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Istniejąca od lutego 2007 roku Polska Izba
Artykułów Promocyjnych jest  organizacją
reprezentującą interesy gospodarcze podmiotów
działających w sferze przemysłu i usług związanych
z szeroko rozumianą branżą artykułów
promocyjno-reklamowych. Skupia ona obecnie
ponad 60 firm. W tej liczbie są reprezentacji
zarówno dużych jak i średnich firm działających
na terenie całego kraju.

Izba zrzesza na zasadzie dobrowolności podmioty
gospodarcze zajmujące się usługami i produkcją
artykułów promocyjnych, importem jak również
"firmy" prowadzące działalność jako agencje
reklamowe. Członkami Izby są przedsiębiorstwa
sektora prywatnego jak również i polskie oddziały
zagranicznych koncernów, a wachlarz oferowanych
przez nie usług obejmuje wszystkie rodzaje
spotykanych na rynku artykułów promocyjnych.

P od s t awowym  ce l em  dz i a ł a l n o ś c i  I z b y
Artykułów Promocyjnych jest ochrona interesów
b ranży ,  w  s ze r o k im  po j ę c i u  t e go  s ł owa ,
stworzenie ogniwa pomiędzy organami władzy
państwowej i przedsiębiorstwami z tej branży,
a  także sca len ie  ś rodowiska rek lamowego
w kraju.

ZDJĘCIE VFP COMMUNICATIONS
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3 Line Promotion Sp. z o. o.3 Line Promotion Sp. z o. o.3 Line Promotion Sp. z o. o.3 Line Promotion Sp. z o. o.3 Line Promotion Sp. z o. o.
ul. Wadowicka 6E, 30-415 Kraków
tel.: 012/ 293 14 20
fax: 012/ 293 14 21
3line@3line.pl
www.3line.plwww.3line.plwww.3line.plwww.3line.plwww.3line.pl

Jesteśmy firmą, której głównym obszarem działania są
szeroko pojęte gadżety reklamowe. Na bieżąco śledzimy
trendy na rynku artykułów reklamowych, rok rocznie
jesteśmy obecni na wszystkich ważnych imprezach
targowych w kraju i zagranicą.

Jesteśmy członkiem Polskiej Izby Artykułów Promocyjnych
(PIAP) oraz członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia
Firm Reklamowych (PSI).

W stałej ofercie handlowej posiadamy ok. 15.000
artykułów czołowych europejskich dostawców.
Współpracujemy również z wieloma producentami
polskimi. W obu przypadkach udało nam się
wynegocjować bardzo konkurencyjne ceny, do
sprawdzenia czego serdecznie Państwa zachęcamy.

Dla Klientów szukających gadżetów dedykowanych,
nietypowych i w większych nakładach, proponujemy
produkcje dalekowschodnie.

Naszą żelazną zasadą jest to, że nie zostawiamy pytań
bez odpowiedzi. Gwarantuje to zespół ludzi mający
wieloletnie doświadczenie i rekrutujący się z najlepszych
w tej branży, grupy przyjaciół i jednocześnie
współpracowników.

Rosnące co roku portfolio naszych Klientów może to
potwierdzać.

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej
www.3line.pl
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1STOCK S.A.1STOCK S.A.1STOCK S.A.1STOCK S.A.1STOCK S.A.
ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków
tel. 032/ 388 00 00
fax 032/ 388 00 09
1stock@1stock.pl
www.1stock.plwww.1stock.plwww.1stock.plwww.1stock.plwww.1stock.pl

1Stock S.A.1Stock S.A.1Stock S.A.1Stock S.A.1Stock S.A.  - największy magazyn długopisów
reklamowych w Europie,

- markowa galanteria skórzana "Guriatti",

- bogata oferta gadżetów reklamowych na każdą okazję,

- bezpośredni importer,

- duże stany magazynowe.

Zapraszamy do współpracy.Zapraszamy do współpracy.Zapraszamy do współpracy.Zapraszamy do współpracy.Zapraszamy do współpracy.
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AML jest wyłącznym dystrybutorem na terenie Polski
odzieży reklamowo-roboczej holenderskiej firmy
Tricorp i jej głównych marek ROM88 oraz TRICORP
Workwear.

Jest to szczególna oferta na rynku polskim obejmująca
swoim zakresem kolekcję odzieży spełniającej wszelkie
wymagania stawiane przed odzieżą firmową,
promocyjną i roboczą.

Wszystkie projekty powstały w studiu projektowym
Tricorp i są kwintesencją wiedzy o potrzebach rynku
odzieży reklamowej i roboczej ze szczególnym
uwzględnieniem potrzeb użytkowników tej odzieży. Za
produkcję i logistykę odpowiada 10 osobowy zespół
Tricorp Asia, co daje dużą sprawność w zachowaniu
jakości, powtarzalności oraz terminowości dostaw.

AML / ROM 88AML / ROM 88AML / ROM 88AML / ROM 88AML / ROM 88
ul. Portowa 8, 44-100 Gliwice
tel. 032/ 401-20-30, 032/ 401-20-31
fax. 032/ 231-77-32
biuro@rom88.pl
www.rom88.plwww.rom88.plwww.rom88.plwww.rom88.plwww.rom88.pl

Dla odzieży roboczej Tricorp Workwear podstawowym
mottem przy opracowaniu kolekcji było stworzenie
pełnej gamy wyrobów, które pozwolą na funkcjonalną
i wygodną pracę. Aby trwałość tych wyrobów była
odpowiednia dla ich przeznaczenia w całej kolekcji
zastosowane są najwyższej jakości materiały takie jak
CORDURA, TEFLON, COOLMAX, Oxford poliester,
oraz różnego rodzaju membrany windstoperowe. Część
odzieży wyposażona jest również w filtr UV.

Odzież z kolekcji ROM88 I Tricorp Imagewear to
klasyczne pozycje odzieży firmowej i reklamowej
w bardzo szerokiej ofercie. Głównym mottem przy
tworzeniu tej kolekcji było stworzenie szerokiego
wyboru odzieży w wielu ładnych kolorach i szerokiej
rozmiarówce.

Zadbano również o wysoką jakość farbowania oraz
użytych materiałów ( bawełna czesana). Są to produkty,
które na pewno nie rozczarują jako odzież, ale również
jako nośnik reklamy i informacji o firmie. Użycie odzieży
ROM88 pozytywnie buduje wizerunek firmy niezależnie
od przeznaczenia odzieży.
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ARUAL GADŻETYARUAL GADŻETYARUAL GADŻETYARUAL GADŻETYARUAL GADŻETY
al. Stanów Zjednoczonych 51 lok. 306
04-028 Warszawa
tel./fax 022/ 517 77 72
biuro@arualgadzety.pl
www.arualgadzety.pl; www.logosmycze.plwww.arualgadzety.pl; www.logosmycze.plwww.arualgadzety.pl; www.logosmycze.plwww.arualgadzety.pl; www.logosmycze.plwww.arualgadzety.pl; www.logosmycze.pl

ARUAL GADŻETYARUAL GADŻETYARUAL GADŻETYARUAL GADŻETYARUAL GADŻETY to jedna z największych firm
w Polsce zajmująca się produkcją smyczy reklamowych.
Kolejnym z 4 głównych działów firmy jest produkcja
breloków akrylowych , produkcja oraz import gadżetów
reklamowych stanowią 3 dział. Firma zajmuje się również
grawerowaniem laserowym na materiałach
reklamowych. Swoim klientom zapewnia w pełni
profesjonalną , fachową i terminową obsługę w zakresie
artykułów reklamowych oraz usług grawerskich.

JAKOŚĆ   PROFESJONALIZM   TERMINOWOŚĆJAKOŚĆ   PROFESJONALIZM   TERMINOWOŚĆJAKOŚĆ   PROFESJONALIZM   TERMINOWOŚĆJAKOŚĆ   PROFESJONALIZM   TERMINOWOŚĆJAKOŚĆ   PROFESJONALIZM   TERMINOWOŚĆ

Firma ARUAL GADŻETYARUAL GADŻETYARUAL GADŻETYARUAL GADŻETYARUAL GADŻETY do każdego klienta
podchodzi indywidualnie. Każdemu nawet najbardziej
wymagającemu klientowi zapewnia profesjonalną
obsługę. Firma jest w stanie wykonać każdy , nawet
najbardziej nietypowy gadżet. Najważniejsze dla firmy
AG jest zadowolenie klienta dlatego pracownicy
największą uwagę zwracają na wysoka jakość
sprzedawanych artykułów. Każdy klient zostaje
obsłużony w możliwie najkrótszym terminie.
Ponieważ firma jest producentem smyczy i breloków
akrylowych, dysonuje także własnym parkiem
maszynowym do grawerowania laserowego jest
konkurencyjna cenowo.
Rzetelność, jakość, krótkie terminy realizacji oraz niskie
ceny przysporzyły firmie wielu zadowolonych klientów.

Firma ARUAL GADŻETY ARUAL GADŻETY ARUAL GADŻETY ARUAL GADŻETY ARUAL GADŻETY jest producentem smyczy
reklamowych  o bardzo szerokim asortymencie, który
obejmuje: smycze tkane, sublimacyjne, drukowane
transferem, sznurówki, tkane okrągłe z wypełnieniem,
odblaskowe, bez nadruku, metalowe, skóropodobne,
suwaki, silikonowe, tasiemki atłasowe z logo, breloki.
Każda z wymienionych smyczy może być różnej
szerokości i koloru (wg wskazań klienta) z różnymi
zakończeniami i wykończeniami (do identyfikatora lub
do komórki) .

Firma  ARUAL GADŻETY  ARUAL GADŻETY  ARUAL GADŻETY  ARUAL GADŻETY  ARUAL GADŻETY  jest producentem breloków
akrylowych o różnych kształtach. Każdy brelok może
mieć wkładkę full kolor wg projektu klienta lub
zaproponowanego przez firmę.

Firma ARUAL GADŻETYARUAL GADŻETYARUAL GADŻETYARUAL GADŻETYARUAL GADŻETY posiada własny park
maszynowy do grawerowania laserowego. Ta technika
logo może być naniesione na każdy artykuł promocyjny.

Doświadczenie naszych pracowników zaowocowało
licznymi słowami uznania od klientów.

Firma jest partnerem programu SOLIDNI W BIZNESIE
co świadczy o najwyższym poziomie rzetelności,
odpowiedzialności i uczciwości w kontaktach z naszymi
partnerami handlowymi oraz klientami.
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ART - CLIPART - CLIPART - CLIPART - CLIPART - CLIP
ul. Romanowicza 2, 30-702 Kraków,
tel: 012/ 656 30 04
fax: 012/ 257 00 50
biuro@artclip.com.pl
www.artclip.com.plwww.artclip.com.plwww.artclip.com.plwww.artclip.com.plwww.artclip.com.pl

Firma ART-CLIPART-CLIPART-CLIPART-CLIPART-CLIP  z siedzibą w Krakowie, istniejąca od
1996 roku jest producentem artykułów reklamowych
z drewna, plexi i kartonu. Od wielu lat jesteśmy także
członkiem PSI - Międzynarodowego Stowarzyszenia
Firm Reklamowych.

Jesteśmy jedynym producentem długopisówJesteśmy jedynym producentem długopisówJesteśmy jedynym producentem długopisówJesteśmy jedynym producentem długopisówJesteśmy jedynym producentem długopisów
drewnianych w Polsce!drewnianych w Polsce!drewnianych w Polsce!drewnianych w Polsce!drewnianych w Polsce!

W naszej ofercie znajdują się: długopisy, ołówki
automatyczne, skrzyneczki na papier i alkohol, piórniki,
etuii, otwieracze, breloczki, wizytowniki, ramki, szafki,
oraz wiele innych pozycji. Wykonujemy również
produkty według indywidualnych projektów klientów.

Zajmujemy się także produkcją ekspozytorów
i materiałów POSM z drewna i plexi, drewnianych
ławostołów do ogródków piwnych oraz stojaków na
napoje.

W 2004 roku wprowadziliśmy dodatkowo doW 2004 roku wprowadziliśmy dodatkowo doW 2004 roku wprowadziliśmy dodatkowo doW 2004 roku wprowadziliśmy dodatkowo doW 2004 roku wprowadziliśmy dodatkowo do
produkc j i  ar tykuły rek lamowe w którychprodukc j i  ar tykuły rek lamowe w którychprodukc j i  ar tykuły rek lamowe w którychprodukc j i  ar tykuły rek lamowe w którychprodukc j i  ar tykuły rek lamowe w których
wykorzystujemy niezawodność działania diod LEDwykorzystujemy niezawodność działania diod LEDwykorzystujemy niezawodność działania diod LEDwykorzystujemy niezawodność działania diod LEDwykorzystujemy niezawodność działania diod LED
oraz włókien światłowodowych.oraz włókien światłowodowych.oraz włókien światłowodowych.oraz włókien światłowodowych.oraz włókien światłowodowych.
W tej technologii wykonujemy podświetlenia napisów,
logo firm, cen produktów itp. Wykorzystując
śwaiatłowody, tworzymy praktycznie dowolne napisy
świetlne. Zasilanie z baterii umożliwia umieszenie tego
typu reklamy w każdym miejscu.

Wysoka dbałość o jakość naszych wyrobów, szybkie
terminy realizacji oraz atrakcyjne ceny pozwalają nam
konkurować na rynku produktów reklamowych
z towarami importowanymi z Azji.

Na wszystkich swoich produktach wykonujemy
znakowanie metodą tampondruku, sitodruku lub
graweru laserowego.

Serdecznie zapraszamy do współpracy!Serdecznie zapraszamy do współpracy!Serdecznie zapraszamy do współpracy!Serdecznie zapraszamy do współpracy!Serdecznie zapraszamy do współpracy!
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P.P.H. ARTMEDAL Ryszard WelgrynP.P.H. ARTMEDAL Ryszard WelgrynP.P.H. ARTMEDAL Ryszard WelgrynP.P.H. ARTMEDAL Ryszard WelgrynP.P.H. ARTMEDAL Ryszard Welgryn
ul. Jesienna 186; 42-200 Częstochowa
tel. 034/ 3636144, 034 3699022
fax 034/ 3636149. 034 3699022
artmedal@artmedal.pl
www.artmedal.plwww.artmedal.plwww.artmedal.plwww.artmedal.plwww.artmedal.pl

P.P.H."Artmedal"P.P.H."Artmedal"P.P.H."Artmedal"P.P.H."Artmedal"P.P.H."Artmedal" to firma rodzinna. Istnieje już 30 lat na
rynku reklamowym, zajmując się produkcją, głównie
metalowych znaczków z logo, odznak organizacyjnych,
odznaczeń, ryngrafów na desce drewnianej, spinek do
krawata i mankietów, odkuwa medale i breloki. Właściciel,
Ryszard Welgryn, zaufanie do firmy buduje na jakości
produkowanych wyrobów.
Wykonywane wyroby pokrywane są powłokami
galwanicznymi, szlachetnymi, złocone złotem
24-karatowym, srebrzone srebrem próby 950, jak również
żywicą epoksydową, tworzącą przezroczystą "łezkę".
Do wszystkich materiałów dostępne są opakowania
w postaci etui i pudełek w różnym standardzie.
Firma wykonuje również prace grawerskie np. personalizacje
gwoździ sztandarowych.

Te wszystkie starania pozwoliły uzyskać firmie tak prestiżowe
zamówienia, jak:
- promocja olimpiady "Zakopane 2006",
- produkcja "czerwonych wstążeczek" dla Krajowego

Biura Koordynacyjnego d/s "AIDS",
- promocja przystąpienia Polski do NATO,

- wykonanie odznak dla polskiej reprezentacji na
Olimpiadę w Sydney,

- gadgety reklamowe dla Fan Klubu Adama Małysza,
- odznaki na Kongres Eucharystyczny we Wrocławiu,
- znaczki z logo "Referendum Unijne" promowane przez

Prezydenta RP,
- ryngrafy i odznaczenia dla Polskiego Kontyngentu

Wojskowego w Iraku i Afganistanie
- odznaczenia resortowe Ministerstwa Obrony

Narodowej

Cenimy sobie współpracę z licznymi miastami i starostwami,
z firmami małymi, rodzinnymi i dużymi koncernami, jak
również organizacjami i stowarzyszeniami, które
w metalowym znaczku dostrzegają formę promocji i reklamy
oraz identyfikacji i wyróżnienia.
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Biuro ExportuBiuro ExportuBiuro ExportuBiuro ExportuBiuro Exportu
Importu i MarketignuImportu i MarketignuImportu i MarketignuImportu i MarketignuImportu i Marketignu
Chorzów, ul. Zgrzebnioka 5a,
tel./fax 032/ 2466 678
biuro@ass3.pl
www.ass3.plwww.ass3.plwww.ass3.plwww.ass3.plwww.ass3.pl

Prezentujemy kolejnePrezentujemy kolejnePrezentujemy kolejnePrezentujemy kolejnePrezentujemy kolejne
wydanie kolekcjiwydanie kolekcjiwydanie kolekcjiwydanie kolekcjiwydanie kolekcji
kalendarzy Day by Day.kalendarzy Day by Day.kalendarzy Day by Day.kalendarzy Day by Day.kalendarzy Day by Day.

Obecnie składa się ona
z 7 wzorów
o różnej wielkości
i przeznaczeniu oraz
8 rodzajów opraw
w bogatej gamie
kolorystycznej.
Oferujemy również Pełną ofertę kalendarzy książkowych
w ekskluzywnych oprawach
z wysokiej jakości skór włoskich.

Prezentujemy nową kolekcjęPrezentujemy nową kolekcjęPrezentujemy nową kolekcjęPrezentujemy nową kolekcjęPrezentujemy nową kolekcję
Pier Luigi wiosna 2008Pier Luigi wiosna 2008Pier Luigi wiosna 2008Pier Luigi wiosna 2008Pier Luigi wiosna 2008

Galanteria skórzana:Galanteria skórzana:Galanteria skórzana:Galanteria skórzana:Galanteria skórzana: portfele męskie  i damskie, etui na okulary, wizytówki,
klucze i artykuły piśmienne oraz kosmetyczki i piersiówki,

teczki i paski.
Komplety piśmienneKomplety piśmienneKomplety piśmienneKomplety piśmienneKomplety piśmienne

Odzież reklamowa:Odzież reklamowa:Odzież reklamowa:Odzież reklamowa:Odzież reklamowa: apaszki, szale, polary.
Wyroby z kodury:Wyroby z kodury:Wyroby z kodury:Wyroby z kodury:Wyroby z kodury: torby podróżne,  na laptopa, kosmetyczki,

pokrowce na garnitury, plecaki.
Zapraszamy do współpracy agencje reklamowe.

www.ass3.plwww.ass3.plwww.ass3.plwww.ass3.plwww.ass3.pl
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AWIHAWIHAWIHAWIHAWIH
ul. Łopuszańska 53, 02-232 Warszawa
tel. 022/ 423 67 43, fax 022/ 500 18 61
Dział handlowy:
tel. 022/ 500 18 58 do 60
www.awih.com.plwww.awih.com.plwww.awih.com.plwww.awih.com.plwww.awih.com.pl

AWIH Torby ReklamoweAWIH Torby ReklamoweAWIH Torby ReklamoweAWIH Torby ReklamoweAWIH Torby Reklamowe jest firmą postrzeganą w branży
reklamowej jako lider rynku toreb reklamowych. Wielu
kontrahentów bardzo wysoko ocenia działalność firmy,
doceniając nas za profesjonalne podejście do Klienta,
terminowość wykonywanych prac oraz przede wszystkim
za doskonałe torby.

AWIHAWIHAWIHAWIHAWIH stale poszerza swój asortyment oraz wprowadza
nowe produkty. W ofercie firmy znajdują się torby papierowe
laminowane i ekologiczne, torby foliowe, torby bawełniane
oraz wprowadzone do produkcji w 2007r teczki reklamowe.
Wszystkie te produkty cieszą się uznaniem Klientów – mówi
Zbigniew Zieliński, właściciel firmy. A podstawowym celem
firmy jest ich ciągłe udoskonalanie. Stale kładziemy nacisk na
jakość nie tylko samych produktów, ale udoskonalamy cały
proces produkcyjny. W roku 2007 zakupiliśmy maszynę
fleksograficzną do druku na papierze w systemie Pantone.
Nowa drukarka zwiększyła nasze moce przerobowe przy
produkcji ekologicznych toreb reklamowych. Także została
zakupiona nowa maszyna do sztancowania w formacie B1.
Wykorzystywana jest ona do produkcji toreb ekologicznych
z usztywnieniami oraz toreb ekskluzywnych.

Poprzez zwiększenie mocy produkcyjnych zapewniliśmy
swoim Klientom skrócony czas realizacji zamówień, co
niewątpliwie wyróżnia nas na tle konkurencji. Obecnie
zamówienia na torby bez nadruku realizowane są tego
samego dnia, natomiast na torby z nadrukiem czas
oczekiwania uległ wyraźnemu skróceniu.

Naszymi głównymi klientami są agencje reklamowe oraz
sieci handlowe. Mile widziane są prace niskonakładowe (gdzie
indziej nie przyjmowane), dla takich prac utworzyliśmy
oddzielne stanowisko produkcyjne. Pozwala to nam
zrealizować zamówienie czasami na następny dzień.

Motto AWIH:Motto AWIH:Motto AWIH:Motto AWIH:Motto AWIH:

W zakresie produktu chcemy dalej rozwijać się, będziemy
szukać nowych rozwiązań i poszerzać nasz asortyment.
Dążymy do tego, aby AWIH kojarzył się zawsze z dobrym
wykonaniem torby. Chcemy dać Klientowi swoistą gwarancję
jakości produktu i obsługi, tak, aby składając zamówienie miał
poczucie bezpieczeństwa i zadowolenia.



15



16

AXPOL Trading A.Wojtczak S.j.AXPOL Trading A.Wojtczak S.j.AXPOL Trading A.Wojtczak S.j.AXPOL Trading A.Wojtczak S.j.AXPOL Trading A.Wojtczak S.j.
ul. Krzemowa 3, Złotniki; 62-002 Suchy Las
tel. +48 061/ 659 88 00
fax. +48 061/ 659 88 01
info@axpol.com.pl
www.axpol.com.plwww.axpol.com.plwww.axpol.com.plwww.axpol.com.plwww.axpol.com.pl

AXPOL Trading - wiodący importer i dystrybutor artykułów
promocyjnych - kompleksowo zaspokaja potrzeby rynku
BTL w zakresie szerokiej gamy upominków reklamowych,
usług znakowania towarów, szybkiej dostawy oraz
wielkonakładowej produkcji na specjalne zamówienie.
Członek PSI od 1998. Członek i współzałożyciel Polskiej
Izby Artykułów Promocyjnych.

