Рекламна къща СОМАХА
Ние от Рекламна къща СОМАХА сме специализирани в изработването на рекламни продукти от
метал, неметал и дърво. Можем да ви предложим широк спектър от изделия, който да са
направени по ваш вкус и предпочитания. Освен това ние знаем, колко е ценно вашето време и
политиката ни е изградена покрай това, как вие да получите всичко нужно на момента без
излишно забавяне.
Предлагаме широк спектър от услуги като лазерно гравиране и рязане на метали, неметали и
дърво, индустриално маркиране на детайл, освен това имаме лазерна обработка на елементи и
изработка на различни артикули. Можете да намерите огромно разнообразие от сувенири,
рекламни пана, табели, ключодържатели, баджове, плакети и др. Всички те са с уникален дизайн,
но при желание на клиента могат да бъдат изработени и със специфичен, пожелан от клиента.
Всички машини, които използваме са от най-високо качество, произведени от доказани
специалисти в областта.

Лазерно гравиране
Една от основните услуги на Рекламна къща СОМАХА е
използването на лазер за гравиране на различни артикули.
Хората са надписвали предмети още от древността по
различни причини – било то за брандиране, показване на
собственост или просто някоя рисунка. Днес, не се налага
да се използват камъни и остриета за тази цел, а така
улесняващият ни лазер. Благодарение на иновативната
технология можем да направим всеки един предмет с
прецизен надпис или изображение. Предметите,
независимо дали са от алуминий, стомана, стъкло, дърво
или пластмаса подлежат на обработка. Можете да се
насладите на прецизно изработени визитни картички, накити, табели, сувенири и всякакви други
предмети. Приложението на този метод е огромно и е изключително полезно за фирми, които
искат да превърнат всеки предмет в реклама на техният бизнес. Също така и за хора, които искат
да подарят уникален и личен подарък, който да е с индивидуално значение и да разчувства
получателя си. Ако не сте сигурни в дизайна на надписа, ние в Somaha.EU ще се радваме да ви
помогнем и да ви насочим към най-подходящите варианти. Моделите се изработват като лазерът
отделя горният слой на повърхността и на това място се образува неравност, която придобива
някаква форма. Благодарение на години професионализъм и непрестанно следване на
иновациите и тенденциите в сектора, можете да ни се доверите и ние ви обещаваме, че ще
останете напълно доволни.

Лазерно рязане
Освен лазерно гравиране, изработваме
детайли и артикули и чрез лазерно рязане.
Отново с помощта на лазер се издълбават
нужните отвори и прорези. Материалът,
който се обработва може да е всякакъв вид –
твърд метал, неметал, дърво, пластмаса,
стъкло. Този сравнително нов метод е
изключително подходящ за индустриални и
промишлени цели. Изпълнява се бързо и
качествено, особено условие е да се
използват качествени машини, каквито са
машините за лазерно рязане в Somaha.EU.
Подходящ метод е и за рязане на по деликатни орнаменти като букви и цифри, също така може да
се използва и за малки артикули, чиято форма трябва да се промени. Лазерното рязане е
последното улеснение в този бранш, благодарение на него, изготвянето на дребни елементи става
лесно и за минути.
Независимо дали искате да се сдобиете с малък лазерно обработен сувенир или търсите фирма,
която да ви изреже метални листове за производство, СОМАХА е на ваше разположение.
Предлагаме много и различни вече изготвени артикули, които можете да разгледате в сайта ни.

Лазерно гравиране на плакети
Ако искате да раздадете плакети с уникален надпис и изображение,
можете да се доверите на нашата експертност. Изработваме всякакви
медали, награди и купи, които да можете да поднесете на вашите
състезатели, заслужили отличието. Идеален подарък е и плакет за
приятел, със шеговито обръщение и титла. Качествената изработка ще
е гарант, че тези отличия няма да бъдат прибрани, а ще бъдат гордо
поставени на показ. Размерите, дебелината и видът на материала са по
желание на клиента. Ако имате дизайн, който предпочитате, може да
се използва и него. Нашият съвет е при този тип плакети, награди и
медали, ако можете да вмъкнете някъде личен ваш подпис или на
знаменитост – да го направите. Така предметът ще
придобие допълнително сантиментално значение.

