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Szanowni Państwo,

oddajemy w Wasze ręce trzecią edycję katalogu Promo Gifts na 2009 rok. Wydawałoby się,
że w dobie Internetu, wszystkie potrzebne nam informacje dostępne są w sieci. Jednak, gdy
szukamy konkretnej odpowiedzi - asortymentu, usługi - stykamy się często ze sporymi lukami.
Dlatego też taka publikacja jak nasz katalog ciągle jest jeszcze potrzebna. W jednym miejscu
i w sposób niezwykle przystępny katalog skupia obszerną i profesjonalną informację o podmio-
tach działających na polskim rynku artykułów promocyjnych. Stanowi więc doskonałe narzędzie
wykorzystywane w codziennej pracy działów marketingu, agencji reklamowych oraz innych insty-
tucji i osób decyzyjnych, odpowiedzialnych za zakup prezentów i gadżetów firmowych. Pozwala
w sposób szybki dotrzeć do interesującej grupy firm i oferowanych przez nie usług i produktów.

Katalog Promo Gifts to publikacja, wydawana co rocznie przez Polską Izbę Artykułów Promocyj-
nych, która zawiera ciekawe pomysły, projekty i ofertę firm, zrzeszonych w stowarzyszeniu.
Obecnie rynek artykułów promocyjnych w Polsce jest rozdrobniony i mamy do czynienia z dużą
konkurencją między poszczególnymi podmiotami. Dlatego też powstała organizacja taka jak
PIAP, której zadaniem jest konsolidować branżę, wpływać na kształt i rozwój rynku reklamowego,
dbać o interesy swoich członków na arenie krajowej i międzynarodowej. Jej celem jest promować
usługi polskich firm i artykuł reklamowy jako najskuteczniejsze narzędzie reklamy.

Polska Izba Artykułów Promocyjnych powstała w lutym 2007 roku.  Zrzesza na zasadzie dobro-
wolności podmioty gospodarcze zajmujące się usługami i produkcją artykułów promocyjnych,
importem jak również firmy prowadzące działalność jako agencje reklamowe. Członkami izby są
przedsiębiorstwa sektora prywatnego i polskie oddziały zagranicznych koncernów, a wachlarz
oferowanych przez nie usług obejmuje wszystkie rodzaje spotykanych na rynku artykułów promo-
cyjnych. Podstawowym celem działalności Polskiej izby Artykułów Promocyjnych jest ochrona
interesów branży, w szerokim pojęciu tego słowa, stworzenie ogniwa pomiędzy organami władzy
państwowej, przedstawicielami mediów i przedsiębiorstwami z tej branży. Izba jest też wiarygod-
nym partnerem do współpracy z podobnymi organizacjami w Europie, przez co stwarza swoim
członkom dogodne warunki do poszukiwania nowych rynków zbytu, poszerzania kontaktów han-
dlowych i rozwoju.

Katalog Promo Gifts to tylko jeden z widocznych i efektywnych narzędzi jakie PIAP wykorzystuje
w celu promocji usług polskich firm. Liczymy na to, że liczba naszych członków z roku na rok
będzie się powiększać. Zaangażowanie jak największej liczby firm to klucz do sukcesu i rozwoju
całej branży artykułów promocyjnych. Zapraszamy kolejne firmy działające w branży do wstą-
pienia w nasze szeregi.

Zbigniew Kaczor, Prezes
z.kaczor@stowarzyszenie-piap.org.pl

zbigniewkaczor@maxim.com.pl

Magdalena Kucharzewska, V-ce Prezes
m.kucharzewska@stowarzyszenie-piap.org.pl

kucharzewska@gemini-media.pl

Tomasz Litwiniak, V-ce Prezes
t.litwiniak@stowarzyszenie-piap.org.pl

litwiniak@jetts.com.pl

Edyta Czerwińska, Dyrektor Zaraządzający
e.czerwinska@stowarzyszenie-piap.org.pl

foto: Business Media



4

INTRODUCTION

We are proud to present you a third edition of our catalog Promo Gifts 2009. Nowadays it
seems that  in the era of the Internet all necessary data are available in the network. However,
when a detailed piece of information, e.g. assortment or service, is needed we often encounter
a wide gap. As a result, such a  publication is still in demand. Our catalog comprises ample
and professional data about business entities operating in the Polish market of advertising
products, which are presented in a very accessible way. Moreover, it can be considered
as a perfect tool used in everyday work of marketing departments, advertising agencies, diffe-
rent  institutions and decision-makers responsible for purchasing company gadgets and gifts.
It makes it possible to reach a particular group of firms and their services and products.