Firma istnieje od 1991 roku. Główny magazyn AXPOL
Trading o powierzchni 5000m2 zlokalizowany jest na
terenie TECHNOLOGY PARK w Złotnikach k/Poznania.
Tutaj też mieści się polskie biuro handlowe firmy,
wzorcownie, oraz nowoczesne centrum znakowania
towarów. Firma posiada także biuro handlowe w Hong
Kongu, za pośrednictwem którego realizowane są zlecenia
na wielkonakładową produkcję specjalną.

ARTYKUŁY REKLAMOWEARTYKUŁY REKLAMOWEARTYKUŁY REKLAMOWEARTYKUŁY REKLAMOWEARTYKUŁY REKLAMOWE
Oferujemy ponad 2 500 produktów promocyjnych
z katalogu VOYAGER 2008VOYAGER 2008VOYAGER 2008VOYAGER 2008VOYAGER 2008, dostępnych z bieżących
stanów magazynowych w ciągu 24h. Oprócz tego
proponujemy ok. 20 000 produktów z innych katalogów,
dostępnych w 7-14 dni.

ZNAKOWANIE TOWARÓWZNAKOWANIE TOWARÓWZNAKOWANIE TOWARÓWZNAKOWANIE TOWARÓWZNAKOWANIE TOWARÓW
Świadczymy usługi znakowania zarówno na towarach
zamówionych jak i powierzonych. Wykorzystujemy
najnowsze technologie w zakresie tampodruku, sitodruku,
nadruku full-kolor, wypalania w drewnie, grawerowania
laserem, termonadruku oraz pieczęci woskowych.

CHINA DIRECT - REALIZACJA ZAMÓWIEŃCHINA DIRECT - REALIZACJA ZAMÓWIEŃCHINA DIRECT - REALIZACJA ZAMÓWIEŃCHINA DIRECT - REALIZACJA ZAMÓWIEŃCHINA DIRECT - REALIZACJA ZAMÓWIEŃ
SPECJALNYCHSPECJALNYCHSPECJALNYCHSPECJALNYCHSPECJALNYCH
Specjalna oferta skierowana do klientów zainteresowanych
wykonaniem produktu dostosowanego do indywidualnych
potrzeb. Nad doborem odpowiednich wykonawców
czuwa Dział Importu oraz biuro handlowe w Hong Kongu.
Stała współpraca z armatorami i przewoźnikami są
gwarancją najlepszego dopasowania pod względem
logistycznym i terminowym.

VOYAGER WineClub®VOYAGER WineClub®VOYAGER WineClub®VOYAGER WineClub®VOYAGER WineClub®
Ciekawie skomponowana kolekcja europejskich
i południowoamerykańskich win, pochodzących
z prywatnych winnic, prowadzonych zgodnie
z przekazywanymi przez pokolenia tradycjami.
Rygorystyczne przestrzeganie reguł produkcji, wysoka
jakość owoców dojrzewających w odpowiednim
mikroklimacie oraz optymalne warunki dojrzewania win
to podstawowe kryteria, jakimi kierowaliśmy się przy ich
wyborze. Miłośnicy mocniejszych trunków znajdą tu
również wyjątkowe koniaki oraz whisky.

FOFCIO® - ZABAWKI PLUSZOWEFOFCIO® - ZABAWKI PLUSZOWEFOFCIO® - ZABAWKI PLUSZOWEFOFCIO® - ZABAWKI PLUSZOWEFOFCIO® - ZABAWKI PLUSZOWE
Marka "FOFCIO" jest odpowiedzią na potrzeby klientów
poszukujących unikatowych zabawek pluszowych wysokiej
jakości. Kolekcja pluszaków FOFCIO liczy dziś ponad 150
pozycji asortymentowych. Specjalnie  wyselekcjonowana
oferta na potrzeby branży promocyjnej.

BEVERLY® - SZTUCZNA BIŻUTERIA I OZDOBYBEVERLY® - SZTUCZNA BIŻUTERIA I OZDOBYBEVERLY® - SZTUCZNA BIŻUTERIA I OZDOBYBEVERLY® - SZTUCZNA BIŻUTERIA I OZDOBYBEVERLY® - SZTUCZNA BIŻUTERIA I OZDOBY
DO WŁOSÓWDO WŁOSÓWDO WŁOSÓWDO WŁOSÓWDO WŁOSÓW
Autorska marka, na którą składają się modne ozdoby do
włosów i sztuczna biżuteria. Ponad 20 000 wzorów,
najnowsze trendy oraz wysoka jakość wyrobów od lat
doceniane są przez odbiorców i cieszą się uznaniem wśród
klientów. Wybrana oferta na potrzeby branzy promocyjnej.

URZĄDZENIA DO ZNAKOWANIAURZĄDZENIA DO ZNAKOWANIAURZĄDZENIA DO ZNAKOWANIAURZĄDZENIA DO ZNAKOWANIAURZĄDZENIA DO ZNAKOWANIA
Sprzedaż i serwis urządzeń do znakowania i grawerowania.
Szeroki asortyment maszyn do tampodruku, sitodruku,
termonadruku, nadruku full-kolor oraz urządzeń laserowych
do znakowania i cięcia.

W 2001 roku zostaliśmy wyróżnieni za kompleksową ofertę
(OKO REKLAMY). W 2004 r. otrzymaliśmy
KRYSZTAŁOWE OKO REKLAMY za całokształt działania.
Cennym dowodem uznania jest dwukrotne zwycięstwo
w konkursie na NAJLEPSZEGO DOSTAWCĘ
PRODUKTÓW PROMOCYJNYCH w 2005 i 2006 roku.
Ponadto, w uznaniu za dynamiczny rozwój, nasza firma
została uhonorowana prestiżową nagrodą GAZELE
BIZNESU, a polskie agencje reklamowe wyróżniły nas
SREBRNYM LAUREM.

Najważniejszym osiągnięciem i ciągłym wyznacznikiem
naszych działań jest satysfakcja naszych Klientów!

 Zapraszamy do współpracy!

www.axpol.com.pl
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AXXEL Sp. z o.o.AXXEL Sp. z o.o.AXXEL Sp. z o.o.AXXEL Sp. z o.o.AXXEL Sp. z o.o.
Sosnkowskiego 40-42
45-254 Opole
tel. 077/ 44 222 00..04
fax 077/ 44 220 55
biuro@axxel.pl;     www.axxel.plwww.axxel.plwww.axxel.plwww.axxel.plwww.axxel.pl

Podkładki pod mysz komputerową...Podkładki pod mysz komputerową...Podkładki pod mysz komputerową...Podkładki pod mysz komputerową...Podkładki pod mysz komputerową...
Podkładki pod myszy oferujemy w standardowym
wykonaniu, na podkładzie antypoślizgowym o grubości 1 mm
w technologii ze zgrzewaną krawędzią lub klejone na
spodach o grubościach 2-4 mm. Dzięki zastosowaniu wielu
wariantów wykonania powstaje możliwość wykonania
podkładek z miejscem na umieszczenie zdjęcia, podkładek
z kalendarium lub podkładek wypełnionych płynem.

Podkładki pod kubek...Podkładki pod kubek...Podkładki pod kubek...Podkładki pod kubek...Podkładki pod kubek...
Inną linią oferowanych przez nas produktów, są podkładki
pod kubek.  Oferujemy podkładki na spodzie korkowym,
piankowym lub dwustronne, produkowane przez nas
podkładki są odporne na ścieranie i wysoką temperaturę.

Maty reklamowe...Maty reklamowe...Maty reklamowe...Maty reklamowe...Maty reklamowe...
Kolejną linią oferowanych przez nas produktów, jest grupa
mat reklamowych. Ta oferta skierowana jest do firm, które
zainteresowane są promowaniem swoich produktów
wszędzie tam, gdzie ma miejsce bezpośredni kontakt
handlowy z potencjalnym klientem czyli w sklepach,
aptekach, lokalach.

Druk offsetowy UV...Druk offsetowy UV...Druk offsetowy UV...Druk offsetowy UV...Druk offsetowy UV...
Jako jedna z niewielu firm w Polsce oferujemy technologię
druku offsetowego farbami UV na podłożach niewsiąkliwych
(PVC, PP, PET, folie samoprzylepne, papiery i folie meta-
lizowane CHROMOLUX). Prace wykonujemy w formacie
B3, na materiale grubości do 0,45 mm i w B2 do grubości
0,8 mm. Drukujemy w pełnej kolorystyce CMYK oraz
PANTONE, także farby metalizowane (srebro, złoto).
Oferujemy całopowierzchniowe lub wybiórcze zamknięcie

białą aplą, lakierem UV lub dowolną inną farbą. Gotowe
arkusze można w dowolny sposób poddawać dalszej
obróbce - krojenie, sztancowanie, zgrzewanie, kaszerowanie
z innymi materiałami (papier, tektura, folia magnetyczna,
samoprzylepna, korek, pianka, guma, itp). Oferujemy również
dalszą obróbkę gotowych arkuszy, posiadamy technologie i
park maszynowy pozwalający na wykonanie podkładek
reklamowych, opakowań plastikowych, różnego rodzaju
teczek i segregatorów biurowych, etykiet, naklejek (klejowych
i adhezyjnych), materiałów POS (ulotek, woblerów,
hangerów, plakatów, standów, itd) i innych plastikowych
artykułów z nadrukiem pełnokolorowym.

Druk soczewkowy - lenticularny 3D...Druk soczewkowy - lenticularny 3D...Druk soczewkowy - lenticularny 3D...Druk soczewkowy - lenticularny 3D...Druk soczewkowy - lenticularny 3D...
Oferujemy również unikalną technikę druku jaką jest druk
soczewkowy. Technologia ta pozwala na uzyskanie
trójwymiarowych, kilkufazowych lub animowanych grafik
na płaskiej powierzchni arkusza folii. Druk wykonujemy na
przezroczystym tworzywie o strukturze soczewkowej.
Specjalne efekty wizualne uzyskujemy poprzez specjali-
styczne przygotowanie graficzne oraz unikalny proces
wykonywania płyt drukarskich. Gotowe wydruki można
odebrać w formie całych arkuszy, oferujemy także wykonanie
gotowych produktów z wykorzystaniem druków na folii so-
czewkowej. W ofercie między innymi: magnesy reklamowe
(również z notesem), wrzutki typu lent (np. do chipsów),
puzzle, zakładki, linijki, znaczki przypinane typu badges, karty
kolekcjonerskie, karty pocztowe, wkładki do bilonownic,
wszywki i metki odzieżowe, etykiety na opakowania i butelki,
materiały POS (plakaty, ulotki, itd) i wiele innych.

Nasza misja...Nasza misja...Nasza misja...Nasza misja...Nasza misja...
Firma Axxel rozpoczęła działalność w 1993 roku. Obecną
pozycję na rynku zawdzięczamy ciągłym inwestycjom
czynionym zarówno w kierunku rozwoju i unowocześnienia
technologii produkcji, zapewnienia jak najwyższych
parametrów jakościowych wyrobów jak i intensywnym
działaniom marketingowym i reklamowym.

Nowoczesne technologie...Nowoczesne technologie...Nowoczesne technologie...Nowoczesne technologie...Nowoczesne technologie...
Stosowane przez nas technologie produkcji zoptymali-
zowane są w kierunku zapewnienia jak najlepszej jakości
naszych wyrobów. Stosowane do produkcji materiały
posiadają wymagane atesty i świadectwa zapewniające
najwyższe parametry procesu produkcyjnego. Dzięki
wielokrotnie sprawdzanemu dopasowaniu surowców nasze
wyroby charakteryzują się doskonałą jakością, co potwierdza
szerokie grono zadowolonych Klientów.

Co proponujemy?Co proponujemy?Co proponujemy?Co proponujemy?Co proponujemy?
Oferujemy najlepszej jakości podkładki reklamowe o różnych
kształtach i rozmiarach, w pełnej gamie kolorystycznej. Produ-
kujemy podkładki pod myszy komputerowe, podkładki pod
kubki, podkładki śniadaniowe, biurkowe. Każde z nich
oferujemy w kilku rodzajach wykonania, różnych rozmiarach
i kształtach. Pad z indywidualnym wzorem klienta stanowi
doskonałą reklamę i na długo pozostaje przy Kliencie, czy to
w formie podkładu biurkowego, czy w postaci podkładki pod
mysz komputerową, utrwalając wizerunek firmy Klienta.
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ATUT PL Sp. z o.o.ATUT PL Sp. z o.o.ATUT PL Sp. z o.o.ATUT PL Sp. z o.o.ATUT PL Sp. z o.o.
30-702 Kraków, ul. Romanowicza 3
tel.: 012/ 269 07 77, 269 07 70
fax  012/ 269 02 00
centrala@atut.info
www.atut.infowww.atut.infowww.atut.infowww.atut.infowww.atut.info

Nasze doświadczenie budujemy od 1987 roku. W 1993
roku zostaliśmy członkiem PSI - Międzynarodowego Stowa-
rzyszenia Firm Reklamowych z siedzibą w Düsseldorfie.

Jesteśmy agencją o krakowskim rodowodzie, tu więc
jest siedziba firmy. Posiadamy także oddział w Warszawie.
W obu miastach znajdują się ekspozycje naszych
artykułów.

Tworzymy 30-osobowy, zgrany zespół. Wyjątkowo
korzystne połączenie doświadczenia oraz młodości
i ambicji jest w stanie wiele zdziałać. Dzięki sprawnej
organizacji, bazie magazynowej i transportowej
gwarantujemy możliwie najkrótsze terminy realizacji.
Wieloletnia współpraca z dostawcami oraz dobra
znajomość rynków krajowych i zagranicznych pozwala
nam oferować Państwu bardzo konkurencyjne ceny.

Z prawdziwą przyjemnością pragniemy Państwa
poinformować, że Dziennik Puls Biznesu uhonorował
firmę ATUT PL zaliczeniem jej do elitarnego Klubu Gazel
Biznesu grona najbardziej dynamicznie rozwijających się
firm w roku 2002.

Na naszej stronie internetowej znajdziecie Państwo
kilkanaście tysięcy artykułów reklamowych. Każda z pozycji

może być opatrzona dowolnym nadrukiem. Nasi
specjaliści dobiorą najlepszą technikę odpowiednią dla
danego podłoża.

Jeśli wśród kilkunastu tysięcy oferowanych artykułów nie
znajdziecie Państwo poszukiwanego wyrobu, jesteśmy
przygotowani na realizowanie indywidualnych
zamówień. Możemy zaprojektować i wykonać dowolny
przedmiot lub znaleźć go wśród szerokiej oferty
producentów w Europie, Azji, Ameryce. Wykonujemy
opakowania na nasze wyroby oraz POS-y, czyli wszelkie
artykuły wspomagające sprzedaż detaliczną, ekspozycję
i promocję. Służymy pomocą w każdym zagadnieniu
z branży reklamowej i poligraficznej. Nasze nietuzinkowe
pomysły mogą także pomóc w planowaniu akcji
promocyjnych i kampanii reklamowych.

Z końcem 2005 roku poszerzyliśmy wachlarz świadczo-
nych przez nas usług o inne działania marketingowe takie
jak organizowanie imprez plenerowych, okolicznościo-
wych, szkoleń oraz innych wydarzeń. W tym celu została
powołana firma ATUT FOCUS S.A.

Zapraszamy do współpracy!
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BEST MEDIABEST MEDIABEST MEDIABEST MEDIABEST MEDIA
ul. Kochanowskiego 10/5
40-035 Katowice
tel. 032/ 206 76 77, fax 032 / 253 99 96
redakcja@best-media.com.pl
www.best-media.com.plwww.best-media.com.plwww.best-media.com.plwww.best-media.com.plwww.best-media.com.pl

BEST MEDIABEST MEDIABEST MEDIABEST MEDIABEST MEDIA jest wydawcą magazynu OUTDOOR MEDIA (www.outdoor-
media.pl) - jedynego magazynu poświęconego szeroko pojętej reklamie out
of home i drukowi wielkoformatowemu.

OUTDOOR MEDIA – działy tematyczne: NEWS & KAMPANIENEWS & KAMPANIENEWS & KAMPANIENEWS & KAMPANIENEWS & KAMPANIE (aktualności
z firm, działania liderów rynku, festiwale i konkursy reklamowe, konferencje
i szkolenia branżowe, najciekawsze kampanie z Polski i ze świata), WYWIADYWYWIADYWYWIADYWYWIADYWYWIADY
(najważniejsze osoby rynku out of home), OUT OF HOMEOUT OF HOMEOUT OF HOMEOUT OF HOMEOUT OF HOME
(Outdoor&Indoor, ambient media, nośniki mało i wielkoformatowe, reklama
tranzytowa), DRUK WIELKOFORMATOWY DRUK WIELKOFORMATOWY DRUK WIELKOFORMATOWY DRUK WIELKOFORMATOWY DRUK WIELKOFORMATOWY (drukarnie wielkoformatowe,
dostawcy mediów i maszyn, produkcja i technologie, podłoża i materiały),
STAŁE RUBRYKISTAŁE RUBRYKISTAŁE RUBRYKISTAŁE RUBRYKISTAŁE RUBRYKI (AMBIENT MEDIA – Piotr Wilczek, PODRÓŻE
Z OUTDOOREM – Lech Kaczoń, Prezes IGRZ, PRO MEDIA HOUSE –
okiem domu mediowego).

Nowe działy: POS POS POS POS POS (reklama w miejscu sprzedaży, najciekawsze kampanie,
nośniki reklamowe, POS TV i nowoczesne technologie, produkcja
i technologie), DIGITAL SIGNAGEDIGITAL SIGNAGEDIGITAL SIGNAGEDIGITAL SIGNAGEDIGITAL SIGNAGE (nowoczesne systemy komunikacji
marketingowej), EVENTYEVENTYEVENTYEVENTYEVENTY (organizacja & produkcja, targi, sympozja, szkolenia
i konferencje, imprezy integracyjne).

Firma jest organizatorem OUTDOOR&MEDIA EXPO - I Międzyna-
rodowych Targów Reklamy Reklamy Out Of Home i Poligrafii Reklamowej
(www.ome.com.pl).

Założyciel magazynu BUSINESS MEDIA - obecnie w portfolio VFP
Communications oraz pomysłodawca nagród OKO REKLAMY dla polskich
firm z sektora artykułów promocyjnych (projekt zawieszony). Członek
Założyciel Polskiej Izby Artykułów Promocyjnych.
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BONUS BTLBONUS BTLBONUS BTLBONUS BTLBONUS BTL to agencja reklamy niemedialnej
posiadająca w stałej ofercie ogromny wybór upominków
reklamowych i gadżetów promocyjnych obejmujących
wszystkie przedziały cenowe. Jesteśmy dostawcą
zarówno nietypowych upominków, jak i wielu
niestandardowych usług. Nasze wyspecjalizowane działy
zajmują się pełną obsługą programów lojalnościowych,
eventów, usługami w zakresie poligrafii i wszelkimi
nietypowymi zleceniami w reklamie niemedialnej.

W ofercie naszej znajdziecie Państwo, oprócz
NIETYPOWYCH UPOMINKÓW, wiele gadżetów
szczególnie przydatnych w masowych akcjach
promocyjnych, jak również upominki średniego szczebla,
a także bardzo eleganckie executive gifts.

BONUS GROUPBONUS GROUPBONUS GROUPBONUS GROUPBONUS GROUP
BONUS-MARENGO s.c., BONUS BTL s.c.BONUS-MARENGO s.c., BONUS BTL s.c.BONUS-MARENGO s.c., BONUS BTL s.c.BONUS-MARENGO s.c., BONUS BTL s.c.BONUS-MARENGO s.c., BONUS BTL s.c.
02 - 729 Warszawa, ul. Rolna 167 A
tel. 022 843 42 24
fax 022 843 42 24
sales@bonus.pl;     www.bonus.plwww.bonus.plwww.bonus.plwww.bonus.plwww.bonus.pl

BONUS-MARENGOBONUS-MARENGOBONUS-MARENGOBONUS-MARENGOBONUS-MARENGO jest znanym od ponad 15 lat
producentem wyrobów ze skóry naturalnej i sztucznej.
Eleganckie wyroby BONUS-MARENGO przeznaczone
są wyłącznie na rynek korporacyjny, co zapewnia ich
unikalność i niestandardowość. Dzięki własnemu zakła-
dowi produkcyjnemu wszelkie projekty, życzenia i sugestie
Klienta są przez nas natychmiast realizowane. Szczególną
uwagę zwracamy na nasze prestiżowe Kolekcje OLDUS,
BONUS, a także Vito Verdi.
Posiadamy najbogatszą na rynku ofertę teczek dla
przedstawicieli handlowych, a także wszelkiej galanterii
skórzanej.

Kolekcja OLDUSKolekcja OLDUSKolekcja OLDUSKolekcja OLDUSKolekcja OLDUS przenosi nas do czasów arystokra-
tycznej Europy dawnych wieków, stanowiąc prestiżowy
i unikalny upominek gabinetowy. Kolekcja obejmuje
kuferki, kasety, szkatułki na biżuterię, alkohol,
wyposażenie biurowe, albumy, księgi pamiątkowe,
szachy, zestawy gier, etc. Tajniki obróbki skóry i szla-
chetnego drewna w dawnych wiekach znane były
jedynie wąskiej grupie mistrzów, którzy swą pilnie
strzeżoną wiedzę przekazywali z pokolenia na pokolenie.
Dziś ta unikalna technologia odradza się w Kolekcji
OLDUS. Mistrzowska praca, powoduje, że wszystkie
wyroby Kolekcji powstają w krótkich seriach.
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Instytut PomnikInstytut PomnikInstytut PomnikInstytut PomnikInstytut Pomnik
Centrum Zdrowia DzieckaCentrum Zdrowia DzieckaCentrum Zdrowia DzieckaCentrum Zdrowia DzieckaCentrum Zdrowia Dziecka
Al. Dzieci Polskich 20
04-730 Warszawa
Centrala: 022 815 70 00
www.czd.plwww.czd.plwww.czd.plwww.czd.plwww.czd.pl

Centrum Zdrowia DzieckaCentrum Zdrowia DzieckaCentrum Zdrowia DzieckaCentrum Zdrowia DzieckaCentrum Zdrowia Dziecka jest największym i najnowo-
cześniejszym szpitalem dziecięcym w Polsce. Niesiemy
pomoc najbardziej chorym dzieciom - od  30  lat trafiają
do nas pacjenci z najtrudniejszymi schorzeniami. Nieraz
słyszymy od rodziców, że jesteśmy dla ich dzieci "ostatnią
deską ratunku". A my robimy wszystko, by nie zawieść
pokładanych w nas nadziei.

