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„Ню Принт Къмпани“ е една от най-бързо 

развиващите се компании в сферата на графичен 

дизайн, предпечат и печат, както и в дейности 

свързани с финансиране, управление на проекти 

по европейски програми и други финансови 

механизми.

Отличните резултати и многобройните положителни отзиви от 
нашите клиенти са основен показател за успешният иновативен 

подход прилаган от наша страна. Компанията се състои от 
изключително амбициозен екип от професионалисти с аналитичен 
и комбинативен начин на мислене, с познания и професионален 
опит в различни области и придобити умения за координация на 

динамични проекти. Специалистите с които разполагаме, реагират 
изключително бързо на всяко запитване от Ваша страна и са 

винаги на Ваше разположение, когато имате нужда от тях.



Цели

Една от основните цели на „Ню Принт
Къмпани“ е развитието и налагането както на 
българският пазар, така и на външния като 
надежден, бърз и отговорен партньор в 

сферата на графичен дизайн, предпечат и 
печат. Нашата мисия e непрекъснато 

усъвършенстване на цялостния пакет от услуги, 
които предлагаме.

Важен приоритет за нас е и качественото и 
цялостно консултиране в сферата на 

финансиране и  управление на проекти – от 
първоначално проучване, през разработването 

на дългосрочни стратегии до прилагането и 
изследването им.



• Дизайн и предпечат (Дизайн на печатни 
материали, Лого дизайн и др.)

• Печатна реклама (Дигитален печат, Офсетов 
печат, Широкоформатен печат, Печат върху 

сувенири, Календари и др.)

„Ню Принт Къмпани“ предлага графичен 
дизайн, предпечат и печат на брошури, 

листовки, бланки, визитки, плакати, папки, 
рекламни пликове, рекламни хартиени торби, 

бележници, настолни календари по 
индивидуален дизайн, рекламни кубчета, 

сувенири, стикери. Предлагаме широка гама от 
операции за облагородяване на печата, като 
цялостно и частично UV лакиране, топло и 
студено ламиниране, метализиране, топъл 

печат, триизмерен релеф и други.

Дейности



Като една малка, но изключително важна част 
от печата неимоверно присъства 

предпечатната подготовка. Графичният 
дизайн е безспорно от изключително значение 
за външния вид на всеки проект, но реалното 

изпълнение е невъзможно без правилната 
предпечатна подготовка.

Когато дадена визия за печат е готова и 
одобрена визуално, следва пригаждането и към 

конкретния тип печат, изработка и всички 
довършителни операции, които съпровождат 

достигането на всеки продукт до финала.

Дейности



Изискванията на всяка печатна технология са 
колкото различни по своя характер, толкова и 

еднакви по отношение на правилната 
предпечатна подготовка.

Файловете за печат се подготвят с дизайнерски 
и редакторски програми (Adobe Photoshop, 

Adobe Illustrator, Adobe Indesign и др.)

Когато дизайнерът е свършил своята работа, 
следва предпечатаря и технолога да направят 

нужното всеки проект реално да достигне 
точката на изработка.

Дейности



В сектора за производство на книги работят 

утвърдени професионалисти в книгоиздателския 

бизнес. Нашите графични специалисти ще 

реализират и най-сложната идея за Вашата книга. 

Високият професионализъм на хората, които ще 

работят по подготовката за печат на Вашето издание 

е гарант за Вашият успех.

Опитът ни в изработване на книги ни дава 

възможност не само да изпълняваме поръчките за 

изработка на книги бързо и безпроблемно, но и 

базирани на нашия опит, да помагаме на нашите 

клиенти в избора на оптимално решение. За 

реализация на всички видове книги се използват 

консумативи, хартии, мастила и др., произведени от 

водещи световни фирми.

Дейности





„Ню Принт Къмпани“ предлага следните услуги в 

сферата на финансиране и управление на 

проекти по европейски програми и други 

финансови механизми:

• Информация за финансиращи програми

• Консултиране по Европейски проекти

• Разработване на проекти

• Управление на проекти

• Капиталово планиране и привличане на 

средства

Консултантски услуги



1. Информация за финансиращи програми и 

консултиране по Европейски проекти

Екипът на „Ню Принт Къмпани“ следи новостите в тази

сфера и може да предостави информация за

възможностите и процедурите за финансиране на

различни инициативи по оперативните програми от

структурните фондове или други донорски програми.

Нашият екип подпомага своите клиенти в изготвянето

на професионално подготвени проектни предложения

според изискванията на финансиращите програми,

като по този начин съдейства за одобрението на

подадените заявления и съответно отпускане на

средства за финансиране.

Консултантски услуги



2.    Разработване на проекти

 Изслушване на идеята и насочване към подходящ 

източник на финансиране

 Попълване на формуляр за кандидатстване, 

включително съпровождащите документи

 Идентифициране на доставчици и изпълнители на 

услуги за осигуряване на конкурентни оферти на 

етап кандидатстване с проект

 Подаване на пълния пакет документи по проекта

 Проследяване хода на проверка за 

административно съответствие, техническа и 

финансова оценка и информиране на клиента за 

крайния резултат от кандидатстването

Консултантски услуги



3. Управление на проекти

 Подготовка на тръжна документация и провеждане на

процедури за доставки и услуги по ЗОП или ПМС 118.

 Подготовка на документация за издаване на банкова

гаранция или запис на заповед.

 Участие във всеки етап от провеждането на тръжни

процедури здоставки

 Водене на кореспонденция с Междинното звено за

изпълнение на проектите или с договарящ орган, както

и с всички заинтересовани страни по изпълнението на

договора за безвъзмездна финансова помощ

 Осигуряване на публичност при изпълнението на

проекта

 Изготвяне на фотоархив, искания за плащане,

междинни и финални технически и финансови отчети.

Консултантски услуги



4. Капиталово планиране и привличане на 

средства

Ползи за клиента след извършване на услугата:

 Индивидуален подход в зависимост от финансовите

нужди на компанията и стратегическите цели за

бизнеса;

 Пълен анализ на всички възможни алтернативи за

финансиране;

 Изготвяне на стратегия за дългосрочно финансиране;

 Съдействие за подготовка на необходимата

документация;

 Пълна конфиденциалност на процеса;

 Съдействие от експерти с практически познания за

всичките плюсове и минуси на различни финансови

инструменти.

Консултантски услуги



Качеството, кратките срокове за изработка и високо квалифицираният 

персонал, ни позволява да се конкурираме с фирми във Франция, Белгия, 

Германия и Италия.

Наш основен приоритет са нуждите на клиентите, както и 

удовлетворението от обслужването, което получават. 

Стремим се да постигнем всичко това както чрез компетентно и  

качествено обслужване, така и чрез конкурентна и гъвкава ценова 

политика.
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