
Tajniki  
domowego  

drukowania 

Drukuj  
pomysłowo 
z Activejet! 



Podaruj swoim wnętrzom coś  
wyjątkowego 

Wiele badań potwierdza  

działanie cytatów  

motywacyjnych, jako coś, do daje  

nam pozytywny zastrzyk energii!  

 

Ulubiony cytat możemy powiesić  

niemal wszędzie. Mało tego –  

możemy zrobić go samodzielnie  

w domu!  

 

C ytaty i plakaty  

motywacyjne?  

Czemu nie! 

Daj się zainspirować!  

 

Jeżeli szukasz idealnej  

maksymy dla siebie,  

marka Activejet  

przedstawia kilka  

propozycji. 



Cytat ten przyda się zwłaszcza osobom, które  

tworzą własne projekty, pracują, by osiągnąć  

zamierzony cel, kształcą się w określonym  

kierunku. Zdanie to wesprze nie tylko wiarę  

w zasadność obranego celu, ale także wiarę  

w siebie i swoje możliwości. 

Walt Disney jest jedną z najbardziej  

inspirujących postaci XX wieku. Zaczynając  

od krótkich animacji z czarno-białą Myszką  

Miki, doszedł do stworzenia najbardziej  

znanej na świecie wytwórni filmów  

animowanych i aktorskich, dla dzieci i nie  

tylko.  

 

Bajki Disneya wychowują dzieci na całym  

świecie, ucząc je zasad moralnych, postaw,  

sposobów postępowania, a także dają  

niezapomnianą rozrywkę, która zostaje z  

nimi przez lata. Wszystko to osiągnął dzięki  

wierze w swoje możliwości.  

"Kiedy w coś wierzysz, wierz  
bezwarunkowo i nieodwołalnie."  

(Walt Disney) 



Ta mantra pozwoli wzbudzić w sobie  

nadzieję i determinację, by nawet w tej  

ciężkiej i trudnej sytuacji, która wygląda  

jakby była bez wyjścia, znaleźć sposób na  

wartościową egzystencję. Na spełnianie się i  

ciągłe dążenie do własnych celów, mimo  

przeciwności losu. 

Burza kojarzona jest z niebezpiecznymi  

warunkami atmosferycznymi. Wiele  

zwierząt boi się jej i ukrywa w jej trakcie w  

swoich norach. Podobnie z ludźmi – dzieci  

zwykle boją się grzmotów, a ulewny deszcz  

zatrzymuje nas często w domu na całe  

godziny. Rzadko spotyka się kogoś kto lubi  

burzę i deszcz.  

 

Cytat ten uczy, by właśnie być tym  

wyjątkiem – doceniać trudne warunki i  

nauczyć się sobie z nimi radzić. Doskonale  

nada się dla osób, które uważają się za  

pechowe lub na co dzień muszą zmierzać  

się z trudną sytuacją życiową.  

"W życiu nie chodzi o czekanie, aż  
burza minie... Chodzi o to, by  

nauczyć się tańczyć w deszczu." 
(Vivian Green) 



Powinni się nad nim zastanowić także ci,  

którzy nie znoszą porażek i własnych błędów  

przy wykonywaniu jakiejś pracy i z powodu  

nerwów porzucają ją. Warto próbować, warto  

się rozwijać, warto sprawdzać w czym  

będziemy dobrzy, a czasem mimo wielu  

błędów, czy wolnych postępów, warto zostać  

przy aktywności, która sprawia nam  

przyjemność. Ten cytat będzie o tym  

przypominał. 

Zdarza się, że chcemy nauczyć się jakiejś  

nowej zdolności i kompletnie nam nie idzie.  

Czasem podejmujemy się nowego projektu  

i zniechęcamy się, bo nie widzimy  

progresu. Przydzielono nas do nowego  

projektu w pracy, ale postępy nie następują  

tak szybko jakbyśmy chcieli.  

 

Cytat Robbinsa przyda się właśnie w takich  

momentach. Dobrze posłuży także osobom  

o tzw. słomianym zapale, czy tym, którzy  

boją się próbować nowych rzeczy ze  

strachu, że im nie wyjdą.  

"Bez względu na to ile popełnisz  
błędów, albo jak wolno idą postępy,  

i tak jesteś przed tymi, którzy nie  
próbują wcale!" (Tom Robbins) 



Plakaty w każdym wnętrzu prezentują się  

dobrze i przekazują właściwą dla siebie  

intencję, a także emocje. Czytając dany cytat  

zapisuje się on w naszej pamięci i działa  

nawet w naszej podświadomości. Warto  

jednak pamiętać o tym, aby plakat z cytatem  

znajdował się w łatwo dostępnym miejscu –  

by móc go czytać i częściej motywować się do  

podjętych działań.  

 

Wyjątkowości dodadzą ozdobne ramki, które  

podkreślą charakter – zarówno wnętrza, jak i  

właściciela. 

Twoje wnętrza może zyskać nowy wyraz  

już za pomocą kilku kliknięć!  