Leczenie na najwyższym poziomie łączymy z przyjazną
organizacją szpitala. Chcemy, by chore dziecko czuło
się u nas, pomimo choroby, jak najlepiej. Pielęgniarki,
terapeuci, nauczyciele organizują dzieciom czas na naukę,
gry, zabawy dostosowane do ich możliwości. W naszym
szpitalu są ludzie, którzy kochają dzieci i praca z dziećmi
jest ich powołaniem.

30 lat Centrum Zdrowia Dziecka (1977 - 2007)
Ewa Szelburg-Zarembina dedykowała swą twórczość
dzieciom. Pragnęła, by widziały świat "przez różową
szybkę". Nie zawsze było to możliwe. Autorka z rozpaczą
patrzyła  bezradnie na dzieci, które w ogromnym
cierpieniu umierały podczas II wojny światowej. Ta
niezwykła osoba zapragnęła upamiętnić męczeńską
śmierć dwóch milionów dzieci poległych podczas wojny.
Jednak słowa nie były tu wystarczające. Uznała, że trzeba
za wszelką cenę ratować zagrożone życie i zdrowie
dzieci, które umierają w czasach pokoju. Z jej inicjatywy
powstał Społeczny Komitet Budowy Pomnika - Szpitala
Centrum Zdrowia Dziecka.
"Ideą powstania Centrum było stworzenie nowo-
czesnego szpitala, w którym zapewnia się dziecku
kompleksową opiekę, nie tylko medyczną. Ta idea nadal
wyznacza kierunek rozwoju - Instytut definiuje standardy
wysokospecjalistycznej pediatrii, wprowadza
nowatorskie formy terapii i leczy na światowym
poziomie." - mówi dr n. med. Maciej Piróg, dyrektor
Centrum Zdrowia Dziecka.
Ludzie dobrej woli, sami oraz zrzeszeni w stowarzy-
szeniach, instytucjach przekazywali datki na budowę
szpitala. I wreszcie, po jedenastu latach, w 1977 roku,
otwarto przychodnię specjalistyczną. W 1980 roku

pierwsi mali pacjenci zostali przyjęci do szpitala. Szpital
od początku był uznawany za najlepszą dziecięcą
placówkę medyczną w kraju.

Centrum Zdrowia Dziecka to również instytut naukowo-
badawczy. Jesteśmy miejscem, gdzie wdrażane są
najnowsze procedury medyczne dla dzieci: jako jedyni
w Polsce przeszczepiamy narządy u dzieci. Wdrażany
technologię ECMO (podłączenie do sztucznego płuco-
seca)  która ratuje życie w przypadku ostrej niewydol-
ności oddechowej, opornej na konwencjonalne metody.

Kartki Dobroczynne Centrum Zdrowia DzieckaKartki Dobroczynne Centrum Zdrowia DzieckaKartki Dobroczynne Centrum Zdrowia DzieckaKartki Dobroczynne Centrum Zdrowia DzieckaKartki Dobroczynne Centrum Zdrowia Dziecka
Idea Kartek Dobroczynnych Centrum Zdrowia Dziecka"
powstała dwa lata temu. Dzięki dobroczynności tysięcy

firm i organizacji  w Polsce udało nam się zebrać ponad
320 tysięcy złotych. Kupiliśmy cztery bardzo nowo-
czesne inkubatory dla noworodków, teraz kupujemy
karetkę.

Jako największy i najbardziej specjalistyczny szpital
pediatryczny w Polsce stale potrzebujemy nowego
sprzętu medycznego. Jego dostępność oraz jakość
bezpośrednio przekładają się na leczenie pacjentów w
Centrum Zdrowia Dziecka.

Zachęcamy firmy i instytucje, by rozsyłały kartki
świąteczne z logo Centrum Zdrowia Dziecka.
Pragniemy, by kartka świąteczna, tradycyjny gest pamięci
i sympatii, miała znaczenie nie tylko symboliczne.
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Firma CiTRON specjal izuje s ię w imporcie
elektronicznych upominków reklamowych oraz
produkcj i  logosmyczy. Stała oferta, zawarta
w autorskim katalogu USB MANIA, obejmuje ponad
120 modeli Pen Drive oraz oryginalne artykuły takie
jak ramki cyfrowe, wiatraczki USB, lampki USB,
skórzane myszki, skórzane huby, czytniki kart i wiele,
wiele innych.

Ze względu na współpracę z licznymi fabrykami na
dalekim wschodzie oferta f irmy CiTRON jest
elastyczna i pozwala na tworzenie produktów
dokładnie pod zamówienie klienta. Polega to na
wybiórczej konfiguracji sprzętu elektronicznego,
zarówno pod kątem jego wyglądu jak i funkcji
użytkowych. Możliwe jest również wyszukiwanie
produktów, na które klient zgłosi zapotrzebowanie.
Dla ulepszenia współpracy z klientami firma stworzyła
profesjonalną przeglądarkę zawierającą oferowane
w katalogu artykuły reklamowe. Narzędzie dostępne
pod adresem www.citron.pl pozwala na szybkie
przeszukiwanie oferty i składanie zapytań.

W 2006 roku CiTRON został laureatem Oka
Reklamy, w kategorii GIFT ROKU za Pen Drive -
pamięć USB. Wyróżniono w ten sposób autorską
i innowacyjną ofertę importera. W tym samym roku
firma przystąpiła do programu Solidni w Biznesie..

CiTRONCiTRONCiTRONCiTRONCiTRON
ul. Mierosławkiego 2 H, 01-527 Warszawa
tel. 022 839 49 45
faks. 022 839 75 92
citron@citron.pl
www.citron.plwww.citron.plwww.citron.plwww.citron.plwww.citron.pl

Zapraszamy do współpracy na specjalnych warunkach
wszystkie zainteresowane agencje reklamowe.
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Firma Reklamowa DOMARFirma Reklamowa DOMARFirma Reklamowa DOMARFirma Reklamowa DOMARFirma Reklamowa DOMAR
ul. Wojkowicka 14A
41-250 Czeladź
tel. 032 763 82 05 - 07
info@pwdomar.com.pl
www.pwdomar.com.plwww.pwdomar.com.plwww.pwdomar.com.plwww.pwdomar.com.plwww.pwdomar.com.pl

Firma Reklamowa "DOMAR"Firma Reklamowa "DOMAR"Firma Reklamowa "DOMAR"Firma Reklamowa "DOMAR"Firma Reklamowa "DOMAR" istnieje od 1997 roku
i dzięki wieloletniej współpracy z firmami krajowymi
i zagranicznymi osiągnęła stabilną pozycję na rynku usług
reklamowych w Polsce. Wychodząc naprzeciw
oczekiwaniom klienta nasza oferta jest stale rozszerzana
i aktualizowana, a w obecnej chwili posiadamy ponad
10.000 produktów skierowanych dla Klientów
zainteresowanych reklamą masową i indywidualną.

Nasi dostawcy to największe światowe firmy zajmujące
się gadżetami reklamowymi, są one w stanie w sposób
szybki i profesjonalny wykonać zdobienie czy
indywidualne opakowanie oraz dostarczyć towar pod
wskazany adres. Firma Reklamowa DOMAR posiada
również w swojej bazie danych producentów krajowych,
zajmujących się wyrobem m.in. artykułów skórzanych,

drewnianych, produktów z tworzyw sztucznych
i materiałów naturalnych takich jak jedwab.

Artykuły reklamoweArtykuły reklamoweArtykuły reklamoweArtykuły reklamoweArtykuły reklamowe, które posiadamy w swoim
asortymencie staramy się dostosować do potrzeb
każdego Klienta, wychodząc z założenia, że środki
wydane na gadżety reklamowe są krokiem do
zwiększenia sprzedaży i pozycji rynkowej kupującego.

Firma Reklamowa DOMAR od 2005 roku jest
uczestnikiem programu Solidni w Biznesie, który zrzesza
najbardziej solidne i i rozwojowe Firmy Reklamowe
w Polsce.
Nadrzędnym celem naszej Firmy jest pełne zadowolenie
kontrahenta.

Zapraszamy do współpracy!Zapraszamy do współpracy!Zapraszamy do współpracy!Zapraszamy do współpracy!Zapraszamy do współpracy!
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Drukarnia FILIPDrukarnia FILIPDrukarnia FILIPDrukarnia FILIPDrukarnia FILIP
ul. Dolina Zielona 9A
65-154 Zielona Góra
tel./fax 068 325 63 75
drukarnia@zpflilip.pl
www.zpfilip.plwww.zpfilip.plwww.zpfilip.plwww.zpfilip.plwww.zpfilip.pl

Zakład poligraficzny „Filip” prowadzi działalność od 1990 roku. Zatrudniamy doświadczonych i wykwalifikowanych pracowników. Dzięki gwarancji
poufności wykonywanych zleceń cieszymy się wieloletnim zaufaniem naszych klientów. Nowoczesny sprzęt i maszyny poligraficzne, jakie posiadamy,
pozwalają wykonać prace zadowalające nawet najbardziej wymagających klientów.

Naszą specjalnością jest:

1. Średnionakładowy DRUK OFFSETOWYDRUK OFFSETOWYDRUK OFFSETOWYDRUK OFFSETOWYDRUK OFFSETOWY     wysokiej jakości z pełną postprodukcją w przystępnych cenach,
2. DRUK OFFSETOWY NA TWORZYWACHDRUK OFFSETOWY NA TWORZYWACHDRUK OFFSETOWY NA TWORZYWACHDRUK OFFSETOWY NA TWORZYWACHDRUK OFFSETOWY NA TWORZYWACH     NIEWSIĄKLIWYCH FARBAMI UVNIEWSIĄKLIWYCH FARBAMI UVNIEWSIĄKLIWYCH FARBAMI UVNIEWSIĄKLIWYCH FARBAMI UVNIEWSIĄKLIWYCH FARBAMI UV, w tym druk soczewkowy (3D),
3. WIELKOFORMATOWY DRUK UVWIELKOFORMATOWY DRUK UVWIELKOFORMATOWY DRUK UVWIELKOFORMATOWY DRUK UVWIELKOFORMATOWY DRUK UV NA MATERIAŁACH SZTYWNYCH do grubości 48 mm,
4. Druk fotograficzny UV Druk fotograficzny UV Druk fotograficzny UV Druk fotograficzny UV Druk fotograficzny UV na gadżetach reklamowych z możliwością personalizacjimożliwością personalizacjimożliwością personalizacjimożliwością personalizacjimożliwością personalizacji (długopisy, zapalniczki itp).

Jako pierwsi w Polsce od lat, z powodzeniem realizujemy zlecenia na WIELKOFORMATOWĄ REKLAMĘ 3D.WIELKOFORMATOWĄ REKLAMĘ 3D.WIELKOFORMATOWĄ REKLAMĘ 3D.WIELKOFORMATOWĄ REKLAMĘ 3D.WIELKOFORMATOWĄ REKLAMĘ 3D.

Trójwymiarowe:Trójwymiarowe:Trójwymiarowe:Trójwymiarowe:Trójwymiarowe:

- wizytówki
- karty kredytowe
- podkładki pod mysz
- obrazy (do B1)
- inne, niestandardowe, wg wskazań klienta
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Easy GiftsEasy GiftsEasy GiftsEasy GiftsEasy Gifts
55-095 Mirków, Byków 25
tel./fax +48 71 315 23 30
kom. +48 602 365 366
biuro@easygifts.pl
www.easygifts.plwww.easygifts.plwww.easygifts.plwww.easygifts.plwww.easygifts.pl

Easy GiftsEasy GiftsEasy GiftsEasy GiftsEasy Gifts jest nową jakością na rynku gadżetów reklamowych w Europie. Ten
zaskakujący katalog powstał na podstawie doświadczeń ludzi, którzy od wielu lat
odnoszą sukcesy w branży. Ludzi, którzy stworzyli katalog będący wyborem
najlepszych produktów promocyjnych.

It's easyIt's easyIt's easyIt's easyIt's easy now jest idealnym narzędziem pracy dla agencji reklamowych. Jego unikalna
formuła pozwala łatwo i szybko dokonać wyboru gadżetu i techniki znakowania.

Nasz dział handlowy w Polsce jest do Państwa dyspozycji:Nasz dział handlowy w Polsce jest do Państwa dyspozycji:Nasz dział handlowy w Polsce jest do Państwa dyspozycji:Nasz dział handlowy w Polsce jest do Państwa dyspozycji:Nasz dział handlowy w Polsce jest do Państwa dyspozycji:
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e-Profil Agencja Interaktywnae-Profil Agencja Interaktywnae-Profil Agencja Interaktywnae-Profil Agencja Interaktywnae-Profil Agencja Interaktywna
ul. E. Ciłka 11a, 01-445 Warszawa
tel.: 0 22/ 495 29 91
fax: 0 22/ 877 444 6
info@e-profil.eu
www.e-profil.euwww.e-profil.euwww.e-profil.euwww.e-profil.euwww.e-profil.eu

Jako agencja interaktywna, e-Profil pomaga wykreować
wizerunek Państwa Firmy w Internecie.

W pracę nad serwisami WWWserwisami WWWserwisami WWWserwisami WWWserwisami WWW wkładamy cały
posiadany przez nas potencjał twórczy. Staramy się, aby
ich jakość i siła przekazu potwierdzała profesjonalizm
Państwa Firmy. Korzystamy w tym zakresie z blisko
dziesięcioletniego doświadczenia oraz unikalnych,
kreatywnych pomysłów, jakie powstają w naszym
zespole.
Sklepy internetoweSklepy internetoweSklepy internetoweSklepy internetoweSklepy internetowe projektujemy i wdrażamy z myślą
o ich funkcjonalności, ułatwieniu Państwa Klientom
dokonywanie zakupów oraz tym samym oszczędzeniu
Ich czasu. Wykorzystujemy najnowsze technologie
zapewniające bezpieczeństwo transakcji online.
Zapewniamy również techniczne wsparcie dla Państwa

serwisów WWW - rejestrację domen, miejsce narejestrację domen, miejsce narejestrację domen, miejsce narejestrację domen, miejsce narejestrację domen, miejsce na
serwerze, szczegółowe statystyki odwiedzin,serwerze, szczegółowe statystyki odwiedzin,serwerze, szczegółowe statystyki odwiedzin,serwerze, szczegółowe statystyki odwiedzin,serwerze, szczegółowe statystyki odwiedzin,
pozyc jonowanie s tron oraz t łumaczenie,pozyc jonowanie s tron oraz t łumaczenie,pozyc jonowanie s tron oraz t łumaczenie,pozyc jonowanie s tron oraz t łumaczenie,pozyc jonowanie s tron oraz t łumaczenie,
redagowanie i korektę tekstówredagowanie i korektę tekstówredagowanie i korektę tekstówredagowanie i korektę tekstówredagowanie i korektę tekstów.
Korzystając z naszej oferty otrzymujecie Państwo wysoką
jakość kompleksowych usług w atrakcyjnych granicach
cenowych.

Naszej agencji zaufali m.in.:Naszej agencji zaufali m.in.:Naszej agencji zaufali m.in.:Naszej agencji zaufali m.in.:Naszej agencji zaufali m.in.:
Krośnieńskie Fabryki Mebli KROFAM sp. z o.o.
3M
Topex
Polska Izba Artykułów Promocyjnych
Starostwo Powiatowe w Kluczborku
Urząd Miasta Świnoujście
Urząd Miejski w Chociwlu

Gmina Pruszcz Gdański
Urząd Miejski Ujście
Urząd Miasta i Gminy w Serocku
Urząd Gminy Trzebownisko
Urząd Gminy Kartuzy
Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.
Urząd Miasta i Gminy Góra Kalwaria
Rafineria Nafty Jadlicze S.A
Politechnika Białostocka
Urząd Ochrony Konkuencji i Konsumentów
Ciepiela Technology Promotion
Yacht Klub Polski Gdynia
Eurodental Sp.z o.o.
MultiKonsultant - agenci MultiBanku
Oraz wiele innych polskich i zagranicznych firm, urzędów
i instytucji.
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GIFT STARGIFT STARGIFT STARGIFT STARGIFT STAR
Al. Stanów Zjednoczonych 69 paw. C-5
04-028 Warszawa
tel.: 022/ 663 42 74
tel./fax: 022/ 663 50 82
giftstar@giftstar.pl, www.giftstar.plwww.giftstar.plwww.giftstar.plwww.giftstar.plwww.giftstar.pl

Jesteśmy producentem najwyższej jakości logo-Jesteśmy producentem najwyższej jakości logo-Jesteśmy producentem najwyższej jakości logo-Jesteśmy producentem najwyższej jakości logo-Jesteśmy producentem najwyższej jakości logo-
smyczy oraz pionierami w ich sprzedaży na rynkusmyczy oraz pionierami w ich sprzedaży na rynkusmyczy oraz pionierami w ich sprzedaży na rynkusmyczy oraz pionierami w ich sprzedaży na rynkusmyczy oraz pionierami w ich sprzedaży na rynku
polskim. Nasi handlowcy zrealizowali już kilkasetpolskim. Nasi handlowcy zrealizowali już kilkasetpolskim. Nasi handlowcy zrealizowali już kilkasetpolskim. Nasi handlowcy zrealizowali już kilkasetpolskim. Nasi handlowcy zrealizowali już kilkaset
tysięcy projektów logosmyczy. Mamy ogromnetysięcy projektów logosmyczy. Mamy ogromnetysięcy projektów logosmyczy. Mamy ogromnetysięcy projektów logosmyczy. Mamy ogromnetysięcy projektów logosmyczy. Mamy ogromne
doświadczenie + wiedzę oraz sprawdzone metodydoświadczenie + wiedzę oraz sprawdzone metodydoświadczenie + wiedzę oraz sprawdzone metodydoświadczenie + wiedzę oraz sprawdzone metodydoświadczenie + wiedzę oraz sprawdzone metody
i nowoczesne technologie produkcji. Zawszei nowoczesne technologie produkcji. Zawszei nowoczesne technologie produkcji. Zawszei nowoczesne technologie produkcji. Zawszei nowoczesne technologie produkcji. Zawsze
dostarczamy produkt najwyższej jakości. Szerokidostarczamy produkt najwyższej jakości. Szerokidostarczamy produkt najwyższej jakości. Szerokidostarczamy produkt najwyższej jakości. Szerokidostarczamy produkt najwyższej jakości. Szeroki
wachlarz modeli logosmyczy pozwala zaspokoićwachlarz modeli logosmyczy pozwala zaspokoićwachlarz modeli logosmyczy pozwala zaspokoićwachlarz modeli logosmyczy pozwala zaspokoićwachlarz modeli logosmyczy pozwala zaspokoić
każdego klienta. Oprócz smyczy, które produkujemykażdego klienta. Oprócz smyczy, które produkujemykażdego klienta. Oprócz smyczy, które produkujemykażdego klienta. Oprócz smyczy, które produkujemykażdego klienta. Oprócz smyczy, które produkujemy
w Polsce zajmujemy się również IMPORTEM smyczyw Polsce zajmujemy się również IMPORTEM smyczyw Polsce zajmujemy się również IMPORTEM smyczyw Polsce zajmujemy się również IMPORTEM smyczyw Polsce zajmujemy się również IMPORTEM smyczy
reklamowych z Chin. Prowadzimy również sprzedażreklamowych z Chin. Prowadzimy również sprzedażreklamowych z Chin. Prowadzimy również sprzedażreklamowych z Chin. Prowadzimy również sprzedażreklamowych z Chin. Prowadzimy również sprzedaż
AKCESORII do SMYCZY takich jak: identyfikatory,AKCESORII do SMYCZY takich jak: identyfikatory,AKCESORII do SMYCZY takich jak: identyfikatory,AKCESORII do SMYCZY takich jak: identyfikatory,AKCESORII do SMYCZY takich jak: identyfikatory,
etui PCV, holdery, kieliszki i zegarki do smyczy,etui PCV, holdery, kieliszki i zegarki do smyczy,etui PCV, holdery, kieliszki i zegarki do smyczy,etui PCV, holdery, kieliszki i zegarki do smyczy,etui PCV, holdery, kieliszki i zegarki do smyczy,
PenDrive, MP3, MP4, ski-pass'y i inne...PenDrive, MP3, MP4, ski-pass'y i inne...PenDrive, MP3, MP4, ski-pass'y i inne...PenDrive, MP3, MP4, ski-pass'y i inne...PenDrive, MP3, MP4, ski-pass'y i inne...

Każdą logosmycz traktujemy jak dzieło sztuki... MamyKażdą logosmycz traktujemy jak dzieło sztuki... MamyKażdą logosmycz traktujemy jak dzieło sztuki... MamyKażdą logosmycz traktujemy jak dzieło sztuki... MamyKażdą logosmycz traktujemy jak dzieło sztuki... Mamy
nadzieję, że i Twoja logosmycz wkrótce pojawi sięnadzieję, że i Twoja logosmycz wkrótce pojawi sięnadzieję, że i Twoja logosmycz wkrótce pojawi sięnadzieję, że i Twoja logosmycz wkrótce pojawi sięnadzieję, że i Twoja logosmycz wkrótce pojawi się
w naszej bogatej galerii!w naszej bogatej galerii!w naszej bogatej galerii!w naszej bogatej galerii!w naszej bogatej galerii!

Firma GIFT STAR posiada certyfikat programu "Solidni
w Biznesie", który promuje rzetelność i odpowie-
dzialność oraz wiarygodność finansową w biznesie.
Otrzymując ten certyfikat potwierdza się opinia, że
jesteśmy firmą godną Waszego zaufania. Od samego
początku dokładamy wszelkich starań, aby produkty były
najwyższej jakości, a współpraca z nami była miła
i przyjemna. Jesteśmy gwarantem Waszego sukcesu!

Firma GIFT STAR jest także członkiem międzynarodowej
organizacji PSI (Präsent Service Institut GmbH)
zrzeszającej producentów i dystrybutorów artykułów
reklamowych z całego świata. Znak tej organizacji
rozpoznawalny na całym świecie jako znak jakości oraz
gwarancja budowy odpowiedzialnych i rzetelnych relacji
handlowych.

Nasze ATUTY :Nasze ATUTY :Nasze ATUTY :Nasze ATUTY :Nasze ATUTY :

- szybkie terminy

- jakośćjakośćjakośćjakośćjakość

- własna pracownia projektowa

- CERTYFIKATYCERTYFIKATYCERTYFIKATYCERTYFIKATYCERTYFIKATY ukończenia kursów grafiki kompu-
terowej

- projekty graficzne gratisgratisgratisgratisgratis

- profesjonalna produkcja

- sprawdzone technologie

- indywidualne podejście do klienta

- zgodność ilościowa towaru

- permanentny rozwój naszego doświadczenia
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Kreujemy Wizerunek Twojej FirmyKreujemy Wizerunek Twojej FirmyKreujemy Wizerunek Twojej FirmyKreujemy Wizerunek Twojej FirmyKreujemy Wizerunek Twojej Firmy

Istniejemy po to, żeby stworzyć profesjonalny wizerunek
Twojej Firmy, który wyróżni ją na rynku. W naszym
działaniu łączymy rozumienie i elastyczność względem
potrzeb Klienta z profesjonalizmem naszych działań, co
pozwoliło odnieść nam sukces.

