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Europapier predstavuje myMEDIA 
Materiály pre segment Visual Communication
Rozširovanie produktového portfólia, prelínanie ofsetovej a digitálnej tlače             
u poskytovateľov tlačových služieb viedlo Europapier Slovensko k otvoreniu    
novej divízie Visual Communication.

Sortiment materiálov v novej divízii pokrýva široký rozsah 
potrieb výrobcov reklamy a veľkoformátových digitálnych 
tlačiarov. Obsahuje média určené na tlač - digitál, ako aj média 
na vyrezávanú reklamu - signage. 

Popri bohatom výbere materiálov od popredných 
výrobcov, ako sú Avery Dennison, MACtac, Poli-tape, Aslan, 
Yupo, Continental Graphics, Rtape, STADUR či AsphaltArt, 
Europapier vytvoril aj vlastnú značku myMEDIA.

Europapier ponúka vlastný rad materiálov pod 
názvom myMEDIA

Ide o široký sortiment médií pod vlastnou obchodnou 
značkou myMEDIA, kam sú zaradené preverené materiály 
rôznych výrobcov, ktoré sa osvedčili pre daný typ aplikácie 
a ponúkajú čo najlepší pomer ceny a výkonu. Prvoradým 
kritériom teda nie je iba cena, ale aj pozitívne tlačové 
výsledky, ktoré Europapier vo vlastnej réžii sám testuje. 

Cieľom je ponúkať zákazníkom materiály, ktoré sú 
pre danú aplikáciu funkčné a preverené. Staviame naše 
služby tak, aby klient nemal potrebu hľadať alternatívnych 
dodávateľov, prípadne nemusel oddeliť objednávky papiera a 
médií pre segment Visual Communication.

Široký sortiment

Do rodiny myMedia patria rolové aj doskové materiály pre 
veľkoplošnú tlač: papiere, samolepiace a display fólie, bannery 
a meshe, textílie, laminácie, PVC a ľahčené sendvičové dosky, 
vlnité lepenky a kartóny.

Krátky prehľad sortimentu myMEDIA:
• Papiere: Blueback - Whiteback - Fotopapier

• Samolepiace fólie: Monomerické - Polymerické - Fólie          
s bodovým lepidlom - Okenné - Adhézne

• Vliesové tapety
• Display fólie: Roll Up - Pop Up - Backlit
• Bannery: Frontlit -Backlit - Blockout - Reflex - Mesh
• Textílie: Canvas Polyester - Canvas Cotton

Waterbase médiá:
Fotopapiere - Samolepiace fólie - Display fólie - Canvas
Laminácie:
Monomerické – Polymerické – Liate - Podlahové - Kašírovacie

Dosky: PVC - Ľahčené sendvičové - Vlnité lepenky - Kartóny 
veľkých formátov.
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