 

Plakat z cytatem możesz przygotować  

samodzielnie - wystarczy odpowiednie  

narzędzie, aby stworzyć niepowtarzalny  

plakat, którego znaczenie będzie dla Ciebie  

ważne. 

Tych kilka motywacyjnych cytatów może  

ubogacić życie niejednej osoby. Warto  

jednak pamiętać, że wybór cytatu powinien  

być spersonalizowany; zależny od tego, co  

chcesz osiągnąć poprzez stworzenie sobie  

własnej maksymy i postępowanie według  

jej zasad. W internecie mnóstwo jest  

cytatów, które mogą przypaść ci do gustu.  

Wystarczy wybrać coś „swojego” i  

wydrukować w domowym zaciszu!  



Zorganizuj swój czas!

Właśnie dlatego warto zadbać o  

planowanie od podstaw: od  

zmian nastawienia po wybór  

odpowiedniego narzędzia,  

najbardziej dla nas  

komfortowego. Niemal od razu  

zobaczysz, jak organizacja czasu  

się przydaje! 

O rganizacja czasu to  

podstawa bycia  

wydajnym i  

efektywnym 

Jakie są zatem sposoby  

by usprawnić swój  

proces organizacji  

czasu?  



Listy „Do zrobienia”  

 

tworzenie tego typu list jest najbardziej  

skuteczne dla osób pracujących nad  

„słomianym zapałem” lub zwyczajnie  

lubiących kończyć rzeczy. Dzieje się tak  

dlatego, ponieważ większość ludzi za  

satysfakcjonujące uznaje skreślanie rzeczy  

jako „zrobionych”, tym samym zmniejszając  

ich ilość na liście. Tworząc dobre skojarzenie  

poprawiamy możliwość na stworzenie z tego  

rutyny. Można je tworzyć dowolnie: dniowo,  

tygodniowo, miesięcznie... byle mieściły się w  

czasie, w którym możliwe jest ich osiągnięcie. 

 

Wiele z tych przydatnych narzędzi możesz  

przygotować własnoręcznie i spersonalizować  

je lub skorzystać z gotowych szablonów, które  

z łatwością odnajdziesz w internecie. Pamiętaj  

o dobrym jakościowo tuszu i papierze – by  

wydruk był trwały i przyjemny dla oka.  

Kalendarz 

 

Wygodny sposób na papierową formę  

planowania. Fabrycznie podzielony na daty,  

pozostawia wiele miejsca na plany dnia,  

zapisywanie dat i godzin ważnych spotkań.  

Współczesne kalendarze oferują także  

wiele innych opcji, które możesz sam  

dopasować: miejsce na cele dalekosiężne,  

podział na godziny, miejsce na zdjęcia czy  

sferę prywatnych notatek. Natomiast  

kalendarze w telefonach mogą być  

niezwykle przydatne dla osób z tendencją  

do zapominania, które skorzystają z  

dźwiękowego alarmu. Nie pozostawia on  

jednak wiele miejsca na notatki czy opis  

wydarzenia. 

Planner 

 

To z reguły fabrycznie przygotowane  

zeszyty często dostosowane do konkretnej  

grupy społecznej: inaczej będzie wyglądał  

planner studencki od pracowniczego.  

Bogatsze w wiele przydatnych stron, które  

zwykle można wybrać samemu; jak np.  

jadłospisy na dane dni, godzinowe,  

tabelkowe plany. Ponadto większość  

plannerów można dostosować do własnych  

potrzeb ponieważ podczas zamówienia  

oferuje się różne pakiety stron do  

planowania. 



Przyciągnij klientów!

Zarówno ulotki reklamowe jak i  

wizytówki są jednym z  

ważniejszych elementów  

pomagającym firmom w  

zwiększeniu rozpoznawalności  

danej marki.  

P rowadząc własną  

działalność  

gospodarczą zawsze  

zależy nam na tym, by  

dobrze ją  

zareklamować i  

przyciągnąć tym  

samym klientów.  

Ulotki i wizytówki  

możemy zrobić  

własnoręcznie:  

potrzebujemy jedynie  

dobrego pomysłu i  

narzędzia! 



Zadbaj o wieloaspektowość 

 

Nie ulega wątpliwości, że zarówno ulotki,  

jak i wizytówki są absolutnym must have w  

chwili, gdy zakładamy własną działalność  

gospodarczą lub reprezentujemy daną  

firmę.  

 

Pamiętajmy, że im wyższa gramatura  

papieru, tym ulotka czy wizytówka jest  

sztywniejsza i grubsza. Nie możemy  

zapomnieć o tuszach – dzięki nim  

wszystkie kolory zawarte w ulotce czy na  

wizytówce zostaną prawidłowo oddane.  

Staraj się wybierać produkty wydajne,  

niezawodne o dobrych parametrach.  

 

Stworzenie ulotki i wizytówki nie jest  

trudne – wystarczy odpowiedni projekt i  

pomysł oraz narzędzie, na które swobodnie  

przełożymy swoją koncepcję. Warto  

pamiętać, aby ulotka i wizytówka były  

przejrzyste, ciekawe i minimalistyczne –  

niech znajdują się na nich najważniejsze  

informacje, bez zbędnych ozdobników. Jak  

wiemy – mniej znaczy więcej, a w tym  

temacie wyjątkowo się to sprawdza 

Prostota kluczem do  

sukcesu! 