Jesteśmy agencją reklamową oferującą swoim Klientom
kompleksowe usługi w zakresie budowy systemu
identyfikacji wizualnej - wizerunku firmy, marki -
począwszy od projektu logotypu, wizytówek, papieru
firmowego, teczek konferencyjnych, poprzez doradztwo
przy doborze artykułów promocyjnych, a skończywszy
na tworzeniu rozbudowanych prezentacji
multimedialnych i witryn internetowych. Oprócz
powyższego realizujemy szerokie spektrum usług
związanych z marketingiem internetowym: reklama
w wyszukiwarkach, pozycjonowanie witryn, systemy
mailingowe, kartki elektroniczne, banery reklamowe.

Gemini Media Sp. z o.o.Gemini Media Sp. z o.o.Gemini Media Sp. z o.o.Gemini Media Sp. z o.o.Gemini Media Sp. z o.o.
Al. Armii Krajowej 61, 50-541 Wrocław
Tel. 071 3351650
Fax: 071 3351655
biuro@gemini-media.pl
www.gemini-media.com.plwww.gemini-media.com.plwww.gemini-media.com.plwww.gemini-media.com.plwww.gemini-media.com.pl

Artykuły promocyjne ekskluzywnie i masowe, wyszukane
i nowoczesne, niezbędne do przeprowadzania
wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych Twojej Firmy -
to ponad 20.000 naszych propozycji. Nie traktujemy
sprzedaży artykułów promocyjnych tylko jako sprzedaży
towaru. Naszym głównym celem jest doradztwo
w zakresie doboru produktów na podstawie informacji
o grupie docelowej, do której kierowane są artykuły
reklamowe, czy też powiązanym wydarzeniu w życiu
przedsiębiorstwa. Posiadamy szerokie portfolio
produktowe - współpracujemy z blisko 50-cioma
producentami i korzystamy z ponad 30 katalogów.
W naszej ofercie znajdziecie Państwo artykuły
piśmiennicze, akcesoria biurowe, elektronikę, tekstylia,
ceramikę reklamową oraz gadżety przydatne w domu,
ogrodzie czy podróży. Ponadto oferujemy artykuły
promocyjne na specjalne okazje takie jak karnety
świąteczne, kalendarze książkowe oraz ścienne, a także
eleganckie upominki: zegarki, biżuterię, galanterię
skórzaną...

Uczestnicząc w targach reklamowych, kontaktując się
z producentami za granicą, czy też poprzez członkostwo
w Polskiej Izbie Artykułów Promocyjnych wyprzedzamy
trendy obecne na rynku, przez co jesteśmy w stanie
zaproponować artykuły niespotykane i innowacyjne.
W przypadku niestandardowych potrzeb - szukamy
naprawdę oryginalnych produktów, które pomogą
naszemu Klientowi wyróżnić się i zostać zapamiętanym.
Swoim klientom oferujemy pełne usługi personalizacji
towaru -tampondruk, sitodruk, grawerowanie laserowe,
tłoczenie, haft, wypalanie kalki ceramicznej, transfer itd.,
co zapewnia kompleksowość naszej oferty.

Specjalizujemy się w obsłudze klientów ostatecznych
z różnych branż i jako solidny partner zapewniamy
wysoką jakość produktów oraz profesjonalne
doradztwo.

Zapraszamy do współpracy!
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GM Electronis World LTDGM Electronis World LTDGM Electronis World LTDGM Electronis World LTDGM Electronis World LTD jest dystrybutorem akcesoriów elektronicznych. Jesteśmy
przedstawicielem największych fabryk z Dalekiego Wschodu, które posiadają certyfikaty jakości
CE, FCE, ISO 9001:2000, RoHS- co zapewnia najlepszą jakość produktów. Udzielamy
minimum rocznej gwarancji na oferowane artykuły. W ofercie firmy znajdują się różnego
rodzaju pendrivy od klasycznych w metalowej, plastikowej obudowie po bardziej wyszukane
z silikonu i drewna oraz długopisy z usb i akcesoria komputerowe. Cena produktu obejmuje
także opakowanie. Posiadamy własną linię produkcyjną do nadruków. Możemy zaoferować
towar ze zdobieniem na produkcie i opakowaniu. Od nakładu 100 szt oferujemy nadruk
(1-2 kolory), tłoczenie, grawer (metal, skóra) gratis. By spełnić oczekiwania naszych klientów
uruchomiliśmy na stronie www.gmworld.eu  łatwy w obsłudze sklep internetowy. Po rejestracji
w sklepie otrzymasz aktualne cenniki, informacje o produktach i sposobach płatności.
Stworzyliśmy możliwość płacenia kartą on-line by maksymalnie skrócić czas oczekiwania na
dostawę. Współpracujemy z firmami kurierskimi UPS, TNT, DPD, FedEx by dostarczyć
towar prosto do Twoich drzwi na nasz koszt. Realizujemy również zamówienia specjalne wg
projektu i specyfikacji  klienta. Wciąż wzbogacamy naszą ofertę o nowe modele by wyjść
naprzeciw światowym trendom. Zapraszamy do współpracy.

GM Electronics World LTDGM Electronics World LTDGM Electronics World LTDGM Electronics World LTDGM Electronics World LTD
Cementowa 3, 10-429 Olsztyn
tel.: +48 89/532 02 07, +48 89/532 02 08
fax: +48 89/532 02 09
office@gmworld.eu; order@gmworld.eu;
export@gmworld.eu
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GJC Inter Media Sp. z o.o.GJC Inter Media Sp. z o.o.GJC Inter Media Sp. z o.o.GJC Inter Media Sp. z o.o.GJC Inter Media Sp. z o.o.
ul. Podbiałowa 11, 61-680 Poznań
tel. +48 61 825 73 22
fax +48 61 825 84 85
marketing@gjc.pl
www.remadays.comwww.remadays.comwww.remadays.comwww.remadays.comwww.remadays.com

Gifts Journal to jedyne na polskim rynku pismo, którego
tematyka dotyczy wyłącznie branży artykułów
reklamowych. Kwartalnik wydawany przez firmę GJC
Intermedia obecny na rynku od 2000 roku, stanowi
źródło wiedzy o nowościach w branży reklamowej, ze
szczególnym uwzględnieniem branży artykułów
promocyjnych.

Celem Gifts Journal jest dostarczanie najświeższych
informacji biznesowych oraz rynkowych pracownikom
sektora upominków reklamowych i szerzej pojętej
branży reklamowej oraz kadrze zarządzającej,
menadżerom, zespołom i handlowcom odpowie-
dzialnym za inwestowanie środków finansowych
w artykuły promocyjne oraz usługi reklamowe.

Gifts Journal jest jedynym pismem z nakładem 5000Gifts Journal jest jedynym pismem z nakładem 5000Gifts Journal jest jedynym pismem z nakładem 5000Gifts Journal jest jedynym pismem z nakładem 5000Gifts Journal jest jedynym pismem z nakładem 5000
sztuk gwarantowanym przez Związek Kontrolisztuk gwarantowanym przez Związek Kontrolisztuk gwarantowanym przez Związek Kontrolisztuk gwarantowanym przez Związek Kontrolisztuk gwarantowanym przez Związek Kontroli
Dystrybucji Prasy.Dystrybucji Prasy.Dystrybucji Prasy.Dystrybucji Prasy.Dystrybucji Prasy. Pismo dostępne w bezpłatnej
wysyłce bezpośrednio do firm.

Od 2008 roku Gifts Journal będzie wydawany na
Ukrainie w wersji rosyjskojęzycznej. Wydanie ukraińskie
umożliwi firmom zainteresowanym ekspansją na rynki
wschodnie dotarcie z reklamą do ukraińskich
importerów.

Redakcja:Redakcja:Redakcja:Redakcja:Redakcja:
Karolina Wierzba
tel. 061 825 73 22
redakcja@gjc.pl

Dział Reklamy:Dział Reklamy:Dział Reklamy:Dział Reklamy:Dział Reklamy:
Iwona Skrzypczak
tel. 061 825 73 22
kom. 501 244 084
kontakt@gjc.pl

Justyna Lisek
tel. 061 825 73 22
kom. 501 244 085
info@remadays.com

Magdalena Konieczna
tel. 061 825 73 22
kom. 501 244 085
magda.konieczna@gjc.pl

Agnieszka Sibila-Chudy
tel. 061 825 73 22
kom. 501 244 085
agnieszka@gjc.pl

Tatiana Bursiewicz
tel. 061 825 73 22
kom. 501 244 085
tatiana@gjc.pl
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GJC Inter Media Sp. z o.o.GJC Inter Media Sp. z o.o.GJC Inter Media Sp. z o.o.GJC Inter Media Sp. z o.o.GJC Inter Media Sp. z o.o.
ul. Podbiałowa 11, 61-680 Poznań
tel. 061 825 73 22
fax: 061 825 84 85
marketing@gjc.pl
www.remadays.comwww.remadays.comwww.remadays.comwww.remadays.comwww.remadays.com

RemaDaysRemaDaysRemaDaysRemaDaysRemaDays

RemaDaysRemaDaysRemaDaysRemaDaysRemaDays odbywają się na początku lutego w Centrum
Wystawienniczym Expo XXI w Warszawie.
RemaDaysRemaDaysRemaDaysRemaDaysRemaDays są najważniejszą w Polsce imprezą targową
przeznaczoną dla branży reklamowej. W lutym
w Warszawie spotykają się producenci i importerzy
upominków reklamowych a także firmy związane
z reklamą zewnętrzną, wewnętrzną, technologiami
związanymi z produkcją reklam. Ze względu na tak
szeroki profil wystawców targi zostały podzielone na
trzy sektory: Gi f tDays,  Out&InDoorDays,Gi f tDays,  Out&InDoorDays,Gi f tDays,  Out&InDoorDays,Gi f tDays,  Out&InDoorDays,Gi f tDays,  Out&InDoorDays,
TechnologyDays.TechnologyDays.TechnologyDays.TechnologyDays.TechnologyDays.

Na RemaDays obecni są najwięksi producenci
i dystrybutorzy artykułów reklamowych w Europie
środkowej. W jednym miejscu zgromadzona jest bogata
oferta pomysłowych i niepowtarzalnych upominków
reklamowych.

Wystawcami na targach są również firmy związane
z reklamą zewnętrzną i wewnętrzną, a także firmy
specjalizujące się w  technologiach służących do
produkcji reklam.

W czasie targów wręczane są Korony Reklamy Korony Reklamy Korony Reklamy Korony Reklamy Korony Reklamy -
prestiżowe nagrody dla firm działających w branży
reklamowej.

Targom towarzyszy RemaCongressRemaCongressRemaCongressRemaCongressRemaCongress, który dla
wystawców jest okazją zaprezentowania nowatorskich
rozwiązań i produktów, a dla zwiedzających stanowi
doskonałą okazję do poznania najnowszych możliwości
branży reklamowej.

Zwiedzającymi na RemaDaysRemaDaysRemaDaysRemaDaysRemaDays są przede wszystkim
pracownicy agencji reklamowych i działów marketingu
firm - klientów końcowych. Zaproszenia na targi
rozsyłane są pocztą tradycyjną i elektroniczną.

RemaDaysRemaDaysRemaDaysRemaDaysRemaDays są targami międzynarodowymi. Zarówno
wśród wystawców jak i zwiedzających reprezentowane
są licznie zagraniczne firmy.

Dział Marketingu:Dział Marketingu:Dział Marketingu:Dział Marketingu:Dział Marketingu:
Justyna Jeziorowska
tel. 061 825 73 22
kom. 509 127 908
marketing@gjc.pl

Dział Sprzedaży:Dział Sprzedaży:Dział Sprzedaży:Dział Sprzedaży:Dział Sprzedaży:
Iwona Skrzypczak
tel. 061 825 73 22
kom. 501 244 084
kontakt@gjc.pl

Justyna Lisek
tel. 061 825 73 22
kom. 501 244 085
info@remadays.com

Magdalena Konieczna
tel. 061 825 73 22
kom. 501 244 085
magda.konieczna@gjc.pl

Agnieszka Sibila-Chudy
tel. 061 825 73 22
kom. 501 244 085
agnieszka@gjc.pl

Tatiana Bursiewicz
tel. 061 825 73 22
kom. 501 244 085
tatiana@gjc.pl
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Inspirion Polska Sp. z o.o.Inspirion Polska Sp. z o.o.Inspirion Polska Sp. z o.o.Inspirion Polska Sp. z o.o.Inspirion Polska Sp. z o.o.
ul. Wrocławska 9, 55-100 Trzebnica
tel. 071/ 310 91 00
fax 071/ 310 91 01
info@in-spirion.pl, www.in-spirion.plwww.in-spirion.plwww.in-spirion.plwww.in-spirion.plwww.in-spirion.pl
www.promotiontops.plwww.promotiontops.plwww.promotiontops.plwww.promotiontops.plwww.promotiontops.pl

Masz tylko jedną szansę by zrobić dobre wrażenie,Masz tylko jedną szansę by zrobić dobre wrażenie,Masz tylko jedną szansę by zrobić dobre wrażenie,Masz tylko jedną szansę by zrobić dobre wrażenie,Masz tylko jedną szansę by zrobić dobre wrażenie,
dlatego postaraj się! Twoje logo wysyła cennydlatego postaraj się! Twoje logo wysyła cennydlatego postaraj się! Twoje logo wysyła cennydlatego postaraj się! Twoje logo wysyła cennydlatego postaraj się! Twoje logo wysyła cenny
przekaz o Tobie i wraz z medium, na którym sięprzekaz o Tobie i wraz z medium, na którym sięprzekaz o Tobie i wraz z medium, na którym sięprzekaz o Tobie i wraz z medium, na którym sięprzekaz o Tobie i wraz z medium, na którym się
znajduje,  buduje Twój wizerunek.  Wybierzznajduje,  buduje Twój wizerunek.  Wybierzznajduje,  buduje Twój wizerunek.  Wybierzznajduje,  buduje Twój wizerunek.  Wybierzznajduje,  buduje Twój wizerunek.  Wybierz
w Inspirion Polska optymalny produkt, najlepsząw Inspirion Polska optymalny produkt, najlepsząw Inspirion Polska optymalny produkt, najlepsząw Inspirion Polska optymalny produkt, najlepsząw Inspirion Polska optymalny produkt, najlepszą
jakość druku i pozwól - niech Cię zobaczą!jakość druku i pozwól - niech Cię zobaczą!jakość druku i pozwól - niech Cię zobaczą!jakość druku i pozwól - niech Cię zobaczą!jakość druku i pozwól - niech Cię zobaczą!

Jesteśmy międzynarodową firmą zajmującą się
hurtową dystrybucją artykułów promocyjnych.
Naszymi klientami są wyłącznie agencje reklamowe.
Działamy na rynku polskim od 2005 roku. Posiadamy
doświadczenie w działa lności na rynkach
zagranicznych i kompetentny zespół, gwarantujący
wysoką jakość świadczonych usług. Dzięki temu
w  krótkim czasie zdobyliśmy uznanie naszych
klientów i czołową pozycję w branży.

Ponad 2000 artykułów zebraliśmy w jednym katalogu
Promotion TopsPromotion TopsPromotion TopsPromotion TopsPromotion Tops. To kompetentny przewodnik po
aktualnych trendach. Znajdziesz w nim wszystko co
potrzeba do przeprowadzenia skutecznej promocji
z wykorzystaniem gadżetów. Co roku wzbogacamy
katalog o ponad 300 nowości. Obszerna propozycja
Promotion TopsPromotion TopsPromotion TopsPromotion TopsPromotion Tops obejmuje zarówno drobne artykuły
promocyjne jak i wysokiej jakości luksusowe produkty.

Dysponujemy największą w kraju ofertą parasoli, którą
przedstawiliśmy w nowym, specjalnym katalogu
Parasole. Prawie 50 różnych modeli i szeroka gama
kolorystyczna pozwala każdemu wybrać dla siebie
odpowiedni parasol.

Celem Inspirion PolskaInspirion PolskaInspirion PolskaInspirion PolskaInspirion Polska jest:

� stałe podnoszenie jakości obsługi klientów, poprzez
ulepszanie modelu pracy i ciągłe rozwijanie własnych
kwalifikacji,

� spełnianie wymagań odbiorców tak, aby być firmą
innowacyjną zarówno pod względem oferty jak
i sposobów działania,

� dostarczanie produktów i usług reklamowych
najwyższej jakości, a przez to utrzymanie pozycji
lidera na rynku upominków reklamowych w Polsce.

E l e k t r o n i k a
zdominowała nasze
życie. Spraw, aby
była stylowa jak
produkty Inspirion

W szarym tłumie teczek
zobaczyłeś coś ciekawego?
To na pewno jedna z wielu
naszych inspirujących toreb.

Nie daj się zwieść pogodzie!
Parasol Inspir ion ochroni
przed deszczem i zapewni
świetną promocję.

Dzięki własnej drukarni real izujemy zlecenia
kompleksowo, łącznie ze znakowaniem.
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Firma JettStudio działa na polskim rynku od 1996 roku.
Specjalizujemy się w imporcie produktów z Dalekiego
Wschodu. Oferujemy produkty sprawdzone i wysele-
kcjonowane pod względem jakości i funkcjonalności.
Wszystkie z dystrybuowanych przez nas artykułów
posiadają szeroką gamę kolorystyczną oraz ciekawą
formę wzorniczą. Stale poszukując nowych rozwiązań,
wychodzących naprzeciw potrzebom rynku,
zapewniamy najwyższej jakości usługi, przy najkrótszych
terminach realizacji.

Jesteśmy importerem produktów takich marek, jak:  PSL
Design, Bugitron, Boynq i MTP Watches, zawartych
w katalogu INCENTIVE GIFTS. Są wśród nich m. in.
akcesoria komputerowe USB, zegarki na rękę czy
długopisy. Importujemy również  szeroki asortyment
kubków stalowych oraz wiele rodzajów parasoli
reklamowych, można je odnaleźć na stronach katalogu
OUTDOOR GIFTS.

Wiele upominków z oferty jest chronionych prawem
patentowym, natomiast wszystkie wytwarzane są
w systemie zarządzania jakością ISO 9001.

Zapraszamy do odwiedzenia naszej wzorcowni, w której
można obejrzeć i zakupić pojedyncze produkty. Na
wszystkie zakupione u nas artykuły oferujemy 12 miesięcy
gwarancji, bo satysfakcja naszych Klientów jest dla nas
najważniejsza. Bogata oferta dostarczanych przez nas
upominków, jest gwarantem zakupu przedmiotów wyjąt-
kowych, niedostępnych u innych importerów w całej Polsce.

Jettstudio Sp. z o.o.Jettstudio Sp. z o.o.Jettstudio Sp. z o.o.Jettstudio Sp. z o.o.Jettstudio Sp. z o.o.
ul. Trakt Lubelski 414 A
04-667 Warszawa
tel. 022/ 812 90 60
fax 022/ 812 90 69
info@jetts.com.pl,     www.jettstudio.plwww.jettstudio.plwww.jettstudio.plwww.jettstudio.plwww.jettstudio.pl

Zapewniamy profesjonalną obsługę handlową, umożliwiając
szybką i skuteczną realizację indywidualnych zamówień.

Ofertę naszą kierujemy do agencji reklamowych, którym
zależy na oferowaniu sprawdzonych i dobrych jako-
ściowo produktów oraz uatrakcyjnieniu swojego wizerunku
w oczach klientów. Stworzyliśmy także specjalne strony
"no name", stanowiące wsparcie dla dystrybutorów
(www.incentivegifts.pl, www.outdoorgifts.pl). Chcemy
być najgodniejszym zaufania partnerem w drodze
do osiągnięcia wspólnego sukcesu.



43



44

JAVRO S.J. jest producentem artykułów reklamowych
i biurowych wykonanych ze skór naturalnych oraz
z tworzyw skóropodobnych.

Istniejemy już na polskim rynku od 1978 roku i w tym
czasie staliśmy się liczącym dostawcą na rynek reklamy.
Doświadczenia zdobyte w tym czasie przekładają się
na wysoką jakość naszych wyrobów i oryginalne
wzornictwo. Sprawdzona załoga pozwala skutecznie
obsługiwać ponad 400 klientów (w większości agencje
reklamowe) rocznie.

Od lat produkujemy praktyczne i funkcjonalne wyroby
kaletnicze o charakterze biurowym i reklamowym.
Staramy się realizować każde życzenie Klienta w tej
dziedzinie. Zaprezentowane na stronach internetowych
wyroby są stałą częścią naszej ciągle poszerzanej oferty.
Lata doświadczeń pozwoliły nam wyspecjalizować się
w bardzo pracochłonnej i precyzyjnej produkcji
praktycznych i funkcjonalnych wyrobów. Nasza oferta
obejmuje ponad 300 pozycji katalogowych, takich jak:
1. teczki konferencyjne, aktówki,
2. teczki dla przedstawicieli handlowych
3. notatniki,
4. wizytowniki osobiste i biurkowe,
5. portfele i portmonetki,
6. etui na klucze, na pióra, na długopisy i inne,
7. kalendarze książkowe,
8. breloki,
9. okładki na dyplom, na atlasy samochodowe,
10. projekty indywidualne

Wyroby nasze wykonywane są z wysokiej jakości
materiałów: skór bydlęcych i skóropodobnych tworzyw
syntetycznych. Do ich wykończenia stosujemy najlepsze
krajowe i importowane okucia i akcesoria. Na specjalne
zamówienie klienta wszystkie nasze wyroby mogą
posiadać logo Państwa firmy, wytłoczone na gorąco bez
folii (suchy tłok) lub z zastosowanej folii (złotej, srebrnej
lub w kolorze zbliżonym do kolorystyki firmowej). Przy
zamówieniach powyżej 100 egzemplarzy w jednym
modelu istnieje możliwość wykonania artykułu według
zaproponowanego i niepowtarzalnego wzoru.
Zapewniamy kompetentną obsługę, wysoką jakość
oferowanych wyrobów, terminowość realizowanych
zamówień. Jeżeli nasza oferta zainteresuje Państwa lub
jeśli macie pytania, sugestie, wątpliwości, prosimy
o kontakt z naszą firmą.