Рекламни табели

Ние от СОМАХА се грижим за цялостната рекламна визуализация на вашата фирма – от
рекламните табели до малките брандирани подаръчета за Коледа. Всеки иска компанията му да
получава нужното внимание от потенциални клиенти, поради тази причина е и измислена
рекламата. Нейният зародиш е още в зараждането на цивилизацията, тогава хората са слагали
малки табели на земята пред стоката си,за да е ясно на минувачите, какво продават и кой го е
изработил. Днес табелите са малко по-големи, по-внимателно изработени и ги слагаме малко подалеч, но идеята им е същата – да напомнят на минувачите, че вашият бизнес съществува.
Разбирайки цялата важност на тази концепция, ние ще ви изготвим рекламни табели, които да са
забележими и детайлни. По този начин вашият бранд ще има ясна визия – добре направената
реклама е символ за добре развита компания.

Табели за дом и офис
Освен табели за реклама изготвяме и табели за вашият дом
или офис – това са онзи тип знаци, които показват, къде да
влезете, когато търсите някого. Сами сте забелязали, че
преди да ви потрябва точно това място, не сте обръщали
внимание на табелата с имената на хората или компанията.
От СОМАХА сме приели за мисия да променим това с
качествена и детайлна изработка на входните табели, защото
най-големият подарък е, клиентите ни да се похвалят, че са
им направили комплимент за табелата им. Ние сме
щастливи, когато клиентите ни са забележими и постигаме
това с табели СОМАХА.

Изработка на рекламни баджове
Друг вид често пренебрегвана реклама са баджовете. Макар
много хора да ги неглижират, те са малък набиващ се на очи
елемент, особено ако са добре изработени. Всеки един канал
за популяризация на един бизнес, трябва да бъде усвоен това е главен принцип на успешната компания. Всички се
сещат да си сложат залепени реклами на фирмените
превозни средства, но малко хора поглеждат през очите на
клиентите и отбелязват значението на баджовете. А табелките с имената са важни не само за
разпознаване на служителите и техните длъжности, ами и за цялостната политика на фирмата.
Добре изработените рекламни баджове, ще се открояват върху облеклото на персонала, като
красива брошка, съответно може и да е толкова незабележим, че много често и самите служители
да го забравят да го сложат. При нас можете да си избере модел или да ни дадете готов дизайн и
ние чрез лазерно рязане и гравиране да сътворим баджове, които да красят Вашите служители.

Ключодържатели - изработка и гравиране
Получавали ли сте като фирмен подарък малка
дрънкулка с лого на нея? Всички харесват малките добре
изработени предметчета, които да показват, че
корпоративната политика е с внимание към служителя.
Можем да сложим вашето лого и бранд на всяко нещо,
което искате да подарите. Последните няколко години,
чашите са предпочитан артикул, защото пиенето на кафе
и чай в офиса е задължителна част от работния процес.
За повечето хора, чашата става нещо лично и е по-скоро задължителен аксесоар, продължение на
ръката, отколкото предмет от бита. Същото отношение имат и редица хора към химикалките.
Винаги е добра реклама, химикалката с която се подписвате, да е с логото на фирмата ви. Като
подаръци по фирмени събития много често препоръчваме метални лазерно изрязани
ключодържатели във формата на логото ви или пък сувенири със специфично значение, големина
и цвят. Има много фирми, които могат да ви обещаят, че ще изработят подобни артикули, но в
СОМАХА ще направим това бързо, качествено и без никакво забавяне, защото знаем, че времето е
най-скъпият сувенир. Ключодържатели СОМАХА са направени с любов и всеотдайност и всеки би
поискал да ги има.
Гордеем се с всички продукти и услуги, които извършваме! Благодарение на дългогодишният си
опит успяхме да постигнем прецизност в изработката и обслужването. Заради голяма ни
продуктова гама и качеството на артикулите, успяхме да превърнем повечето ни клиенти в
дългогодишни партньори. Няма нищо по-хубаво от това да видиш клиентите си доволни.

