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produkty
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O nás



PackWay s.r.o.

Společnost Packway s.r.o. je vůbec první český zásilkový obchod, který vznikl v roce 1967 
pod názvem MAGNET Pardubice. Aktuálně na trhu působíme se 4 značkami:

Velkou část naší podnikatelské činnosti tvoří mimo aktivity zásilkového obchodu také fulfillment 
pro české a zahraniční e-shopy, VO prodej, a v neposlední řadě i výšivky na přání.



Výšivky na přání nabízíme pod hlavičkou všech našich značek v rámci 
nejrůznějších promo akcí. Jako stálý sortiment je pak lze najít 
v nabídce Astorea. 

Možnost výšivek na přání nabízíme pro firmy, spolky, veřejnoprávní 
korporace, příspěvkové organizace a další subjekty.

http://www.astoreo.cz/kategorie/vysivky-na-prani


Proč
výšivky?



Odolnost
snese opakované praní i žehlení

Kvalita
prestižní a solidní vzhled

Vysoká životnost
dárkovina, která se nekazí

Stálá barevnost
používáme nitě, které nevyblednou

Výraznější provedení
ve srovnání s potiskem



Výšivky najdou využití napříč nejrůznějšími příležitostmi a obory:

- hotelový a wellness textil

- pracovní oděvy

- textil pro tábory či zájmové a sportovní spolky

- dárky pro firemní partnery a zaměstnance

- památeční předměty

- ceny do sportovních soutěží 

- předškolní a školní události



Postup
spolupráce



1.
Pošlete nám poptávku skrze kontaktní 
formulář na webu, e-mailem, 
či po telefonu.

https://velkoobchod.astoreo.cz/vysivani
https://velkoobchod.astoreo.cz/vysivani


Formulář najdete ve spodní části stránky.



2.
My do 24 hodin zpracujeme nabídku a 
pošleme Vám ji k odsouhlasení.   
*cena zahrnuje úpravu loga, textu či obrázku do formátu vhodného 
k vyšívání, produkty, na které se bude vyšívat a výšivku

3.
Odsouhlasíte-li nabídku, vytvoříme zkušební 
výšivku a pošleme Vám její fotku k finálnímu 
odsouhlasení zpracování zakázky.



Po finálním odsouhlasení a zaplacení zálohové 
faktury zakázku zpracujeme a dodáme nejpozději 
do 10 pracovních dní.

4.



Pro cenovou kalkulaci od Vás potřebujeme:

- rozměr výšivky (mm)

- počet kusů

- umístění výšivky

- logo, obrázek či text v grafické podobě
(data s koncovkou *.aj, *.cdr, *.eps, *.pdf, *.jpg, *.jpeg, *.png, *.gif, *.tiff, *.bmp)

- termín dodání

- barevnost a druh materiálů
(nemá na cenu vliv)

V případě, že byste si s čímkoliv nevěděli rady, např. s formátem 
grafických dat, neváhejte se nám ozvat. 



Proč
s námi?



Garance 100% kvality

Možnost dárkového balení
*za příplatek

Zakázky na míru už od 1 ks

Široký výběr vyšívacích nití a 
textilních produktů
*zajistíme Vám textil za velkoobchodní ceny

Dokážeme vyšít téměř jakýkoliv návrh. 

Očekávání našich zákazníků se vždy snažíme splnit 
do posledního detailu. Vždy však záleží na individuální konzultaci 
a kvalitě dodaných dat. Realizace výšivek

i na Vámi dodaný textilní produkt



Kontakt



+ 420 775 021 977
monika.porubska@packway.cz

velkoobchod.astoreo.cz/vysivani

Projektový manažer vyšívání

Monika Porubská
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