Javro Jacek i Maria Wrodarczyk S. J.Javro Jacek i Maria Wrodarczyk S. J.Javro Jacek i Maria Wrodarczyk S. J.Javro Jacek i Maria Wrodarczyk S. J.Javro Jacek i Maria Wrodarczyk S. J.
ul. Zbożowa 10, 40-657 Katowice
032 202 66 22
032 202 95 19
biuro@javro.pl
www.javro.plwww.javro.plwww.javro.plwww.javro.plwww.javro.pl
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KEBACK Sp. z o.o. / ORIENTGIFTKEBACK Sp. z o.o. / ORIENTGIFTKEBACK Sp. z o.o. / ORIENTGIFTKEBACK Sp. z o.o. / ORIENTGIFTKEBACK Sp. z o.o. / ORIENTGIFT
POLSKA Sp. z o.o.POLSKA Sp. z o.o.POLSKA Sp. z o.o.POLSKA Sp. z o.o.POLSKA Sp. z o.o.
Chwarznieńska 73, 81-602 Gdynia
tel. (+48) 58 62 42 334,
tel. kom. (+48) 501 094 940
fax (+48) 58 62 42 334
info@keback.pl i info@orientgiftpolska.pl

Firma KEBACK Polska rozpoczęła swoją działalność w 2000
roku w Gdyni. W związku z dynamicznym rozwojem firmy
i nawiązaniem owocnych kontaktów z fabrykami z Dalekiego
Wschodu, 21 grudnia 2007 roku firma zmieniła nazwę na
ORIENTGIFT POLSKA i jest obecnie spółką ze 100%i jest obecnie spółką ze 100%i jest obecnie spółką ze 100%i jest obecnie spółką ze 100%i jest obecnie spółką ze 100%
kapitału polskiegokapitału polskiegokapitału polskiegokapitału polskiegokapitału polskiego. Dzięki tym zmianom skrócą się terminy
dostaw, ceny będą jeszcze bardziej konkurencyjne, a nadzór
nad realizacją zleceń będzie skuteczniejszy. ORIENTGIFT
POLSKA oferuje wysokiej jakości produkty -gadżety
reklamowe, wykonane z różnych materiałów z możliwością
indywidualnego znakowania. Biuro handlowe w Chinach
pozwala nam na bezpośredni kontakt z fabrykami i stałą
kontrolę nad przebiegiem realizacji zamówień. Nasze
produkty, niezmiennie sprzedajemy wyłącznie poprzez
agencje reklamowe oraz dystrybutorów, nie współpracujemy
z klientami końcowymi.
Oferta ORIENTGIFT POLSKA podzielona jest na
11 głównych grup asortymentowych, do których należą:
� Logobandy ( smycze ),
� pinsy, znaczki metalowe, spinki do krawatów,
� breloki metalowe i medale,
� gadżety antystresowe,

� logofrotki (frotki na rękę i głowę),
� magnesy,
� biżuteria i akcesoria do telefonów komórkowych,
� produkty z silikonu,
� produkty z PCV (elastomer, guma),
� gadżety odblaskowe,
� artykuły do tekstylii,
� produkty na indywidualne zamówienie.
Posiadamy własne, profesjonalne studio graficzne, które wykona
każdy projekt w oparciu o złożone przez klienta zamówienie.

Naszymi wiodącymi produktami są: znaczki metalowe,
breloki z żetonem, breloki metalowe, opaski silikonowe,
czyściki do telefonów komórkowych, a przede wszystkim
wprowadzone przez naszą firmę na rynek Polski - smycze,
nazwane przez nas w 2000 roku LOGOBANDami. Nie
wszyscy wiedzą, że nasza firma jako pierwsza je promowała
i popularyzowała na terenie naszego kraju. Specjalizujemy
się w nietypowych realizacjach.

Zapraszamy do współpracy oraz odwiedzenia naszej strony
internetowej www.keback.pl  oraz www.orientgiftpolska.pl

www.keback.pl     /     www.orientgiftpolska.pl     /     www.logoband.plwww.keback.pl     /     www.orientgiftpolska.pl     /     www.logoband.plwww.keback.pl     /     www.orientgiftpolska.pl     /     www.logoband.plwww.keback.pl     /     www.orientgiftpolska.pl     /     www.logoband.plwww.keback.pl     /     www.orientgiftpolska.pl     /     www.logoband.pl
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Sprzedajemy nie tylko parasoleSprzedajemy nie tylko parasoleSprzedajemy nie tylko parasoleSprzedajemy nie tylko parasoleSprzedajemy nie tylko parasole

Szereg kontaktów i zaufanie jakie zyskaliśmy
u naszych partnerów handlowych pozwala nam
pozostawać w czołówce importerów upominków
reklamowych. Współpracujemy z najlepszymiWspółpracujemy z najlepszymiWspółpracujemy z najlepszymiWspółpracujemy z najlepszymiWspółpracujemy z najlepszymi
firmami w Europiefirmami w Europiefirmami w Europiefirmami w Europiefirmami w Europie. Staramy się aby upominki
tworzone dla naszych Klientów były dostosowane
do sytuacji, profilu działalności, potrzeb. Nasi
klienci wiedzą, że mogą liczyć na szybkąszybkąszybkąszybkąszybką, sprawną sprawną sprawną sprawną sprawną
obsługęobsługęobsługęobsługęobsługę.

Bacznie obserwujemy rynek i  staramy się
dostosować ofertę do jego potrzeb. Wciąż
rosnące oczekiwania naszych Klientów wyznaczają
kierunek naszego rozwoju i są motywacją
do działania.

Jesteśmy wiodącym na rynku producentemwiodącym na rynku producentemwiodącym na rynku producentemwiodącym na rynku producentemwiodącym na rynku producentem
i dystrybutorem artykułów reklamowychi dystrybutorem artykułów reklamowychi dystrybutorem artykułów reklamowychi dystrybutorem artykułów reklamowychi dystrybutorem artykułów reklamowych dla firm.
Wieloletnia współpraca z największymi dostawcami
z Niemiec, Austrii, Włoch, Holandii daje nam możliwość
zaproponowania naszym Klientom różnorodnychróżnorodnychróżnorodnychróżnorodnychróżnorodnych
artykułów w bardzo dobrych cenachartykułów w bardzo dobrych cenachartykułów w bardzo dobrych cenachartykułów w bardzo dobrych cenachartykułów w bardzo dobrych cenach.

Proponujemy artykuły, które będą najlepszym
nośnikiem reklamowym, a jednocześnie pomysłową,
oryginalną wizytówką firmy.

Nasza 5o - letnia obecność na rynku5o - letnia obecność na rynku5o - letnia obecność na rynku5o - letnia obecność na rynku5o - letnia obecność na rynku umożliwia:
- dostęp do najlepszej oferty rynkowej

(z całego świata)
- gwarancję dobrej jakości i ceny
- sprawną i profesjonalną obsługę
- pewność i bezpieczeństwo

Naszym sztandarowym produktem jest naturalnieNaszym sztandarowym produktem jest naturalnieNaszym sztandarowym produktem jest naturalnieNaszym sztandarowym produktem jest naturalnieNaszym sztandarowym produktem jest naturalnie
parasolparasolparasolparasolparasol

Śmiało możemy powiedzieć, że w temacie parasoli
nie ma nam równych. Produkcja i import parasoli
od prawie 50 lat umożl iwił  nam dos tępdos tępdos tępdos tępdos tęp
do najlepszej ofertydo najlepszej ofertydo najlepszej ofertydo najlepszej ofertydo najlepszej oferty. U nas znajdziesz wszelkiewszelkiewszelkiewszelkiewszelkie
nowinki konstrukcyjne i wzorniczenowinki konstrukcyjne i wzorniczenowinki konstrukcyjne i wzorniczenowinki konstrukcyjne i wzorniczenowinki konstrukcyjne i wzornicze. Klienci
chętnie korzystają z naszych rad w kwestiach
doboru. Imponująca oferta pozwala nam
zadowolić najbardziej wymagającychzadowolić najbardziej wymagającychzadowolić najbardziej wymagającychzadowolić najbardziej wymagającychzadowolić najbardziej wymagających. Posiadamy
tradycyjne parasole reklamowetradycyjne parasole reklamowetradycyjne parasole reklamowetradycyjne parasole reklamowetradycyjne parasole reklamowe, a także produktyproduktyproduktyproduktyprodukty
markowemarkowemarkowemarkowemarkowe.

Firma Kulik Sp.J.Firma Kulik Sp.J.Firma Kulik Sp.J.Firma Kulik Sp.J.Firma Kulik Sp.J.
ul. B.Chrobrego 7; 55-100 Trzebnica
tel. 071 / 312 03 02, 387 25 90, 387 13 01
fax 071 / 387 10 25
kulik@kulik.com.pl
www.kulik.com.plwww.kulik.com.plwww.kulik.com.plwww.kulik.com.plwww.kulik.com.pl
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Przedsiębiorstwo Usługowo - HandlowePrzedsiębiorstwo Usługowo - HandlowePrzedsiębiorstwo Usługowo - HandlowePrzedsiębiorstwo Usługowo - HandlowePrzedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe
''KUNSZT''''KUNSZT''''KUNSZT''''KUNSZT''''KUNSZT''
31-121 Kraków, ul. Czysta 14
tel/fax: 012 / 423 43 60, 012 623 72 35,
tel/fax: 012 / 423 39 77
kunszt@kunszt.krakow.pl
www.kunszt.krakow.plwww.kunszt.krakow.plwww.kunszt.krakow.plwww.kunszt.krakow.plwww.kunszt.krakow.pl

Jesteśmy firmą wyspecjalizowaną w branży
reklamowej. Bazując na najnowszej wiedzy
z zakresu psychologii reklamy, technologii
produkcji i druku, tworzymy i budujemy wizeru-
nek Twojej firmy. Działamy na rynku od 18 lat.
Jesteśmy członkiem-założycielem Polskiej Izby
Artykułów Promocyjnych.
Nasze doświadczenie i umiejętności są do Państwa
dyspozycji.

Oferta importowaOferta importowaOferta importowaOferta importowaOferta importowa jest stale aktualizowana,
rozszerzana i obejmuje wszystkie przedziały
cenowe. Oferujemy produkty markowe, eksklu-
zywne, projektowane indywidualne jak również
standardowe, dostosowane do reklamy masowej.

Studio projektoweStudio projektoweStudio projektoweStudio projektoweStudio projektowe wykonuje kompleksowe
projekty plastyczne, oraz  powierzone przez Państwa
pojedyncze projekty.

Nowoczesna drukarnia reklamowaNowoczesna drukarnia reklamowaNowoczesna drukarnia reklamowaNowoczesna drukarnia reklamowaNowoczesna drukarnia reklamowa - czyli druk
offsetowy i cyfrowy oraz techniki druku i zdobień
na różnych podłożach technikami tampondruku,
sitodruku, haftu, tłoczeń oraz zdobień laserem.
Zdobimy wszystkie oferowane przez nas gadżety
oraz wykonujemy prace usługowe.

Gwarantujemy wysoką jakość usług.

Jesteśmy producentemJesteśmy producentemJesteśmy producentemJesteśmy producentemJesteśmy producentem najwyższej jakości
kalendarzy, notesów, kostek, podkładek pod mysz
komputerową, smyczy, papierowych gadżetów
oraz toreb firmowych z papieru, folii i tkanin.
Wszystkie produkty oferujemy z indywidualnym
nadrukiem.
Nasze kalendarze i notesy zostały wyróżnione
Medalem Europejskim.

POLECAMY KALENDARZE I NOTESY - odKALENDARZE I NOTESY - odKALENDARZE I NOTESY - odKALENDARZE I NOTESY - odKALENDARZE I NOTESY - od
projektu do wykonania.projektu do wykonania.projektu do wykonania.projektu do wykonania.projektu do wykonania.

Produkcja specjalna - SPINACZE MAGNEProdukcja specjalna - SPINACZE MAGNEProdukcja specjalna - SPINACZE MAGNEProdukcja specjalna - SPINACZE MAGNEProdukcja specjalna - SPINACZE MAGNE-----
TYCZNE I ZAKŁADKI INDEKSACYJNETYCZNE I ZAKŁADKI INDEKSACYJNETYCZNE I ZAKŁADKI INDEKSACYJNETYCZNE I ZAKŁADKI INDEKSACYJNETYCZNE I ZAKŁADKI INDEKSACYJNE (produkt
chroniony patentem). Skuteczny, użyteczny
i ekologiczny sposób dotarcia do odbiorcy. Niski
koszt dotarcia do klienta końcowego i możliwość
przekazania dużej ilości informacji jest istotnym
atutem naszych produktów.

Serdecznie zapraszamy do współpracy.

www.zakladki.pl
www.grawerowanielaserowe.net.pl

www.torbyreklamowe.net.pl
www.podkladkipodmysz.pl

www.kalendarze.biz.pl
www.kunszt.krakow.pl
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Lecce Pen Polska Sp. z o.o.Lecce Pen Polska Sp. z o.o.Lecce Pen Polska Sp. z o.o.Lecce Pen Polska Sp. z o.o.Lecce Pen Polska Sp. z o.o.
ul. Pszczyńska 2, 41 - 902 Bytom
tel: 032/ 289 98 72
fax: 032/ 289 98 56
lpp@leccepen.com.pl
www.leccepen.com.plwww.leccepen.com.plwww.leccepen.com.plwww.leccepen.com.plwww.leccepen.com.pl

Lecce Pen PolskaLecce Pen PolskaLecce Pen PolskaLecce Pen PolskaLecce Pen Polska - jest producentem długopisów
i artykułów piśmiennych przeznaczonych wyłącznie na
rynek reklamowy. Dzięki doświadczeniu
i nowoczesnym technologiom produkuje długopisy
reklamowe o najwyższej jakości. Poprzez doskonale
rozbudowaną sieć dystrybucji swym zasięgiem pokrywa
terytorium całego kraju oraz 10 państw Europy
Środkowo- Wschodniej min. Litwa. Łotwa, Estonia,
Rosja, Białoruś, Ukraina, Mołdawia, Czechy, Słowacja,
Węgry. Proponuje różnorodność zastosowań treści
reklamowych na artykułach piśmienniczych poprzez
tampodruk, sitodruk na okrągło, grawer. Firma
specjalizuje się w zakresie adaptowania kreatywnych
pomysłów na artykuły piśmiennicze. Realizuje
niestandardowe propozycje klientów w zakresie
produkcji - klipsy specjalne, specjalne kolory, surowce,
niestandardowe sposoby konfekcjonowania - na
życzenie klientów.

Główne motto, którym kieruje się firma to "MoreMoreMoreMoreMore
creation, more satisfactioncreation, more satisfactioncreation, more satisfactioncreation, more satisfactioncreation, more satisfaction".
WIĘCEJ KREACJI - to więcej satysfakcji  klientów.

Lecce Pen Polska w swojej ofercie posiada również
produkty proekologiczne wytwarzane z przetworzonych
odpadów pokonsumpcyjnych takich jak np. butelki
plastikowe oraz z przetworzonej skrobi kukurydzianej,
które ulegają całkowitej biodegradacji.

Lecce Pen Polska może poszczyć się wieloma
nagrodami i prestiżowymi wyróżnieniami, min;
jest wielokrotnym zdobywcą tytułu Solidna Firma,
otrzymała Złotą Statuetkę Przedsiębiorstwo Fair Play,
Brązowy Laur Konsumenta 2005 w kategorii artykuły
piśmiennicze,
Oko Reklamy 2006,
Korona Reklamy 2006,
Lider Eksportu 2006
Godło Firma Przyjazna Klientowi 2007,
jest Laureatem Programu EUropejski STANDARD 2007
oraz Partnerem Programu SOLIDNI w BIZNESIE.

Lecce Pen Polska jest jednym z członków założycieli
Polskiej Izby Artykułów Promocyjnych a Dyrektor
Generalny Dorota Bocian jest Wiceprezesem PIAP-u.
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BHZ Likor East - West PromotionBHZ Likor East - West PromotionBHZ Likor East - West PromotionBHZ Likor East - West PromotionBHZ Likor East - West Promotion
ul. Rzemieślnicza 3, 62-002 Suchy Las
tel. 061/ 652 12 12
fax 061/ 652 14 67
sekretariat@likor.com.pl
www.likor.com.plwww.likor.com.plwww.likor.com.plwww.likor.com.plwww.likor.com.pl

Firma BHZ LIKOR East - West Promotion działalność
rozpoczęła 20 lat temu a na rynku reklamy w połowie
lat dziewięćdziesiątych.
Specjalizujemy się w produkcji zegarów i zegarków
reklamowych, począwszy od tych prostych i tanich do
tych najbardziej nietypowych, od małych do bardzo
dużych ilości. Produkcja krajowa gwarantuje szybkie
dostawy i kontrolowaną jakość. Natomiast, znajomość
branży pozwala na import z Dalekiego Wschodu od
godnych zaufania dostawców, gotowych na realizację
każdego zamówienia. Dzięki wieloletniemu doświa-
dczeniu staramy się nie popełniać błędów i być
najlepszymi w swojej branży. Jednocześnie pracując
z producentami zewnętrznymi dbamy szczególnie
o wysoką jakość, innowacyjność i nowoczesność
ich wyrobów.

Idąc z duchem czasu wprowadziliśmy do swojej oferty
zegary i stacje pogody sterowane sygnałem radiowym

DCF-77, gwarantującym dokładność zegara 1 sekundę
na 1 000 lat. Duża ilość wzorów, ich wielofunkcyjność,
nowoczesna i bogata stylistyka pozwala na znalezienie
odpowiedniego modelu, nawet dla najbardziej
wybrednego klienta.

Dla urozmaicenia naszych towarów zaproponowaliśmy
ostatnio kilkanaście artykułów, takich jak narzędzia,
zestawy podróżne, termometry, latarki i wiele innych.
Większość z nich została zaprojektowana specjalnie na
potrzeby rynku gadżetów reklamowych, z dbałością
o wyjątkowo nowoczesny wygląd. Do ich produkcji
zastosowano wysokiej jakości materiały, co gwarantuje
pełną satysfakcję użytkownikom, tak jak wszystkie towary
z naszej oferty.

Dodatkowym atutem wyrobów firmy BHZ LIKOR East
- West Promotion jest ich oryginalność - takich gadżetów
nie znajdzie się w innych, ogólnie dostępnych katalogach.
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Media Ster KAJ Sp. z o.o.Media Ster KAJ Sp. z o.o.Media Ster KAJ Sp. z o.o.Media Ster KAJ Sp. z o.o.Media Ster KAJ Sp. z o.o. jest jednym z głównych
dostawców usługi znakowania laserowego.  Przez  długi
okres istnienia zdążyliśmy odkryć wszelkie zagadki oraz
rozwiązać wszystkie problemy nasuwające się podczas
procesów produkcyjnych. Doszliśmy do perfekcji w znako-
waniu różnorodnych powierzchni, począwszy od
plastików poprzez skórę, szkło, drewno, aż do metalu.
Dzięki dużej skali działania, doświadczeniu kadry
obsługującej oraz nowoczesnym systemom zarządzania,
jesteśmy w stanie zapewnić niskie ceny, przy jednocze-
snym utrzymaniu bardzo wysokiej jakości dostarczanych
usług.

W ostatnim czasie poszerzyliśmy naszą ofertę o możliwość
wykonywania grawerowania na małych przedmiotach

Media Ster KAJ Sp. z o.o.Media Ster KAJ Sp. z o.o.Media Ster KAJ Sp. z o.o.Media Ster KAJ Sp. z o.o.Media Ster KAJ Sp. z o.o.
ul. Bema 60, 01-244 Warszawa
tel. 022 / 631 96 50
tel. 022 / 631 96 53
pk@mediaster.com.pl
www.mediaster.com.plwww.mediaster.com.plwww.mediaster.com.plwww.mediaster.com.plwww.mediaster.com.pl

po obwodzie np. długopisach, obrączkach, metalowych
kieliszkach.

Nasze maszyny oprócz tego, że grawerują wycinają
również plexi, laminaty grawerskie, sklejkę, papier (kartki
świąteczne).

Oferujemy Państwu bardzo szybkie terminy realizacji,
możliwość przechowywania dużych partii towaru (do
20 palet), w sytuacjach awaryjnych transport towaru na
terenie Warszawy.

Próby oraz szkolenia dla handlowców dotyczące techniki
znakowania laserem są dokonywane nieodpłatnie.
Serdecznie zapraszamy Państwa do współpracy.
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Macma Polska Sp. z o.o.Macma Polska Sp. z o.o.Macma Polska Sp. z o.o.Macma Polska Sp. z o.o.Macma Polska Sp. z o.o.
Długołęka, ul. Wiejska 59
55-095 Mirków
tel. +48 71 330 54 60
fax: +48 71 315 30 89
biuro@macma.pl, www.macma.plwww.macma.plwww.macma.plwww.macma.plwww.macma.pl

Macma Polska Sp. z o.o.Macma Polska Sp. z o.o.Macma Polska Sp. z o.o.Macma Polska Sp. z o.o.Macma Polska Sp. z o.o., jako firma z wieloletnim doświadczeniem w imporcie i dystrybucji artykułów
reklamowych, stała się jednym z liderów branży w Polsce. Grupa Macma, do której należymy posiada

oddziały w Niemczech, Hiszpanii, Holandii, Szwecji, na Węgrzech, we Włoszech, Wielkiej
Brytanii i Irlandii.

Jesteśmy również obecni na kontynencie afrykańskim oraz prowadzimy
biuro handlowe w Hong Kongu, zaopatrujące rynki na całym

świecie. Tak szeroki zakres działalności daje nam pełny
obraz potrzeb rynku jak również pozwala nam brać
pełny udzia ł  w kreowaniu nowych trendów
w branży gadżetów reklamowych. Stawiamy na
dynamiczny rozwój. Powiększyliśmy powierzchnię
magazynową do 24.000 m2. O ponad połowę
wzrosła liczba urządzeń stanowiących wyposażenie
naszej drukarni. Zwiększyliśmy zatrudnienie o 25%.

Generalnie dążymy do tego, aby zaoferować usługi
na najwyższym poziomie. Rok 2008 przywitaliśmy
w nowej, reprezentacyjnej siedzibie. Ta zmiana
pozwoliła nam na modernizację stanowisk pracy.
Zwiększa jąc  jakość i  e fektywność obs ług i ,
systematycznie realizujemy nasz najważniejszy cel
jakim jest satysfakcja klienta.
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Firma Maxim jest producentem oraz importerem ceramiki
reklamowej Oferuje m.in. kubki, filiżanki, szło szronione.

