O NÁS
Společnost HS TRADE , od června 1997 akciová společnost, začala působit na českém trhu v roce
1994, a to především v oblasti aplikace bezpečnostních prvků do dokladů. Jednalo se především o
termolaminační fólie, zabezpečovací potisky (UV fluorescentní, benzín-fugitivní), speciální potahy
dokladů (cestovní pasy) a hlavně aplikace hologramů. V současné době se společnost svými
subdodávkami podílí na výrobě:

–

českých dokladů: občanských průkazů, cestovních pasů, řidičských průkazů,
technických osvědčení, zbrojních průkazů, průkazů zbraně, atd.;

–

slovenských dálničních nálepek 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 a 2004; kontrolních
známek na českých SPZ (celkem již dvě odlišné emise);

–

průkazů na slevy a časových jízdenek MHD v Praze, Mostě a Litvínově, parkovacích karet a.s. EVROPARK PRAHA, průkazů
České správy letišť a Úřadu pro civilní letectví, taxikářských licencí a drážních průkazek pro pražský magistrát, záručních
listech PHILIPS a GSMobil Praha (již čtyři odlišné emise NOKIA, MOTOROLA, SONY ERICSSON a ALCATEL; opakované
objednávky), voucherech TIPSPORT, a pod. ;

–

reklamních samolepek pro marketingové ofenzívy firmy ZENTIVA a firmy Baťa (část se speciální litografií, menší část bez ní),
a pod.

Společnost spolupracuje s českými tiskárnami cenin: Státní tiskárna cenin, Victoria Security Printing a Poštovní tiskárna cenin Praha.
Na Slovensku firma spolupracuje s ceninovými tiskárnami KASICO a PROMPt.

Dalším bodem působnosti je zabezpečování značkových výrobků proti pirátským falšovatelům a zvyšování image pomocí holografických
prvků. Tato oblast zaznamenala v poslední době veliký zájem ze strany výrobců i veřejnosti, neboť falšování a pirátství dosáhlo v některých
oborech obratů, které se rovnají regulérní výrobě. V západních zemích je tento způsob ochrany a zároveň zviditelnění výrobku zcela běžný
a náš trh na tuto dobrou zkušenost navazuje, což se projevuje zvýšeným zájmem o naše dodávky. V oblasti holografie HS TRADE a.s.
zastupuje nadnárodní britskou firmu Applied Optical Technologies PLC (dříve APPLIED HOLOGRAPHICS), a dále lotyšskou firmu
DARDEDZE a tureckou firmu MTM, se kterými se všemi má pro český a slovenský trh exklusivní smlouvy.

