekcie. Dlatego ważne jest, 
żeby dobrze wyglądała i godnie prezentowała ofertę. Zadbaj 
o to aby goście hotelu znaleźli na recepcji wszelkie informa-
cje, które potrzebują oraz dowiedzieli się o gadżetach, które 
przygotował dla nich hotel. W widocznym miejscu postaw 
cennik hotelowy i propozycje usług dodatkowych oraz stan-
dy z folderami i informacjami na temat lokalnych atrakcji. 
Praktyka pokazuje, że goście cenią sobie dostęp w recepcji 
do planu miasta, mapy regionu czy możliwość skorzystania 
ze stanowiska komputerowego z internetem.
Warto również wyposażyć personel w oznakowane produk-
ty jak notes w którym będzie zapisywać życzenia gości, ro-
bić własne notatki. Przy tym przyda się w recepcji komplet 
długopisów na potrzeby gości, którzy lubią takie gratisy. W 
widocznym miejscu powinien być zegar, czasami jeden to 
za mało :) On też może być idealnie dopasowany do wystro-
ju hotelu. Zegary z naszej oferty można w całości zakryć dru-
kiem, przez co możemy nadać mu indywidualny wygląd.
Na sąsiedniej stronie prezentujemy elementy przydatne w 
pracy hotelarza i niezbędne na stanowisku recepcyjnym.
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LEGENDA:

1. ETUI NA KARTY
2. STACJA POGODOWA
3. ZAWIESZKI NA BUTELKI
4. BUDZIK ELEKTRYCZNY
5. NOTESY REKLAMOWE
6. DŁUGOPISY
7. WYCIERACZKI
8. PODUSZKI
9. INFORMACJE DLA GOŚCI
10. ZAWIESZKI NA KLAMKĘ

Pokoje

Można Klientowi po prostu wręczyć kartę otwierającą pokój 
ale dlaczego nie wykorzystać tej niewielkiej, a jednak, „no-
śnej” powierzchni do przekazania praktycznych informacji? 
Podaj z kluczem podstawowe informacje jak hasło do WIFI, 
godziny posiłków, godziny świadczonych usług i ważne te-
lefony. Klient doceni takie ułatwienie. Teczka hotelowa po-
winna w sobie zawierać niezbędne informacje o hotelu, kar-
tę menu, mapkę zaznaczonych pobliskich atrakcji i choćby 
listę programów tv.
Oferujemy wykonanie tego typu nośników informacji i ich 
staranne wykończenie. 
Na biurku w pokoju może się znaleźć notes i długopis z 
oznakowaniem hotelu (jest to dobra reklama oraz pamiątka 
dla klienta). Proponujemy także zestaw zawieszek na klam-
kę oraz ciekawie ozdobioną butelkę wody, bądź szampana 
dla specjalnych gości.  Na tym nie kończy się nasza ofer-
ta... Proponujemy również oznakować inne elementy, które 
ułatwią wypoczynek i z którymi klient będzie miał kontakt 
wzrokowy. Logo hotelu można umieścić na stacji pogodo-
wej, budziku albo na wieszakach. 
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LEGENDA:

1. KARTA MENU
2. ETUI NA KARTY MENU
3. KAMIENIE DO WHISKY
4. PREZENTERY TRÓJKĄTNE
5. SERWETKI
6. PODKŁADY POD TALERZE
7. MENU - KARTY
8. ETUI NA NOTESY KELNERSKIE
9. ZESTAW DO WINA

Restauracja

W restauracjach szczególnie prawdziwe jest powiedzenie, 
że je się oczami. Goście, wybierając potrawy z karty menu, 
mogą już w tym momencie poczuć większy głód… Warto 
zadbać o elegancką i estetyczną stronę swoich drukowa-
nych materiałów: starannie zaprojektowane karty menu, 
czyste podkładki pod talerze oraz etui na rachunki ozdobio-
ne logo. Wszystko to powinno być wykonane z maksymal-
ną dbałością o detale (rodzaj papieru i wykończenie). Pro-
fesjonalne materiały poligraficzne dla gastronomii, budują 
w gościach poczucie dobrego smaku, wyrażone zarówno 
jedzeniem, jak i całym jego otoczeniem. 
Chcecie być zadowoleni z drukowanych materiałów dla 
swojej restauracji? Jeśli tak, polecamy zadbać o projekt 
dla każdej realizacji. To od niego będzie zależeć, czy goto-
wy druk będzie satysfakcjonował zarówno Was, jak i Wa-
szych gości. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych 
klientów, zapewniamy kompleksowe usługi projektowania 
graficznego. SG - Studio Grafik, stworzy dla Was projekt na 
każdy produkt z naszej oferty. Profesjonalnie, ze smakiem, 
wyprzedzając konkurencję i przyciągając nowych gości. 
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LEGENDA:

1. TECZKA KONFERENCYJNA
2. ŁADOWARKA INDUKCYJNA
3. IDENTYFIKATOR
4. NOTES Z OKŁADKĄ
5. TECZKA OFERTOWA
6. CLIPBOARD
7. KATALOG
8. DŁUGOPISY
9. NOTES KONFERENCYJNY
10. EKSPOZYTORY I STANDY