Pod względem produktowym stawiamy na wysoką jakość
oraz innowacyjność wzornictwa. W nowym katalogu
"PorceLine 2008" oferujemy 14 modeli kubków i filiżanek
zastrzeżonych na teren całej Europy. Jeśli chodzi
o dystrybucję od marca 2006 obsługujemy wyłącznie
agencje reklamowe. W związku z tym faktem od ponad
roku funkcjonuje nasz Klub Partnerski skupiający najbardziej
dynamicznie działające agencje reklamowe. Nieustannie
tworzymy nowe narzędzia ułatwiające naszym

MaximMaximMaximMaximMaxim
Maksymilianowo 40, 64-060 Wolkowo
tel. +48 61/ 44 53 100,
fax. +48 61/ 44 53 110
maxim@maxim.com.pl
www.maxim.com.plwww.maxim.com.plwww.maxim.com.plwww.maxim.com.plwww.maxim.com.pl

dystrybutorom obsługę klienta końcowego m.in. nowy
katalog "PorceLine 2008PorceLine 2008PorceLine 2008PorceLine 2008PorceLine 2008" zawierający nowości
produktowe, katalogi autorskie, no-name, cenniki no-
name, linki do stron no-name www.porceline.pl
profesjonalny kalkulator on-line na stronie
www.maxim.com.pl  oraz www.porceline.pl
W ciągłej sprzedaży dysponujemy ilością ponad 2,4 mln
kubków i filiżanek a nasze dzienne moce produkcyjne
dzięki nowoczesnemu parkowi maszynowemu to ponad
10 000 sztuk. System kontroli jakości oraz profesjonalny
dział sprzedaży dają pewność, że właściwy produkt dotrze
na czas do klienta końcowego.
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Mediarun Sp. z o.o.Mediarun Sp. z o.o.Mediarun Sp. z o.o.Mediarun Sp. z o.o.Mediarun Sp. z o.o.
ul. Wita Stwosza 39; 02-661 Warszawa
tel. 022/ 354 7700
fax 022/ 354 77 01
info@mediarun.pl
www.mediarun.plwww.mediarun.plwww.mediarun.plwww.mediarun.plwww.mediarun.pl

Mediarun.pl zainaugurował swoją działalność 11 kwietniaMediarun.pl zainaugurował swoją działalność 11 kwietniaMediarun.pl zainaugurował swoją działalność 11 kwietniaMediarun.pl zainaugurował swoją działalność 11 kwietniaMediarun.pl zainaugurował swoją działalność 11 kwietnia
2001 roku jako jeden z pierwszych serwisów poświęconych2001 roku jako jeden z pierwszych serwisów poświęconych2001 roku jako jeden z pierwszych serwisów poświęconych2001 roku jako jeden z pierwszych serwisów poświęconych2001 roku jako jeden z pierwszych serwisów poświęconych
biznesowi, mediom, marketingowi, reklamie, Public Relationsbiznesowi, mediom, marketingowi, reklamie, Public Relationsbiznesowi, mediom, marketingowi, reklamie, Public Relationsbiznesowi, mediom, marketingowi, reklamie, Public Relationsbiznesowi, mediom, marketingowi, reklamie, Public Relations
oraz internetowi. Wydawcą serwisu jest Mediarun sp. z o.o.,oraz internetowi. Wydawcą serwisu jest Mediarun sp. z o.o.,oraz internetowi. Wydawcą serwisu jest Mediarun sp. z o.o.,oraz internetowi. Wydawcą serwisu jest Mediarun sp. z o.o.,oraz internetowi. Wydawcą serwisu jest Mediarun sp. z o.o.,
której prezesem jest Paweł Netczuk. W spółce obecniektórej prezesem jest Paweł Netczuk. W spółce obecniektórej prezesem jest Paweł Netczuk. W spółce obecniektórej prezesem jest Paweł Netczuk. W spółce obecniektórej prezesem jest Paweł Netczuk. W spółce obecnie
zatrudnionych jest 15 osób.zatrudnionych jest 15 osób.zatrudnionych jest 15 osób.zatrudnionych jest 15 osób.zatrudnionych jest 15 osób.

W styczniu bieżącego roku, Mediarun Sp. z o.o. przejęła
Medialink.pl, specjalistyczny serwis informacyjny dedykowany
branży medialno-reklamowej. Powstał on w październiku 2000
roku jako pierwszy serwis medialny w Polsce. Każdego dnia
dostarcza najświeższych wiadomości na temat tego, co dzieje
się na rynku. Jego newsletter subskrybuje ponad 8 000
użytkowników.

Każdego dnia Mediarun.pl  i  Media l ink.pl  dostarczaKażdego dnia Mediarun.pl  i  Media l ink.pl  dostarczaKażdego dnia Mediarun.pl  i  Media l ink.pl  dostarczaKażdego dnia Mediarun.pl  i  Media l ink.pl  dostarczaKażdego dnia Mediarun.pl  i  Media l ink.pl  dostarcza
najświeższych wiadomości, które docierają do ponad 51 000najświeższych wiadomości, które docierają do ponad 51 000najświeższych wiadomości, które docierają do ponad 51 000najświeższych wiadomości, które docierają do ponad 51 000najświeższych wiadomości, które docierają do ponad 51 000
subskrybentów bezpłatnego newslettera. Według majowychsubskrybentów bezpłatnego newslettera. Według majowychsubskrybentów bezpłatnego newslettera. Według majowychsubskrybentów bezpłatnego newslettera. Według majowychsubskrybentów bezpłatnego newslettera. Według majowych
wyników badania Megapanel PBI/Gemius (V.2007) serwisywyników badania Megapanel PBI/Gemius (V.2007) serwisywyników badania Megapanel PBI/Gemius (V.2007) serwisywyników badania Megapanel PBI/Gemius (V.2007) serwisywyników badania Megapanel PBI/Gemius (V.2007) serwisy
odwiedziło 381 000 unikalnych użytkowników, a serwisodwiedziło 381 000 unikalnych użytkowników, a serwisodwiedziło 381 000 unikalnych użytkowników, a serwisodwiedziło 381 000 unikalnych użytkowników, a serwisodwiedziło 381 000 unikalnych użytkowników, a serwis
Mediarun.pl odnotował ponad milion odsłon w skali miesiąca.Mediarun.pl odnotował ponad milion odsłon w skali miesiąca.Mediarun.pl odnotował ponad milion odsłon w skali miesiąca.Mediarun.pl odnotował ponad milion odsłon w skali miesiąca.Mediarun.pl odnotował ponad milion odsłon w skali miesiąca.

Serwis posiada kilkanaście sekcji tematycznych, między innymi
najświeższe wiadomości branżowe, przegląd prasy polskiej
i zagranicznej, obszerny katalog firm, słownik terminów
branżowych oraz bazę ofert pracy.

Więcej informacji na stronie: www.mediarun.pl oraz
www.medialink.pl
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MODARTMODARTMODARTMODARTMODART
Firma Promocyjno - ReklamowaFirma Promocyjno - ReklamowaFirma Promocyjno - ReklamowaFirma Promocyjno - ReklamowaFirma Promocyjno - Reklamowa
ul. Stefczyka 32; 20-151 Lublin
tel./fax. 081 747 99 44
modart@modart.com.pl
www.modart.com.plwww.modart.com.plwww.modart.com.plwww.modart.com.plwww.modart.com.pl

Modart Firma Promocyjno - Reklamowa  powstała na początku 1997 r. w wyniku
zapotrzebowania rynku na kompleksowe usługi związane ze wspieraniem sprzedaży.

Od 10 lat  nasze działania skoncentrowane są na: dostawie Klientom upominków reklamowych
o najwyższej jakości po niskiej cenie.

Dzięki bezpośredniej współpracy z zaufanymi producentami (jesteśmy bezpośrednim
importerem z Chin) gwarantujemy naszym Klientom pełną satysfakcję oraz szybkie terminy
realizacji.

Zakres naszych usług obejmuje również tworzenie i nadzór nad realizacją:
� programów motywacyjnych i lojalnościowych,
� promocji konsumenckich,
� loterii promocyjnych,
� imprez kulturalnych i rekreacyjnych oraz pokazów mody.
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Mid Ocean Brands Polska Sp. z o.o.Mid Ocean Brands Polska Sp. z o.o.Mid Ocean Brands Polska Sp. z o.o.Mid Ocean Brands Polska Sp. z o.o.Mid Ocean Brands Polska Sp. z o.o.
ul. Targowa 80, 03-448 Warszawa
tel.: 022/ 618 22 95
fax: 022/ 619 47 18
info@midoceanbrands.pl
www.midoceanbrands.comwww.midoceanbrands.comwww.midoceanbrands.comwww.midoceanbrands.comwww.midoceanbrands.com

Mid Ocean Brands Mid Ocean Brands Mid Ocean Brands Mid Ocean Brands Mid Ocean Brands jest międzynarodową firmą z ponad
40-letnim doświadczeniem w branży. Jesteśmy jednym
z trzech czołowych importerów i dostawców upominków
reklamowych w Europie. Posiadamy 10 regionalnych biur
sprzedaży (kraje Beneluxu, Hiszpania, Włochy, Francja,
Niemcy, Wielka Brytania, Polska, Szwecja, Węgry, Export)
oraz biura zakupowe na Dalekim Wschodzie. Mamy
w stałej ofercie około 4 500 różnych produktów.
Jesteśmy właścicielem marek ARCO, ITD, KCF i Original
Chameleon, z których każda oferuje zróżnicowany
asortyment, o innym charakterze i w innej kategorii
cenowej, reprezentując następujące kategorie: torby
i podróż, czas wolny, dom i styl życia, higiena, premiums,
narzędzia, obraz i dźwięk, czas i pogoda, biuro, artykuły
piśmienne i tekstylia promocyjne.

Nasza misja: być pierwszą firmą, którą dystrybutorzyNasza misja: być pierwszą firmą, którą dystrybutorzyNasza misja: być pierwszą firmą, którą dystrybutorzyNasza misja: być pierwszą firmą, którą dystrybutorzyNasza misja: być pierwszą firmą, którą dystrybutorzy
wybierają do współpracy.wybierają do współpracy.wybierają do współpracy.wybierają do współpracy.wybierają do współpracy.

Dlaczego MOB?Dlaczego MOB?Dlaczego MOB?Dlaczego MOB?Dlaczego MOB?
� Współpracujemy wyłącznie z agencjami reklamowymiWspółpracujemy wyłącznie z agencjami reklamowymiWspółpracujemy wyłącznie z agencjami reklamowymiWspółpracujemy wyłącznie z agencjami reklamowymiWspółpracujemy wyłącznie z agencjami reklamowymi
i dystrybutoramii dystrybutoramii dystrybutoramii dystrybutoramii dystrybutorami. Nie obsługujemy klientów końcowych!

� Stany magazynowe w EuropieStany magazynowe w EuropieStany magazynowe w EuropieStany magazynowe w EuropieStany magazynowe w Europie - to ponad 35 mln
najmodniejszych artykułów, dostępnych od zaraz.
� Największy magazyn w PolsceNajwiększy magazyn w PolsceNajwiększy magazyn w PolsceNajwiększy magazyn w PolsceNajwiększy magazyn w Polsce - 12.500 m.kw. powierzchni,
zamówienia realizowane nawet w ciągu 24 godzin!
� WzorcowniaWzorcowniaWzorcowniaWzorcowniaWzorcownia - jest do Państwa dyspozycji, mogą Państwo
odwiedzać ją wraz ze swoimi klientami.
� Magazyn wzorów w WarszawieMagazyn wzorów w WarszawieMagazyn wzorów w WarszawieMagazyn wzorów w WarszawieMagazyn wzorów w Warszawie - to szybka dostępność
ponad 4 500 wzorów!
� Asortyment produktówAsortyment produktówAsortyment produktówAsortyment produktówAsortyment produktów odświeżany dwa razy w roku.
Nowe produkty są wprowadzane we wrześniu
i w styczniu, zaraz po ostatnich targach w Azji!
� Własny Dział NadrukówWłasny Dział NadrukówWłasny Dział NadrukówWłasny Dział NadrukówWłasny Dział Nadruków: Pełna kontrola nad procesem
nadruku, od początku do końca.

Co jeszcze oferujemy?Co jeszcze oferujemy?Co jeszcze oferujemy?Co jeszcze oferujemy?Co jeszcze oferujemy?
� USB/MP3/MP4USB/MP3/MP4USB/MP3/MP4USB/MP3/MP4USB/MP3/MP4 - najmodniejsze modele, pełen
asortyment w najniższych cenach, bezpośrednio z Azji!
� Piłkarska GorączkaPiłkarska GorączkaPiłkarska GorączkaPiłkarska GorączkaPiłkarska Gorączka - wspaniała kolekcja piłkarskich
produktów, nie tylko dla fanów futbolu!
� Original ChameleonOriginal ChameleonOriginal ChameleonOriginal ChameleonOriginal Chameleon - rewolucyjna marka tekstylna, która
oferuje unikalną możliwość (jako pierwsza w Europie)
tworzenia swoich własnych tekstylnych kolekcji on-line

(www.originalchameleon.com), dostarczanych w 3,5
tygodnia. Dzięki łatwemu w użyciu narzędziu
internetowemu, w czterech prostych krokach można
samemu tworzyć każdą możliwą kreację. Narzędzie
zawiera ponad miliard możliwości, oferując różne kolory,
modele i linie produktów.
� Asialink Asialink Asialink Asialink Asialink - to nasza brama do Azji. Pomagamy realizować
zamówienia bezpośrednio z Chin. Nasze 40-letnie
doświadczenie i mocna pozycja przetargowa pozwalają
nam oferować produkty z Dalekiego Wschodu w cenach
fabrycznych.

A także:A także:A także:A także:A także:
� Innowacyjne e-usługi, nowoczesny sklep internetowy,
profesjonalny dział nadruków, atrakcyjne wsparcie
marketingowe i sprzedażowe, własne studio graficzne
i wiele innych!

Zrób to łatwo. Wybierz Mid Ocean Brands! Make it easy.
Choose Mid Ocean Brands!

Katalog ARCO+Katalog ARCO+Katalog ARCO+Katalog ARCO+Katalog ARCO+
� ARCO jest innowacyjną
marką, na którą składają się
unikalne, ekskluzywne
upominki, wyselekcjonowane
i zaprojektowane przez
prestiżowy zespół europe-
jskich projektantów.
� Nasz odświeżony katalog
ARCO+ pełen jest wysoko
cenionych upominków,
o niepowtarzalnym wyglądzie.
Z pewnością ułatwi wybór
każdemu, kto potrzebuje czegoś specjalnego.
� Wszystkie produkty z katalogu ARCO są funkcjonalne, mają
ekskluzywny wyglądekskluzywny wyglądekskluzywny wyglądekskluzywny wyglądekskluzywny wygląd, są bardzo dekoracyjne i nowoczesnenowoczesnenowoczesnenowoczesnenowoczesne.
Idealne dla tych klientów, którzy chcą oferować unikalny
i efektowny produkt, dla najbardziej wymagających klientów.
� W tym roku w naszym nowym katalogu ARCO+ znajduje
się prawie 600 artykułów, w tym 50 nowości.
ARCO+  Ekskluzywność każdego dniaARCO+  Ekskluzywność każdego dniaARCO+  Ekskluzywność każdego dniaARCO+  Ekskluzywność każdego dniaARCO+  Ekskluzywność każdego dnia

Katalog ITDKatalog ITDKatalog ITDKatalog ITDKatalog ITD
� ITD jest oryginalną marką, na
którą składają się specjalnie
wyselekcjonowane modnemodnemodnemodnemodne
i innowacyjne produktyi innowacyjne produktyi innowacyjne produktyi innowacyjne produktyi innowacyjne produkty,
odzwierciedlające śródzie-
mnomorski styl życia.
� ITD jest marką, która uwydatni
kreatywne podejściekreatywne podejściekreatywne podejściekreatywne podejściekreatywne podejście
w Twojej Firmie, dzięki
oryginalnym produktom,
wybranym spośród najnonajnonajnonajnonajno-----
wszychwszychwszychwszychwszych światowych trendówtrendówtrendówtrendówtrendów, dokładnie monitorowanym
przez Zespół Zarządzania Produktem.
� W naszym nowym katalogu na pewno znajdziesz
rozwiązanie dopasowane do każdego budżetu czy okazji.
� W tym roku w naszym katalogu znajduje się blisko 800
artykułów, w tym 150 nowości.
ITD. Modny wybórITD. Modny wybórITD. Modny wybórITD. Modny wybórITD. Modny wybór

Katalog KCFKatalog KCFKatalog KCFKatalog KCFKatalog KCF
� KCF to szeroki wybór,szeroki wybór,szeroki wybór,szeroki wybór,szeroki wybór,
w pełni wyselekcjonowanychw pełni wyselekcjonowanychw pełni wyselekcjonowanychw pełni wyselekcjonowanychw pełni wyselekcjonowanych
jakościowo i przydatnychjakościowo i przydatnychjakościowo i przydatnychjakościowo i przydatnychjakościowo i przydatnych
produktówproduktówproduktówproduktówproduktów, z atrakcyjnym
i radosnym wyglądem, które
perfekcyjnie dopasowują się
do codziennych potrzeb
klientów.
� KCF jest wygodną marką,
która przyniesie korzyść
każdej kampanii promocyjnej,
oferując jakościowe,
praktyczne i podobające się produkty.
� Jak zwykle nasz katalog KCF pełen jest rozwiązań
praktycznych upominków dla każdego - tym razem
prezentowanych przez czarującą rodzinę Podarunków.
� W tym roku w naszym nowym katalogu znajduje się ponad
800 artykułów, w tym 150 nowości.
KCF. Praktyczny wybórKCF. Praktyczny wybórKCF. Praktyczny wybórKCF. Praktyczny wybórKCF. Praktyczny wybór

Uwaga! Nowe Katalogi 2008 już dostępne!Uwaga! Nowe Katalogi 2008 już dostępne!Uwaga! Nowe Katalogi 2008 już dostępne!Uwaga! Nowe Katalogi 2008 już dostępne!Uwaga! Nowe Katalogi 2008 już dostępne!
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Międzynarodowe Targi PoznańskieMiędzynarodowe Targi PoznańskieMiędzynarodowe Targi PoznańskieMiędzynarodowe Targi PoznańskieMiędzynarodowe Targi Poznańskie
ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań
tel. 061/ 869 20 00, 869 24 19
fax 061/ 869 29 53
info@mtp.pl , reklama@mtp.pl
www.mtp.plwww.mtp.plwww.mtp.plwww.mtp.plwww.mtp.pl, www.reklama.mtp.plwww.reklama.mtp.plwww.reklama.mtp.plwww.reklama.mtp.plwww.reklama.mtp.pl

Międzynarodowe Targi Poznańskie to:Międzynarodowe Targi Poznańskie to:Międzynarodowe Targi Poznańskie to:Międzynarodowe Targi Poznańskie to:Międzynarodowe Targi Poznańskie to:
� najnowocześniejszy i największy organizator

targów w Polsce,
� jeden z najważniejszych ośrodków

targowych w Europie Środkowo-
Wschodniej,

� 85 lat tradycji - budowane przez lata zaufanie
w kontaktach biznesowych,

� około 60 specjalistycznych targów rocznie
dla ponad 100 branż,

� członek UFI - Światowego Stowarzyszenia
Przemysłu Targowego,

� członek CENTREX - Międzynarodowego
Związku Statystyk Targowych,

� 30 miejsce w światowym rankingu miast
targowych pod względem powierzchni
ekspozycyjnej,

� ponad 110 tys. m2 terenu w halach
wystawienniczych,

� prawie 35 tys. m2 terenu otwartego,
� nowoczesna infrastruktura dopasowana

do potrzeb i oczekiwań wystawców
i zwiedzających, pozwalająca na dogodne
kształtowanie powierzchni ekspozycji
i prowadzenie spotkań,

� pawilony klimatyzowane, wyposażone
w kanały medialne,

� media gwarantujące wysoką jakość i szybkość
przepływu informacji,

� pełen zakres usług w ramach zabudowy
powierzchni i obsługi logistycznej produktów:
transport, usługi celne, spedycja,
gastronomia, zakwaterowanie,

� sale konferencyjne przystosowane
do organizacji szkoleń, konferencji,
warsztatów i kongresów.

Międzynarodowe Targi Poznańskie to także
organizator największych i najważniejszych
targów reklamowych w Polsce: Euro-ReklamaEuro-ReklamaEuro-ReklamaEuro-ReklamaEuro-Reklama
OUTDOOR EXPO i Euro-Reklama GIFTOUTDOOR EXPO i Euro-Reklama GIFTOUTDOOR EXPO i Euro-Reklama GIFTOUTDOOR EXPO i Euro-Reklama GIFTOUTDOOR EXPO i Euro-Reklama GIFT
EXPOEXPOEXPOEXPOEXPO, a także wielu innych wydarzeń, spotkań
i konferencji dla branży reklamowej, takich jak
Konferencja MIASTO-KOMUNIKACJA-
REKLAMA, poświęcona promocji miast
i regionów.

Do zobaczenia na targach!
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Multigrafika sp. z o.o.Multigrafika sp. z o.o.Multigrafika sp. z o.o.Multigrafika sp. z o.o.Multigrafika sp. z o.o.
Al. J. Piłsudskiego 73, 10-449 Olsztyn
tel. 089/ 537 54 00
fax 089/ 537 54 01
multigrafika@multigrafika.pl
www.multigrafika.plwww.multigrafika.plwww.multigrafika.plwww.multigrafika.plwww.multigrafika.pl

Multigrafika sp. z o.o. Gdy kubek ma Cię wyróżnić!Multigrafika sp. z o.o. Gdy kubek ma Cię wyróżnić!Multigrafika sp. z o.o. Gdy kubek ma Cię wyróżnić!Multigrafika sp. z o.o. Gdy kubek ma Cię wyróżnić!Multigrafika sp. z o.o. Gdy kubek ma Cię wyróżnić!

Multigrafika to czołowy producent ceramiki i porcelany
reklamowej.

Firma łączy wielowiekową tradycję produkcji
ceramiki z nowoczesną technologią wypału zdobień.
Dzięki dużej skali działania  i nowoczesnej technologii
oferuje najniższe ceny. Misją firmy jest zapewnienie
klientom serwisu na najwyższym europejskim
poziomie.

Multigrafika posiada certyfikat zatwierdzający SystemSystemSystemSystemSystem
Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2000Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2000Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2000Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2000Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2000,
który obejmuje "Wykonywanie zdobień na ceramice
i szkle, sprzedaż ceramiki i szkła". Dla klientów
stanowi on gwarancję jakośc i  oferowanych
produktów i usług.

W firmowych magazynach znajduje się kolekcja
kubków porcelanowych i ceramicznych sygnowana
marką B lue CeramicsB lue CeramicsB lue CeramicsB lue CeramicsB lue Ceramics. Kolekcja wyróżnia się
współczesnym designem, funkcjonalnością
i najwyższej jakości materiałem użytym do wykonania
produktów. Dodatkową zaletą są wysokie stany
magazynowe każdego modelu i szybki termin
dostawy.

Zgodnie z hasłem firmy-wolność kreacji- Multigrafika
oferuje nieograniczone możliwości i warianty wyboru
miejsca zdobienia.

Dla klientów zapewnia:

- profesjonalną stronę no-name

- katalog no- name z pełną ofertą produktową,
interesującą grafiką i kreatywnymi rozwiązaniami.