Materiały szkolne na  
medal! 

Już nie musisz szukać  

najbliższego punktu ksero -  

drukuj bez obaw we własnym  

domu!  

E dukacja naszych  

pociech często wiąże  

się z poszukiwaniem  

potrzebnych i  

pomocnych  

materiałów. Szóstka z plusem?  

Teraz to możliwe!  

Wydrukuj materiały  

dydaktyczne dla  

swojego dziecka i patrz,  

jak odnosi sukcesy! 



Edukacja jest ważna w życiu każdego  

człowieka – to dzięki niej możemy się  

rozwijać i zdobywać wiedzę. By to jednak  

osiągnąć ważne jest stworzenie idealnego  

otoczenia, gdzie możliwe jest  

skoncentrowanie się i przyswojenie wiedzy.  

I choć wydaje się, że ciężko zachęcić  

dziecko do nauki, tak zaaranżowanie  

odpowiedniej przestrzeni może sprawić, że  

nasza pociecha chętnie sięgnie po książki. 

 

Przydatne będę dodatkowe pomoce  

dydaktyczne, które mogą być znacznie  

bardziej atrakcyjne niż podręczniki. 

 

Zachęcenie dziecka do nauki nie jest  

trudne!  Wystarczy, że będziesz uczyć się  

razem z dzieckiem; spróbujesz uczyć  

poprzez zabawę - tutaj doskonale sprawdzą  

się gry edukacyjne.  

Nauka nie musi być  

nudna! 



Sięgaj po sprawdzone  
artykuły! 

Papier do wydruków domowych  

nie może być przypadkowy!  

Drukując na papierze  

fotograficznym sprawisz, że  

zarówno plakaty, jak i materiały  

będą wyglądały dużo żywiej i  

barwniej.  

 

Składa się ponadto z trzech  

warstw: warstwy spodniej, warstwy  

podkładu, warstwy obrazu. 

 

To cechy papieru sprawią, że  

twoje zdjęcia wydrukują się w  

najwyższej jakości. 

Cechy papieru fotograficznego, na które  

powinieneś zwrócić uwagę: 

 

format –  papier fotograficzny dostępny  

jest w różnych formatach; A3, A4, zdjęcia  

10x15 itd.  

gramatura – jeden z najważniejszych  

parametrów, który określa sztywność  

wydruku oraz jego wytrzymałość.  

rodzaj powłoki – czyli efekt, który chcemy  

uzyskać, do wyboru mamy: błyszczący,  

półbłyszczący, matowy, półmatowy,  

jedwabisty, satynowy oraz perłowy; 

gradacja – czynnik określający stopień  

kontrastu na drukowanym obrazie.  

odczyn pH – decyduje on o trwałości  

papieru. Papier kwaśny będzie gorszej  

jakości niż papier bezkwasowy. 

 



Zadbaj o dobry jakościowo tusz! 

 

Nie można zapomnieć także o dobrych  

tuszach oddających nasycenie kolorów.  

Dobre parametry tych elementów, oferuje  

marka Activejet. W ofercie marki znajdziesz  

szeroki wybór zarówno papierów  

fotograficznych, jak i tuszów, dzięki którym  

wszystkie barwy, zawarte na wydruku,  

zachowają swoje nasycenie.  

 

Warto wspomnieć tutaj o tuszach: 

 

Tusze AH-652CR oraz AH-652BR od  

Activejet są gwarancją najwyższej jakości  

wydruku oraz wiernie odwzorowanych  

kolorów.  

 

Jest to efekt licznych testów jakościowych  

przeprowadzanych podczas produkcji. Ich  

cechą charakterystyczną jest zwiększona  

pojemność w porównaniu do ich  

oryginalnych odpowiedników.  

Są kompatybilne z urządzeniami 

HP Deskjet Ink Advantage: 1115, 2135, 2136,  

3635, 3636, 3700, 3775, 3785, 3787, 3789, 3790,  

3830, 3835, 4530, 4535, 4675, 5075, 5275. 



Wybierając tusze Activejet masz  

gwarancję niezawodności!  

 

Sięgnij po sprawdzone produkty! 

 

Świetny stosunek jakości do ceny? 

Z Activejet to możliwe!  

 

Tusze AB-529BN oraz AB-525CN są  

kompatybilne z urządzeniami: Brother  

DCP: J100, J105. Brother MFC: J200. 

Używając tuszów Activejet masz pewność, że  

Twoje wydruki zawsze będą doskonale  

odwzorowane!  

Tusz AC-545RX jest kompatybilny z  

urządzeniami Canon PIXMA: iP2850, MG2450,  

MG2455, MG2550, MG2950, MX495. 



Poznaj nasze produkty!

AP4-100
G20

AP4-20
0G20

AP4-23
0G20



www.activejet.pl