Zaplecze konferencyjne

Spotkania biznesowe,  konferencje i szkolenia powinny 
być organizowane w doskonale dostosowanych do tego 
hotelach. Obecna oferta hotelowa stwarza idealne warun-
ki zarówno do pracy, jak i relaksu. Poza komfortowym za-
pleczem noclegowym, udostępnieniem odpowiedniego 
sprzętu, zapewnieniem uczestnikom oprawy cateringowej, 
hotel skutecznie może odciążyć organizatora konferencji i 
umocnić swoją markę, zapewniając uczestnikom materiały 
do robienia notatek oraz gadżety ze swoim logo.
Obecne w ofercie hotelu, prezentowane na sąsiedniej stro-
nie materiały, oraz wykwalifikowany personel dadzą  za-
równo organizatorom, jak i hotelowi pewność, że każdy z 
uczestników spotkania opuści je w pełni zadowolony.
Pomożemy dobrać odpowiednią ofertę indywidualnie do-
pasowaną do Twoich potrzeb. Dzięki nam organizacja spo-
tkań stanie się łatwa.
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LEGENDA:

1. ZESTAW UPOMINKOWY
2. PUDEŁKO NA HERBATĘ
3. ZESTAW KĄPIELOWY
4. MOKRE CHUSTECZKI
5. ŚWIECA ZAPACHOWA
6. MENU SPA
7. KAMIENIE DO MASAŻU
8. ZESTAW RĘCZNIKÓW
9. MATA DO JOGI
10. KUBEK BAMBUSOWY

Spa & Wellness

Programy oraz zabiegi przyjemnościowe i zdrowotne, ofe-
rowane przez hotel powinny być odpowiednio zaprezento-
wane. Gość oglądając ofertę Spa&Wellness powinien czuć 
przedsmak tego co może go spotkać. Wychodząc naprze-
ciw tej potrzebie pomagamy zaprojektować i stworzyć 
Menu Spa idealne. Hotel Wellness powinien oferować zor-
ganizowany wypoczynek ale także szeroko rozumianą ofer-
tę pro edukacyjną. Tutaj także sprawdzą się różnego rodza-
ju materiały poligraficzne. 
Miejsce służące odnowie umysłu, ciała i duszy powinno 
być, uporządkowane i zawierać kilka istotnych elementów. 
O szlafroku i kapciach zabiegowych już nie trzeba naszym 
klientom przypominać. W poczekalni i wypoczynkowej stre-
fie pozabiegowej nie może zabraknąć relaksującej herbaty 
czy orzeźwiających napojów, które powinny być odpowied-
nio podane. Pomożemy Ci zorganizować te elementy tak, 
by goście przebywający w takiej przestrzeni czuli się zrelak-
sowani i odprężeni. Część fitness nie może obejść się bez 
mat do ćwiczeń. Zadbamy o to, by były to spersonalizowane 
maty z logo Twojego hotelu.
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LEGENDA:

1. PARASOL
2. WOREK TERMICZNY
3. NAMIOT PLAŻOWY
4. MIŚ PLUSZOWY Z KOSZULKĄ
5. GRY DREWNIANE 
6. PIŁKI PLAŻOWE
7. DMUCHANE ZABAWKI
8. MATERAC PLAŻOWY
9. LEŻAK
10. OKULARY PRZECIWSŁONECZNE
11. FRISBEE

Odpoczynek i zabawa
Sprawa ważna, a zarazem najważniejsza... dzieci gości 
hotelowych. One tworzą całe to zamieszanie :) Potrzebu-
ją dużo naszej uwagi, bo to dla nich najczęściej rodzice 
decydują się na wybór odpowiedniego hotelu.
Czasami w pośpiechu dziecko zapomni swojej ulubio-
nej zabawki albo zgubi ją na plaży. Obsługa hotelu musi 
być na wszystko przygotowana, nawet na taki wypadek. 
Dlatego warto mieć pod ladą recepcyjną takiego misia, 
któremu na koszulce możemy nadrukować logo hotelu. 
Zdecydowanie poprawi to humor najmłodszego gościa, 
będzie mu pamiątką na lata i być może zadecyduje o 
tym, że następnego lata odwiedzi nas on sam albo jego 
koledzy.
W ofercie mamy również akcesoria do zabawy w piasku, 
dmuchane piłki, materace, torby termiczne, namioty pla-
żowe, leżaki i ostatnio najczęściej spotykane na naszych 
plażach, parawany z logo hotelu.
Natomiast jeśli pogoda na to nie pozwoli proponujemy 
ekologiczne gry wykonane z drewna i karty na użytek 
gości. Wówczas w recepcji nie powinno także zabraknąć 
eleganckich parasoli, albo dla mniej wymagających gości 
peleryn przeciwdeszczowych. 
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www.sg-studiografik.pl

kontakt@sg-studiografik.pl
T: 796 868 253

Jeśli szukasz czegoś więcej to skontaktuj się z nami, 
na pewno spełnimy Twoje oczekiwania.