- kalkulator do wyceny kosztów ceramiki z nadrukami

Więcej informacji na stronie: www.multigrafika.plWięcej informacji na stronie: www.multigrafika.plWięcej informacji na stronie: www.multigrafika.plWięcej informacji na stronie: www.multigrafika.plWięcej informacji na stronie: www.multigrafika.pl

101Ocean White      NOWOŚĆNOWOŚĆNOWOŚĆNOWOŚĆNOWOŚĆ

103 Jasmine White      NOWOŚĆNOWOŚĆNOWOŚĆNOWOŚĆNOWOŚĆ

105 Star White      NOWOŚĆNOWOŚĆNOWOŚĆNOWOŚĆNOWOŚĆ

Clip Spoon      NOWOŚĆNOWOŚĆNOWOŚĆNOWOŚĆNOWOŚĆ
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NOTEDECO s.c.NOTEDECO s.c.NOTEDECO s.c.NOTEDECO s.c.NOTEDECO s.c.
ul. Koronkarska 15; 61-005 Poznań
tel. 061/ 820 64 37, 061/ 652 92 31
fax. 061/ 652 92 32
notedeco@notesy.pl
www.notesy.plwww.notesy.plwww.notesy.plwww.notesy.plwww.notesy.pl

Jesteśmy producentem notesów samoprzylepnych
z nadrukiem i wielu odmian notesów firmowych
i reklamowych. Oferta zawiera szereg ciekawych,
sprawdzonych w wielu firmach i w wielu akcjach
reklamowych propozycji. Rodzaje oferowanych
przez nas produktów znajdziecie Państwo na stronie
internetowej www.notesy.pl

O wysokiej jakości naszych produktów świadczy fakt
eksportu naszych notesów samoprzylepnych
z nadrukiem do wszystkich krajów Unii Europejskiej

Duże doświadczenie w projektowaniu i produkcji
notesów, krótkie terminy realizacji, konkurencyjne
ceny i dogodne zasady współpracy są naszym
atutem.

Jeżeli zainteresują Państwa nasze produkty uprzejmie
prosimy o skontaktowanie s ię przez pocztę
internetową e-mail: notedeco@notesy.pl lub
telefonicznie: tel.: 61/ 820-64-37

tel.: 61/ 652-92-31
fax: 61/ 652-92-32
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Firma OKTISFirma OKTISFirma OKTISFirma OKTISFirma OKTIS
Jest jednym z największych polskich producentów toreb
i plecaków reklamowych, o tradycjach sięgających okresu
międzywojennego. Doświadczenie wielu lat pozwala
formie na trzymanie niezmiennie wysokiej jakości produ-
któw, a zamówienia realizowane są szybko i sprawnie.

Doskonały trwały nośnik jakim jest torba lub plecak
reklamowy, góruje nad innymi formami reklamy BTL.
Torby i plecaki zapewniają odpowiednią ekspozycję
logotypu firmy lub wizerunku produktu niezależnie od
pory roku i warunków pogodowych. OKTIS
dostosowuje swoje projekty takich nośników
każdorazowo do indywidualnych potrzeb Klientów.

Satysfakcja Klientów jest dla firmy priorytetem. Dlatego
OKTIS uzupełnia ofertę toreb i plecaków o gadżety
reklamowe - materiały marki ARCO, IDT, KCF i Orginal
Chameleon.

P.P.H.  'OKTIS' Janusz SitkoP.P.H.  'OKTIS' Janusz SitkoP.P.H.  'OKTIS' Janusz SitkoP.P.H.  'OKTIS' Janusz SitkoP.P.H.  'OKTIS' Janusz Sitko
83-000 Pruszcz Gdański
ul. Nowowiejskiego 33
oktis@oktis.com.pl
www.oktis.com.plwww.oktis.com.plwww.oktis.com.plwww.oktis.com.plwww.oktis.com.pl
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Polski Drukarz Sp. z o.o.Polski Drukarz Sp. z o.o.Polski Drukarz Sp. z o.o.Polski Drukarz Sp. z o.o.Polski Drukarz Sp. z o.o.
ul. Karolewska 54, 94-023 Łódź
tel. 042 / 687 12 92, 688 79 49
fax 042 / 687 12 99
biuro@swiatdruku.com.pl
www.swiatdruku.com.plwww.swiatdruku.com.plwww.swiatdruku.com.plwww.swiatdruku.com.plwww.swiatdruku.com.pl

"Pro-KREACJA" to dwumiesięcznik o reklamie, marketingu, mediach i public
relations. Piszemy w nim m.in o fotografii i grafice reklamowej, poligrafii dla
reklamy, upominkach reklamowych, reklamie internetowej, telewizyjnej,
radiowej oraz out of home. Informujemy o aktualnych wydarzeniach
branżowych. Przedstawiamy nowości wydawnicze z dziedziny reklamy,
marketingu i PR. Piszemy o psychologii i języku reklamy. Publikujemy porady
fachowców - praktyków marketingu, reklamy i public relations.

Tytuł adresowany jest do pracowników agencji reklamowych i PR, domów
mediowych, działów marketingu i sprzedaży oraz do wszystkich
zainteresowanych reklamą, mediami, marketingiem i PR.

"Pro-KREACJA" zadebiutowała w kwietniu 2006 roku. Jej nakład wynosi
4000-4500 egzemplarzy. Od drugiego numeru dostępna jest w wolnej
sprzedaży w salonach prasowych EMPiK i RUCH. Magazyn dystrybuowany
jest także podczas targów branżowych, konferencji i warsztatów, a także
poprzez bezpłatne wysyłki docelowe

"Świat DRUKU", to specjalistyczne czasopismo branży poligraficznej, które dociera
do drukarń, wydawnictw i punktów poligraficznych. Czytają je producenci
i sprzedawcy maszyn i materiałów, a także agencje reklamowe i studia DTP.

Średni nakład miesięcznika wynosi 3500 egzemplarzy. Specjalne wydanie
polsko-angielskie ukazuje się w nakładzie 5000 egzemplarzy i funkcjonuje
na rynku przez cały rok.

Dystrybucja "Świata DRUKU" prowadzona jest w punktach sprzedaży detalicznej
w większych miastach Polski, a także poprzez prenumeratę prowadzoną przez
Wydawnictwo "Polski Drukarz Sp. z o.o.", RUCH i Jard-Press. Magazyn
dystrybuowany jest także podczas targów branżowych, konferencji i warsztatów.
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POLY MEDIAPOLY MEDIAPOLY MEDIAPOLY MEDIAPOLY MEDIA
ul. Czechowicka 4, 04-218 Warszawa
tel./fax 022/ 612 54 48,
610 59 44, 610 61 39
marketing@poly.com.pl
www.poly.com.plwww.poly.com.plwww.poly.com.plwww.poly.com.plwww.poly.com.pl

POLY MEDIAPOLY MEDIAPOLY MEDIAPOLY MEDIAPOLY MEDIA jest wiodącym producentem artykułów
biurowych i nośników reklamy BTL. Siłą firmy jest
posiadanie zróżnicowanego parku maszynowego
umożliwiającego wykonywanie nietypowych zamówień
zaawansowanymi technologiami poligraficznymi.
Jesteśmy prywatną, rodzinną firmą z ponad 50-letnią
tradycją. W ciągu ostatniej dekady dzięki inwestycjom
w modernizację przedsiębiorstwa i silną specjalizację,
zwielokrotniliśmy nasz udział w rynku.
Dużą część produkcji kierujemy na rynki zagraniczne.
Stworzyliśmy unikalny zespół kilkudziesięciu specjalistów,

z których jesteśmy dumni. Odbiorcami naszych
produktów i usług są:

- agencje reklamowe,
- hurtownie artykułów biurowych i reklamowych,
- drukarnie i wydawnictwa,
- firmy produkcyjne, handlowe i usługowe,
- administracja rządowa.

Jesteśmy przekonani, że produkty POLY MEDIAPOLY MEDIAPOLY MEDIAPOLY MEDIAPOLY MEDIA
sprawią Państwu wiele satysfakcji.
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Prażmowscy s.c. Prażmowscy s.c. Prażmowscy s.c. Prażmowscy s.c. Prażmowscy s.c. Firma Handlowa
ul. Nowolipki 27, 01-010 Warszawa
tel/fax: 022/ 636 71 36
tel/fax: 022/ 838 03 56
biuro@prazmowscy.pl
www.prazmowscy.plwww.prazmowscy.plwww.prazmowscy.plwww.prazmowscy.plwww.prazmowscy.pl

Firma Prażmowscy jest firmą rodzinną powstałą
w październiku 1996 roku.

Naszym wiodącym produktem są pom-ponypom-ponypom-ponypom-ponypom-pony
reklamowe. To tani i skuteczny nośnik reklamy
uwielbiany zarówno przez dzieci jak i dorosłych.
Pom-pony oferujemy w ponad 130 wzorach
i dowolnych zestawieniach kolorystycznych.
Nośnikiem reklamy jest wstążka syntetyczna
z nadrukiem. Pom-pony oferujemy już w małych
nakładach, z krótkimi terminami realizacji. Na
zamówienie klienta bezpłatnie opracowujemy
nowe wzory pom-ponów. Nasze pom-pony
zdobyły uznanie rynku krajowego i zagranicznego.
Mamy stałych odbiorców w Wielkiej Brytanii,
Irlandii, Rosji, Ukrainie.

Mimo masowego importu tan ich ar tykułów
promocyjnych z Dalekiego Wschodu, wyszliśmy
z założenia, że na rynku polskim pozostanie
segment firm, dla których znaczenie ma również
jakość produktu, nie tylko jego cena. Dlatego
zdecydowaliśmy się na sprzedaż na polskim rynku
produktów brytyjskiej firmy SPS - największego
producenta artykułów promocyjnych w Europie.

Dla firmy Prażmowscy 10 letnia rocznica istnienia
okazała sie rokiem szczególnie ważnym - firma SPS
obdarzyła nas zaufaniem przyznając nam status
wyłącznego przedstawiciela w Polsce. W ten
sposób nasza firma jako jedyna sprzedaje na rynku
polskim produkty firmy SPSprodukty firmy SPSprodukty firmy SPSprodukty firmy SPSprodukty firmy SPS. Należą do nich znane

i popularne breloki akrylowe wykonane z wysokiej
jakości akrylu, dostępne w 32 kolorach oraz 24
wzorach, w tym breloki kształty.

W 2007 roku wprowadziliśmy do naszej oferty
szereg  nowych oryg ina lnych  produk tów
reklamowych, wykonanych z wysokiej jakości
materiałów, produkowanych w Wielkiej Brytanii.
Należy do nich brelok Adloop - miękki brelok
z trwałym zatopionym i nieścieralnym nadrukiem,
bajecznie kolorowe kubk i  a k r y lowe ,  l i n i j k ikubk i  a k r y lowe ,  l i n i j k ikubk i  a k r y lowe ,  l i n i j k ikubk i  a k r y lowe ,  l i n i j k ikubk i  a k r y lowe ,  l i n i j k i
akrylowe, magnesy na lodówkę oraz Brite-matyakrylowe, magnesy na lodówkę oraz Brite-matyakrylowe, magnesy na lodówkę oraz Brite-matyakrylowe, magnesy na lodówkę oraz Brite-matyakrylowe, magnesy na lodówkę oraz Brite-maty
- wysokiej jakości podkładki pod mysz i napoje.
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PRO-ACITV Sp. J.PRO-ACITV Sp. J.PRO-ACITV Sp. J.PRO-ACITV Sp. J.PRO-ACITV Sp. J.
ul. Komandorska 50, 81-232 GDYNIA
tel. 058 / 661-28-30
fax 058 / 661 28 38
gdynia@pro-activ.pl
www.pro-activ.plwww.pro-activ.plwww.pro-activ.plwww.pro-activ.plwww.pro-activ.pl

Firma PRO-ACTIVPRO-ACTIVPRO-ACTIVPRO-ACTIVPRO-ACTIV istnieje na rynku polskim od 1993r.

Naszym celem jest sukces naszych klientówNaszym celem jest sukces naszych klientówNaszym celem jest sukces naszych klientówNaszym celem jest sukces naszych klientówNaszym celem jest sukces naszych klientów.

Do realizacji tego celu :
- ciągle poszukujemy "nowych" produktów - odwiedzając

dostawców i targi artykułów reklamowych na całym
świecie,

- zmniejszyliśmy nasz dystans do klientów dzięki naszym
czterem biurom handlowym w: Gdyni, Łodzi,
Warszawie i Poznaniu,

- poszerzyliśmy ofertę o własną produkcje produktów
reklamowo - upominkowych (breloki i podkładki
z PCV, zestawy okolicznościowo - świąteczne) oraz
o produkty wykonywane na specjalne zamówienie
klienta w limitowanych seriach według indywidualnych
projektów,

- wprowadziliśmy dla wymagających klientów do oferty stałej
produkty markowe: Samsonite, Valentini, Titan, Jean -Samsonite, Valentini, Titan, Jean -Samsonite, Valentini, Titan, Jean -Samsonite, Valentini, Titan, Jean -Samsonite, Valentini, Titan, Jean -
Louis Scherrer, Senator, SCHEAFFER, Victorinox,Louis Scherrer, Senator, SCHEAFFER, Victorinox,Louis Scherrer, Senator, SCHEAFFER, Victorinox,Louis Scherrer, Senator, SCHEAFFER, Victorinox,Louis Scherrer, Senator, SCHEAFFER, Victorinox,
Maglite, Waterman, Parker, Clique, Harvest, SlazengerMaglite, Waterman, Parker, Clique, Harvest, SlazengerMaglite, Waterman, Parker, Clique, Harvest, SlazengerMaglite, Waterman, Parker, Clique, Harvest, SlazengerMaglite, Waterman, Parker, Clique, Harvest, Slazenger.

- zwiększyliśmy możliwości techniczne nanoszenia
nadruków loga klienta na produktach - od tradycyjnego
nanoszenia farby po laser i haft,

- stworzyliśmy dla sprawniejszego i szybszego kontaktu
pomiędzy nami a klientem aktywną stronę internetową
oraz internetowy program ofertowo-zamówieniowo-
zleceniowy dla ujednolicenia i podniesienia standardów
obsługi klienta przez naszą firmę.

- doskonalimy się w profesjonalnej obsłudze klientów.

A obecnie wprowadziliśmy program EURIMAGEEURIMAGEEURIMAGEEURIMAGEEURIMAGE
oferując katalog Pro-Activ z artykułami reklamowymi,
z którego każdy klient może uzyskać maksimum wiedzy
o interesujących go produktach oraz naniesieniu na nich
jego logo. Jest to nasz pierwszy katalog w którym dla
wygody klientów podajemy ceny i umożliwiamy im
dokonanie łatwego zamówienia dzięki drukowi
zamówienia na końcu katalogu. W naszej ofercie
pozostały również katalogi: The Catalogue, Gifts, ITD, The Catalogue, Gifts, ITD, The Catalogue, Gifts, ITD, The Catalogue, Gifts, ITD, The Catalogue, Gifts, ITD,
Arco, Reflects, Macma, Harvest, Tools, Voyager,Arco, Reflects, Macma, Harvest, Tools, Voyager,Arco, Reflects, Macma, Harvest, Tools, Voyager,Arco, Reflects, Macma, Harvest, Tools, Voyager,Arco, Reflects, Macma, Harvest, Tools, Voyager,
Promotion and DesingPromotion and DesingPromotion and DesingPromotion and DesingPromotion and Desing.

Dla zwiększenia naszych możliwości w pozyskiwaniu
nowych kontaktów handlowych oraz dla zwiększenia
naszej wiarygodności u klientów w kraju i poza jej
granicami przystąpiliśmy do kilku organizacji branżowych
w tym również i międzynarodowych :
° PIAPPIAPPIAPPIAPPIAP Polska Izba Artykułów Promocyjnych,
° PSI PSI PSI PSI PSI (Present Service Institute - zrzesza europejskich
dystrybutorów i producentów artykułów reklamowych),
° IPPAG IPPAG IPPAG IPPAG IPPAG (International Partner for Premiums And Gifts -
zrzesza dystrybutorów artykułów reklamowych z 26
krajów Europy, Bliskiego i Dalekiego Wschodu, obu
Ameryk, Australii i Nowej Zelandii ).

Firma PRO-ACTIV Sp. J. realizuje projekt pt.
"Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa Pro-
Activ poprzez inwestycję w nowoczesne urządzenia
laserowe". Inwestycja jest finansowana przez Europejski
Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Sektorowego
Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności
Przedsiębiorstw, lata 2004-2006 na podstawie umowy
zawartej z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości.

Kolejny rok jesteśmy laureatami rankingu gospodarczego
"Puls Biznesu"Czynnie włączamy się w pomoc przy
organizacji akcji humanitarnych oraz wspomagamy
imprezy kulturalno-sportowe.
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Grupa Reklamowa Promo VisionGrupa Reklamowa Promo VisionGrupa Reklamowa Promo VisionGrupa Reklamowa Promo VisionGrupa Reklamowa Promo Vision
ul. Księżycowa 17, 71-792 Szczecin
tel. 091 426 96 48 / 504 18 92 64
fax 091 426 96 48
biuro@promovision.plbiuro@promovision.plbiuro@promovision.plbiuro@promovision.plbiuro@promovision.pl
www.promovision.com.plwww.promovision.com.plwww.promovision.com.plwww.promovision.com.plwww.promovision.com.pl
www.styloweprezenty.plwww.styloweprezenty.plwww.styloweprezenty.plwww.styloweprezenty.plwww.styloweprezenty.pl

Grupa reklamowa Promo Vision od wielu lat istnienia i działania na rynku usług reklamowych. Specjalizujemy się
w budowaniu wizerunku firm w oparciu o artykuły reklamowe.

Nasz oferta obejmuje artykuły reklamowe i ekskluzywne upominki z logo nadające się doskonale na prezent dla
osób o wyrobionym smaku i wyrafinowanym guście, a także artykuły sezonowe, np.: prezenty okolicznościowe,
karnety świąteczne oraz kalendarze.

Obsługujemy agencje reklamowe oraz klientów ostatecznych z różnych branż i jako solidny partner zapewniamy
wysoką jakość produktów oraz profesjonalne doradztwo. Ciągły rozwój firmy oraz zdobywanie doświadczeń
w realizacji różnorodnych projektów dostosowanych do Państwa potrzeb pozwolił nam zaoferować kompleksową
ofertę z zakresu druku, reklamy oraz gadżetów reklamowych.

NASZE MARKI:NASZE MARKI:NASZE MARKI:NASZE MARKI:NASZE MARKI:
Www.styloweprezenty.pl  - prezenty firmowe i korporacyjne
Www.promovision.pl - kompleksowe rozwiązania reklamowe

kasetki
drewniane

zestawy
upominkowe

produkty
z drewna

Jako producent, importer oraz dystrybutor artykułów reklamowychJako producent, importer oraz dystrybutor artykułów reklamowychJako producent, importer oraz dystrybutor artykułów reklamowychJako producent, importer oraz dystrybutor artykułów reklamowychJako producent, importer oraz dystrybutor artykułów reklamowych
proponujemy korzystną współpracę z naszymi Partnerami w zakresieproponujemy korzystną współpracę z naszymi Partnerami w zakresieproponujemy korzystną współpracę z naszymi Partnerami w zakresieproponujemy korzystną współpracę z naszymi Partnerami w zakresieproponujemy korzystną współpracę z naszymi Partnerami w zakresie
poniższych produktów oraz usług:poniższych produktów oraz usług:poniższych produktów oraz usług:poniższych produktów oraz usług:poniższych produktów oraz usług:

Www.promovision.com.pl Www.promovision.com.pl
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M7 MARKETING SERVICESM7 MARKETING SERVICESM7 MARKETING SERVICESM7 MARKETING SERVICESM7 MARKETING SERVICES
Grochowska 306/310, 03-840 Warszawa
022/ 746 16 42
022/ 746 16 42
biuro@m7ms.pl
www.m7ms.plwww.m7ms.plwww.m7ms.plwww.m7ms.plwww.m7ms.pl

M7 MARKETING SERVICES jest dynamicznie rozwijającym się dostawcą artykułów promocyjnych i reklamowych. Jesteśmy
grupą młodych, lubiących wyzwania, kreatywnych ludzi. Nasza oferta to ponad 20 000 artykułów. Większość jest dostępna na
www.m7ms.pl oraz w katalogach wysyłanych bezpłatnie do naszych klientów.

Współpracujemy przede wszystkim z klientami końcowymi!Współpracujemy przede wszystkim z klientami końcowymi!Współpracujemy przede wszystkim z klientami końcowymi!Współpracujemy przede wszystkim z klientami końcowymi!Współpracujemy przede wszystkim z klientami końcowymi!
Posiadamy wieloletnie doświadczenie jako dostawca artykułów reklamowych. Pracownicy M7 MARKETING SERVICES, poznali
również rynek od strony klienta końcowego. Lata pracy w działach marketingu małych, średnich i dużych firm przekładają się
teraz na dobre rozumienie potrzeb i oczekiwań naszych klientów. Jesteśmy elastyczni, doradzamy w wyborze odpowiednich
artykułów i sposobów breandingu. Stale podnosimy standard obsługi i ulepszamy procedury. Dążymy do tego, aby klient
składając zamówienie posiadał poczucie bezpieczeństwa.

Dobra znajomość polskiego i zagranicznego rynku artykułów reklamowych pozwala nam szybko odszukać, bądź wymyślić
i wyprodukować odpowiedni artykuł reklamowy w bardzo atrakcyjnej cenie. Współpracujemy z magazynami artykułów
reklamowych w Polsce, Czechach, Niemczech, Hiszpanii, Holandii i  Włoszech, oraz  z producentami w Polsce i Azji. Oferujemy
markowe produkty jak np.: Parker, Waterman, Maglite czy Leatherman. W zależności od oczekiwań klienta, termin realizacji
zamówienia z breandingiem wynosi od 48 godzin - towar z magazynów w Polsce, do 3 miesięcy - towar importowany z Chin.
Stale powiększające się grono naszych zadowolonych klientów jest najlepszą gwarancją wysokiego poziomu oferowanych przez nas usług.

Naszym celem jest sprawne dostarczanie produktów umożliwiających naszym klientom osiąganie założonych celówNaszym celem jest sprawne dostarczanie produktów umożliwiających naszym klientom osiąganie założonych celówNaszym celem jest sprawne dostarczanie produktów umożliwiających naszym klientom osiąganie założonych celówNaszym celem jest sprawne dostarczanie produktów umożliwiających naszym klientom osiąganie założonych celówNaszym celem jest sprawne dostarczanie produktów umożliwiających naszym klientom osiąganie założonych celów
marketingowych.marketingowych.marketingowych.marketingowych.marketingowych.

