Na co nezapomenout, při zadání poptávky
vyšívání?
(8 základních bodů)
Tento dokument je určen pro volné zadání poptávky e-mailem a slouží jako vodítko.

Základní informace:
1. Název vyšívaného motivu, loga, obrázku …
2. Zaslání předlohy / obrázku (.AI, .CDR, .JPG, .EPS, .PICT, .PDF, .TIFF a další.)
3. Upřesnit druh zpracování, zda výšivka nebo nášivka.
Vysvětlení: výšivka se vyšívá přímo do textilu, nášivka se našívá na textil.
4. Velikost výšivky nebo nášivky.
5. Počty kusů ke kalkulaci, můžete uvést i varianty.
6. Na jaký textil nebo polotovar se bude výšivka nebo nášivka realizovat.
7. Požadované umístění výšivky nebo nášivky na textil.
8. Požadavky na balení (jednotlivě, hromadně, jiné požadavky …).

Pokud uznáte za vhodné, můžete poskytnout další informace. Jako například:
1. Upřesňující popis požadovaného provedení vyšívání (standard, aplikace, 3D atd.)
2. Požadavky na použití spec materiálů a technologií (laser řezání, gravírování, flitry, šatony,
metalické, fosforové a jiné nitě atd.)
3. Upřesnění barevnosti, počet barev případné další požadavky.
4. Při dodání vlastního textilu (vámi nebo třetí stranou), můžete u nás objednat dodatečnou
kontrolu kvality vašeho zboží. Námi dodávaný textil je kontrolován automaticky.
5. Máte další požadavky na úkony spojené s textilem, našívání, přešívání a jiné úpravy? Prosím
uveďte.
Váháte s výběrem textilu? Nejste si jisti vaší formulací při zadávání poptávky? KONTAKTUJTE NÁS.
Rádi vám poradíme a najdeme pro vás nejlepší řešení.

Termín dodání vaší zakázky nebo kalkulace:
1. Uveďte prosím předběžný termín, do kdy potřebujete zakázku dodat.
2. Pokud na kalkulaci spěcháte, napište prosím termín, ke kterému kalkulaci potřebujete.

Nezapomeňte uvést váš kontakt:
Pokud není poptávka realizována přes registrovaný přístup, ale e-mailem či jinou formou, prosíme
také o uvedení plného kontaktu na firmu i osobu zadavatele. Je to nutné pro evidenci a správné ceny
k vaší poptávce. V opačném případě není možné kalkulaci zpracovat.

Na spolupráci se těší váš PAMS tým.
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