Zapraszamy do kontaktu!
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Quo Vadis Polonia Sp. z o.o.Quo Vadis Polonia Sp. z o.o.Quo Vadis Polonia Sp. z o.o.Quo Vadis Polonia Sp. z o.o.Quo Vadis Polonia Sp. z o.o.
ul. Śniadeckich 17, 60-773 Poznań
tel. 061/ 865 80 68, 061/ 865 86 49
fax 061/ 8658423
marketing@quovadis.com.pl
www.quovadis.com.plwww.quovadis.com.plwww.quovadis.com.plwww.quovadis.com.plwww.quovadis.com.pl

Firma Quo Vadis Polonia Sp. z o.o.Firma Quo Vadis Polonia Sp. z o.o.Firma Quo Vadis Polonia Sp. z o.o.Firma Quo Vadis Polonia Sp. z o.o.Firma Quo Vadis Polonia Sp. z o.o. powstała
w Poznaniu, w 1994 roku, jako oddział francuskiego
wydawnictwa Editions Quo Vadis, będącego od 1999
roku marką Grupy Exacompta Clairefontaine.
Quo Vadis Polonia jest producentem szerokiej gamy
terminarzy, kalendarzy oraz organizerów, opartych
o stworzoną i opatentowaną przez doktora Francisa-
Georga Beltrami w 1952 roku, koncepcję tygodniowej
organizacji czasu, pozwalającą na łatwe - w oka mgnieniu
- zaplanowanie spotkań lub zadań.

Tworzone przez nas produkty wielokrotnie przechodziły
modyfikacje, co pozwoliło znakomicie dostosować je
do potrzeb obecnych użytkowników.
Dostępnych jest ponad 80 terminarzy różnych typów,
odpowiadających różnym stylom życia, aktywności
zawodowej i profilom psychologicznym konsumentów.
Aktualnie terminarze Quo Vadis wydawane są
w 16 językach i spotkać je można w wielu krajach, na
wszystkich kontynentach.

Uzupełnieniem kolekcji terminarzy, notesów
i organizerów w oprawach z wysokiej klasy materiałów
syntetycznych oraz skór naturalnych, jest szeroka gama
eleganckiej galanterii biurowej.

Produkty Quo Vadis wyróżniają  się kreatywnością,
najwyższą jakością materiałów i nowoczesnością
zastosowanych technologii. Intensywnie angażujemy się
w ochronę środowiska naturalnego, spełniając wszystkie
obowiązujące w przemyśle poligraficznym, rygorystyczne
normy światowe .
Nieustannie dbamy także o najwyższy poziom obsługi
klientów.

Co roku, w ofercie Quo Vadis Polonia adresowanej do
klientów korporacyjnych, pojawiają się liczne nowości,
dające coraz większe możliwość wyboru naszym
klientom. Obecnie, popularność zdobywają
polipropylenowe oprawy Vision oraz elastycznie
zamykane terminarze i indeksowane notesy
teleadresowe z najnowszej, wchodzącej w 2008 roku,
kolekcji Habana.

Quo Vadis Polonia dysponuje wszystkimi najnowszymi
technikami personalizacji produktów. Dodatkowo, nasi
klienci mogą uzupełnić zamawianą kolekcję terminarzy
o teczki konferencyjne, wizytowniki oraz szeroką gamę
opakowań. Współpracujemy z licznymi agencjami
reklamowymi i studiami projektowymi w kraju
i zagranicą.

Zapraszamy do współpracy.
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REDA Polska Sp. z o.o.REDA Polska Sp. z o.o.REDA Polska Sp. z o.o.REDA Polska Sp. z o.o.REDA Polska Sp. z o.o.
ul. Rogatkowa 16 A, 04-773 Warszawa
tel. 022/ 615 27 63, 615 27 64
fax 022/ 816 41 40
info@redapolska.pl
www.redapolska.plwww.redapolska.plwww.redapolska.plwww.redapolska.plwww.redapolska.pl

REDA Group jest jednym z największych dostawców
i producentów artykułów promocyjno- reklamowych
w centralnej Europie. Poprzez stworzoną grupę
z centralą w Brnie (Czechy) i w Warszawie (Polska)
oraz przedstawicielstwami na terenie Czech i siostrzanymi
spółkami na Słowacji, w Polsce, Wielkiej Brytanii
i w Chinach  jest znana w całej Europie.

Dzięki stosowaniu najnowocześniejszych technologii,
REDA Group  jest w stanie sprostać największym
zamówieniom w najkrótszym możliwym czasie. Jedną
z największych zalet firmy Reda jest wielka pojemność
nowoczesnych magazynów na 7000 palet, teraz w roku
2007 rozbudowanych do 15 000 palet, co pozwala
firmie szybko reagować na każde życzenie klientów.
Aktualne stany magazynowe oferowanych produktów
są dostępne na naszej stronie www.redapolska.pl

Oddział w Warszawie przyjmuje zamówienia od
klientów z terenu Polski, Litwy, Estonii, Łotwy
Białorusi, Ukrainy. Magazyny znajdują się na terenie
Czech. Towar zamówiony  o godz. 13 jest gotowy
dnia następnego do odbioru w Warszawie.

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi katalogami:

- "OFERTAOFERTAOFERTAOFERTAOFERTA",
- "EXCURSIONEXCURSIONEXCURSIONEXCURSIONEXCURSION",
- " TONINO LAMBORGHINITONINO LAMBORGHINITONINO LAMBORGHINITONINO LAMBORGHINITONINO LAMBORGHINI" - ekskluzywna

kolekcja artykułów o najwyższej jakości,
oraz z katalogami sezonowymi:

- "LATOLATOLATOLATOLATO" - artykuły przydatne podczas letniego
wypoczynku,

- "PRESTIGEPRESTIGEPRESTIGEPRESTIGEPRESTIGE"- specjalny katalog z artykułami
świąteczno - noworocznymi.

Firma REDA Polska wykonuje usługi kompleksowe
proponując tym samym znakowanie artykułów
następującymi metodami: tampodruk, sitodruk,
grawer, tłoczenie, haft, kalkomanie na szkle i ceramice,
termotransfer, laser, piaskowanie, druk cyfrowy UV
na przedmiotach.

Więcej informacji znaleźć można na naszej stronie
internetowej www.redapolska.pl na którą serdecznie
zapraszamy.

Zachęcamy Państwa do dopisania się do naszego
newslettera oraz korzystania z e-shopu.
Gwarancją jakości i sumienności naszych usług jest
certyfikat ISO 9001:2001.



79



80

RODAN Agencja ReklamowaRODAN Agencja ReklamowaRODAN Agencja ReklamowaRODAN Agencja ReklamowaRODAN Agencja Reklamowa
ul. Opłotki 21, 60-012 Poznań
tel. 061 / 893 22 01
fax. 061 / 893 22 05
rodan@rodantv.pl
www.rodantv.plwww.rodantv.plwww.rodantv.plwww.rodantv.plwww.rodantv.pl

Firma MENU istnieje od 25 lat. Produkuje
upominki ze stali szlachetnej i szkła. Jest
obecna na wszystkich kontynentach, a miarą
uznania produktów MENU jest ich obecność
w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Nowym
Jorku oraz liczne nagrody na targach
wzornictwa. Wszyscy przecież lubimy
otaczać się ładnymi przedmiotami ...
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TEXET POLAND Sp. z o.o.TEXET POLAND Sp. z o.o.TEXET POLAND Sp. z o.o.TEXET POLAND Sp. z o.o.TEXET POLAND Sp. z o.o.
ul. Lutycka 12, 60-415 Poznań
tel: + 61 86 85 671
fax: + 61 86 85 692
texet@texet.pl
www.texet.pl; www.d-vice.plwww.texet.pl; www.d-vice.plwww.texet.pl; www.d-vice.plwww.texet.pl; www.d-vice.plwww.texet.pl; www.d-vice.pl
www.sagaform.com.pl; www.projob.plwww.sagaform.com.pl; www.projob.plwww.sagaform.com.pl; www.projob.plwww.sagaform.com.pl; www.projob.plwww.sagaform.com.pl; www.projob.pl

O FIRMIE

TEXET POLAND "part of the New Wave Group" (kiedyś
Seika) istnieje od 1996 roku na rynku Polskim i od wielu lat
dystrybuuje odzież  promocyjną i biznesową  najwyższej
jakości Harvest, Printer oraz innowacyjne gadżety i upominki
reklamowe D-vice oraz Sagaform.

Szwedzkie marki Harvest i Printer to najwyższa jakość
w odzieży promocyjnej i biznesowej nie tylko pod
względem materiałów i dodatków, ale również wysoka
dbałość o wszystkie szczegóły, wykończenia oraz
wzornictwo idące z duchem mody.

Marka D-Vice to propozycja dla firm poszukujących
innowacyjności oraz gadżetów, które wniosą kreatywne
rozwiązania i podwyższą postrzegani danej marki lub
produktów poprzez wykorzystanie najnowszych rozwiązań
technologicznych. W katalogu znajdziecie Państwo bardzo
konkretną i sprecyzowaną ofertę zawierającą szeroką gamę
pamięci przenośnych USB, odtwarzaczy plików MP3/MP4,
urządzeń do komunikacji internetowej VOIP oraz szereg
urządzeń ułatwiających pracę z komputerem, palmptopem
i telefonem komórkowym.

Sagaform oferta wyjątkowego szkła użytkowego ze
słynnych szwedzkich wytwórni, (produkty Sagaform
sprzedawane są także w sieci sklepów DUKA).

TEXET POLAND Sp. z o.o.  "Najwyższa jakość w odzieży promocyjnej"TEXET POLAND Sp. z o.o.  "Najwyższa jakość w odzieży promocyjnej"TEXET POLAND Sp. z o.o.  "Najwyższa jakość w odzieży promocyjnej"TEXET POLAND Sp. z o.o.  "Najwyższa jakość w odzieży promocyjnej"TEXET POLAND Sp. z o.o.  "Najwyższa jakość w odzieży promocyjnej"

Sagaform to także praktyczne i dobrej jakości przedmioty
do użytkowania w domu i ogrodzie oraz cała gama
upominków reklamowych.

Dystrybucja produktów firmy TEXET POLAND odbywa
się z magazynu w Poznaniu na terenie całej Polski oraz
z 3 niezależnych magazynów Europejskich.

PRODUKTY :

Harvest&Printer : odzież promocyjna i biznesowa
D-vice: innowacyjne gadżety elektroniczne
Sagaform: szkło użytkowe i ekskluzywne upominki
ProJob: szwedzka odzież robocza

KLIENCI : Agencje Reklamowe
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Senator Polska Sp. z o.o.Senator Polska Sp. z o.o.Senator Polska Sp. z o.o.Senator Polska Sp. z o.o.Senator Polska Sp. z o.o.
ul. 22 Lipca 86A;  66-015 Przylep
tel: 068/ 451 4500..505
fax: 068/ 4514503
biuro@senatorpolska.pl
www.senatorpolska.plwww.senatorpolska.plwww.senatorpolska.plwww.senatorpolska.plwww.senatorpolska.pl

PRZYBORY DO PISANIA FIRMY SENATORPRZYBORY DO PISANIA FIRMY SENATORPRZYBORY DO PISANIA FIRMY SENATORPRZYBORY DO PISANIA FIRMY SENATORPRZYBORY DO PISANIA FIRMY SENATOR
POLSKA SP. Z O.O.POLSKA SP. Z O.O.POLSKA SP. Z O.O.POLSKA SP. Z O.O.POLSKA SP. Z O.O.

SENATOR jest międzynarodową grupą przedsiębiorstw
ze spółkami w ponad 100 krajach całego świata.

Utworzone w 1920 r. przedsiębiorstwo należące do grupy
firm SENATOR jest obecnie wiodącym na całym świecie
producentem przyborów do pisania, a długopisów
automatycznych numerem 1 w Europie.
Dwie trzecie długopisów wielokrotnego użytku
wyprodukowanych w Niemczech pochodzi z naszej
produkcji. Silną pozycję wśród międzynarodowej
konkurencji zawdzięczamy zasadzie, aby być zawsze
o jeden pomysł lepszym, z nowatorskimi rozwiązaniami,
z inwestycjami w coraz skuteczniejsze technologie
i nowoczesne usługi serwisowe.

W naszej ofercie znajdą Państwo produkty na różne
okazje i na każdą kieszeń, od artykułów do masowej
reklamy, po wartościowe prezenty.
Każdy z tych artykułów może być nośnikiem reklamy.

Dziś Senator Polska jest jedną z największych i najbardziej
doświadczonych na polskim rynku firm w branży
reklamowej. Powiększamy i szkolimy zespół działu
handlowego aby nasi klienci otrzymywali profesjonalną
obsługę oraz czerpali przyjemność ze współpracy
z nami. Pracownicy działu graficznego oferują swoje
kreatywne rozwiązania oraz profesjonalizm.

Większość zaprojektowanych i wyprodukowanych przez
nas długopisów, zostało docenionych i uhonorowanych
szeregiem nagród.

Na sukces naszej firmy składa się wiele czynników:
nasi klienci, bogata oferta artykułów i usług oraz zespół
pracowników.

Senator co rok wprowadza do oferty nową linię
artykułów o nowoczesnych kształtach i rozszerzonej
palecie barw. Bazą sukcesów jest również rozwój
osiągany dzięki stosowaniu postępowych technik
wytwórczych.

Decydując się na produkty Senator i Rou Bill obdarzacie
Państwo zaufaniem dobre marki.

Oferujemy usługi serwisowe, które gwarantują nadruk
wysokiej jakości wykonany metodą sitodruku,
tampodruku, druku fotograficznego, nadruku dookoła
przedmiotu oraz znakowania laserem.
Proponujemy pomoc grafików przy tworzeniu
projektów, pomagamy wybrać najlepszy nośnik
reklamy dostosowany do indywidualnych potrzeb
klienta.
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S PRO - Biuro HandloweS PRO - Biuro HandloweS PRO - Biuro HandloweS PRO - Biuro HandloweS PRO - Biuro Handlowe
ul. Młynarska 16, 05-500 Piaseczno
tel./fax 022 717 46 91
www.spro.plwww.spro.plwww.spro.plwww.spro.plwww.spro.pl
www.pro-concept.plwww.pro-concept.plwww.pro-concept.plwww.pro-concept.plwww.pro-concept.pl

W naszej ofercie znajduje się kilkanaście tysięcyW naszej ofercie znajduje się kilkanaście tysięcyW naszej ofercie znajduje się kilkanaście tysięcyW naszej ofercie znajduje się kilkanaście tysięcyW naszej ofercie znajduje się kilkanaście tysięcy
produktów z katalogów takich jak:produktów z katalogów takich jak:produktów z katalogów takich jak:produktów z katalogów takich jak:produktów z katalogów takich jak:

- ARCO
- ITD
- GIFTS
- VOYAGER
- IMPRESSION
- PROMOTION & DESIGN
- PRO(e)MOTION i inne

Poza tym oferty pozakatalogowe jak np.:Poza tym oferty pozakatalogowe jak np.:Poza tym oferty pozakatalogowe jak np.:Poza tym oferty pozakatalogowe jak np.:Poza tym oferty pozakatalogowe jak np.:

- oferta świąteczna
- kubki
- tekstylia
- galanteria skórzana
- Original Chameleon

Szeroka oferta dla VIP-ów w ofercie PRO Group:Szeroka oferta dla VIP-ów w ofercie PRO Group:Szeroka oferta dla VIP-ów w ofercie PRO Group:Szeroka oferta dla VIP-ów w ofercie PRO Group:Szeroka oferta dla VIP-ów w ofercie PRO Group:

- kolekcja LAMBORGINI
- Wittchen
- Jean-Louis Scherrer
- Titan
- Ungaro
- Smalto
- Charles Jordan
- Petersom

Produkty nie umieszczone na stronie www, np.:Produkty nie umieszczone na stronie www, np.:Produkty nie umieszczone na stronie www, np.:Produkty nie umieszczone na stronie www, np.:Produkty nie umieszczone na stronie www, np.:

- balony
- kalendarze
- etykiety samoprzylepne
- statuetki, medale itp.
- produkty związane z poligrafią

- banery reklamowe, tablice reklamowe
- pinsy, smycze,
- zapałki reklamowe
- metaloplastykę
- produkty z akrylu
- maskotki
- produkty wykonane na specjalne zamówienia wg

indywidualnego projektu
- gadżety masowe jak: daszki, chorągiewki, wiatraczki,

wachlarze, materiały poligraficzne i wiele innych propozycji

Usługi:Usługi:Usługi:Usługi:Usługi:

- akcje promocyjne
- eventy
- organizacje imprez, spotkań integracyjnych, szkoleń,

konferencji itd.
- usługi logistyczne

Od podstaw zaprojektujemy szatę graficznąOd podstaw zaprojektujemy szatę graficznąOd podstaw zaprojektujemy szatę graficznąOd podstaw zaprojektujemy szatę graficznąOd podstaw zaprojektujemy szatę graficzną
katalogu, reklamy, maskotki; wykonać prototypkatalogu, reklamy, maskotki; wykonać prototypkatalogu, reklamy, maskotki; wykonać prototypkatalogu, reklamy, maskotki; wykonać prototypkatalogu, reklamy, maskotki; wykonać prototyp
i zrealizować.i zrealizować.i zrealizować.i zrealizować.i zrealizować.
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Wydawnictwo "GOL" - Paweł KulawińskiWydawnictwo "GOL" - Paweł KulawińskiWydawnictwo "GOL" - Paweł KulawińskiWydawnictwo "GOL" - Paweł KulawińskiWydawnictwo "GOL" - Paweł Kulawiński
ul.Traugutta 21/23, 90-113 Łódź
tel./fax 042 637 46 54
tel. 042 637 47 26
tel. 601 39 15 10
gol@gol.pl, www.gol.plwww.gol.plwww.gol.plwww.gol.plwww.gol.pl

Firma istnieje od czerwca 1990r. i od początku prowadzi
działalność w zakresie handlu hurtowego artykułami
reklamowo-upominkowymi.
Nazwę GOLGOLGOLGOLGOL przyjeliśmy od sierpnia 1993r., wydając
jednocześnie ogólnopolski miesięcznik piłkarski o tym
samym tytule.

Firma GOLGOLGOLGOLGOL ma przyjemność i zaszczyt  zaprezentować
nasze usługi w zakresie dostaw artykułów piśmiennych
i biurowych włosko-polskiej firmy Lecce Pen PolskaLecce Pen PolskaLecce Pen PolskaLecce Pen PolskaLecce Pen Polska,
której to firmy jesteśmy dystrybutorem.

Firma Lecce PenLecce PenLecce PenLecce PenLecce Pen pełni obecnie rolę jednego z liderów
w sektorze artykułów piśmienniczych, posiadającej
siedziby produkcyjne we Włoszech, w Turcji, Słowenii,
Brazylii, Egipcie, Chinach oraz oczywiście w Polsce.
Firma jest już obecna na 98 światowych rynkach z kwotą
eksportu przekraczającą 90% ogólnej produkcji. Chcąc
polepszyć i umocnić na nich swoją pozycję wkrótce
uruchomi kolejne fabryki.
Od ponad 40 lat długopisy, pióra, ołówki, rollery,
cienkopisy, flamastry, markery i upominki reklamowe
różnego rodzaju znane są na całym świecie ze względu
na jakość i oryginalny design.
Sprawiło to, że mała fabryka z lat 50-tych stała się jedną
z największych grup w tym sektorze.
Lecce Pen PolskaLecce Pen PolskaLecce Pen PolskaLecce Pen PolskaLecce Pen Polska produkuje używając najwyższej jakości
tworzywa CYCOLAC - ABSCYCOLAC - ABSCYCOLAC - ABSCYCOLAC - ABSCYCOLAC - ABS z General Electric Plastics.
Surowiec ten nie zawiera metali ciężkich: ołowiu i kadmu
oraz nadaje się do powtórnego wykorzystania. Proces
produkcyjny odbywa się przy użyciu zaawansowanych
technologii i jest prowadzony przez wysoko
wykwalifikowanych techników.

Skomputeryzowane wtryskarki najnowszej generacji
gwarantują stałą kontrolę i produkt najwyższej jakości.
Dobrze zaopatrzony magazyn pozwala na szybkie
realizowanie zamówień dowolnej wielkości, dzięki
czemu nasi Klienci są w stanie zawsze zadowolić
potrzeby rynku.

Udoskonalenie technologii, doświadczenie, profesjo-
nalizm i specjalizacja, pozwalają na stałą obecność firmy
Lecce Pen w czołówce.

Drugim katalogiem, który w pełni obsługujemy jest
katalog M-Collection gdzie znajdą Państwo kilka tysięcy
artykułów reklamowych stosownie do swoich potrzeb.
Tak więc jesteśmy do Państwa dyspozycji.

INFORMACJE i ZAMÓWIENIAINFORMACJE i ZAMÓWIENIAINFORMACJE i ZAMÓWIENIAINFORMACJE i ZAMÓWIENIAINFORMACJE i ZAMÓWIENIA
tel/fax 042 637-46-54tel/fax 042 637-46-54tel/fax 042 637-46-54tel/fax 042 637-46-54tel/fax 042 637-46-54
oraz
Kraków   012 3953313
Warszawa   022 3987313
Katowice   032 7570313
Łódź   042 2980313
Gdańsk   058 7421713
Poznań   061 6417313
Wrocław   071 7181413
Olsztyn   089 6701713
Szczecin   091 8851713
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fax: +48 022/ 620 64 49
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www.vsstudio.com.plwww.vsstudio.com.plwww.vsstudio.com.plwww.vsstudio.com.plwww.vsstudio.com.pl

„Use our heads“„Use our heads“„Use our heads“„Use our heads“„Use our heads“
Mówią, że jedyną rzeczą jakiej nie da się zaprzeczyć jest to, że w danym momencie myślimy. Dzięki zdolności używania narzędzia,
jakim jest mózg i procesowi myślenia, kreujemy otaczający nas świat przedmiotów przedmiotów przedmiotów przedmiotów przedmiotów wprawiając je do życia. Nowatorskie myślenie,
wymaga umiejętności skupienia, ucieczki do krainy wyobraźni w poszukiwaniu pomysłu. Stąd wniosek, że myśli nie przychodzą
same, ale wtedy kiedy my tego chcemy – „use our hades”kiedy my tego chcemy – „use our hades”kiedy my tego chcemy – „use our hades”kiedy my tego chcemy – „use our hades”kiedy my tego chcemy – „use our hades”

Naukowcy udowodnili, że przeciętnie człowiek wykorzystuje 10 % potencjału jaki kryje mózg. Najlepszym przykładem, że teorie
i reguły mają swoje wyjątki i że są podmioty wykorzystujące 100% możliwości jesteśmy my - VS Studio „use our heades”VS Studio „use our heades”VS Studio „use our heades”VS Studio „use our heades”VS Studio „use our heades”
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