Published  annually by Polish Chamber of Promotion Products, catalog Promo Gifts includes
interesting ideas, projects and offers made by companies associated in our Chamber.
At present the market of promotion products is highly dispersed and quite a large competition
between entities can be noticed. That is why, such an organization as PIAP (Polish Chamber
of Production Products) has been created to consolidate our branch of industry, influence
the shape and development of the promotion market and take care of its members' business
matters as far as domestic and international arena is considered. PIAP's aim is to promote
Polish companies' services and a promotion product as a very effective element of an adverti-
sing process.

Polish Chamber of Promotion Products was set up in February 2007. It associates voluntary
some business entities dealing with services and promotion articles production, importing
as well as companies running their business as  advertising agencies. Among its members, one
can also notice some private sector companies and Polish branches of foreign concerns,
and a range of services offered by these firms comprises all kinds of promotion products
available in the market. The most fundamental purpose of PIAP's activity is to protect business
matters of our branch in general, to generate a link between the state, media representatives
and enterprises from this branch. Chamber is also a reliable partner to cooperate with similar
institutions in Europe, which creates convenient conditions for its members to search for new
outlet markets, enlarging trade contacts and development.

Catalog Promo Gifts is only one of its visible and effective means which Polish Chamber
of Promotion Products uses to promote services of Polish companies. Involving as many firms
as possible is a key issue to succeed and develop the whole branch of companies. We would
like to invite next companies to join our association.

Zbigniew Kaczor, President
z.kaczor@stowarzyszenie-piap.org.pl

zbigniewkaczor@maxim.com.pl

Magdalena Kucharzewska,Vice President
m.kucharzewska@stowarzyszenie-piap.org.pl

kucharzewska@gemini-media.pl

Tomasz Litwiniak, Vice President
t.litwiniak@stowarzyszenie-piap.org.pl

litwiniak@jetts.com.pl

Edyta Czerwińska, Managing Director
e.czerwinska@stowarzyszenie-piap.org.pl

foto: Business Media
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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. +48 032 388 00 00
fax +48 032 388 00 09
1stock@1stock.pl

www.1stock.plwww.1stock.plwww.1stock.plwww.1stock.plwww.1stock.pl

Stock S.A.Stock S.A.Stock S.A.Stock S.A.Stock S.A. - dostawca kompleksowej usługi
z zakresu bezpośredniego importu, dostawy
i znakowania artykułów reklamowych, prężnie
działający w sektorze usług marketingowych BTL.
Firma posiada własny magazyn produktów
i drukarnię. Właściciel ekskluzywnej marki GuriattiGuriattiGuriattiGuriattiGuriatti
i katalogu produktowego Fresh Wave Fresh Wave Fresh Wave Fresh Wave Fresh Wave.

Pełna oferta: 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. - direct supplier of advertising gifts,
deliverer of promotional solutions for BTL.
Owner of GuriattiGuriattiGuriattiGuriattiGuriatti exclusive gifts and FreshFreshFreshFreshFresh
Wave Wave Wave Wave Wave catalogue.

Full offer on: www.1stock.plwww.1stock.plwww.1stock.plwww.1stock.plwww.1stock.pl



7



8

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 wynego-
cjować 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 współpraco-
wników.

Rosnące co roku portfolio naszych Klientów może to
potwierdzać.

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej
www.3line.pl

www.3line.plwww.3line.plwww.3line.plwww.3line.plwww.3line.pl

We are the company which main area of activity are
broadly understood advertising gadgets. We are
monitoring new trends at the market of advertising items
and each year we participate in all important commercial
events in our country and abroad.

We are a member of Polska Izba Artykułów Promocyjnych
(PIAP), and of Promotional Product Institute (PSI).

In our regular offer we have about 15.000 advertising
items from the leading European suppliers. We also co-
operate with Polish suppliers. In both cases we managed
to negotiate very competitive prices, which we cordially
encourage You to check.

For those Customers who are interested in dedicated,
extraordinary gadgets or gadgets in larger quantities, we
offer products from the Far East.

Our first rule is leaving no questions unanswered. This
is guaranteed by a team of people that have long-term
experience and are the best in the branch, a group
of friends and workmates at the same time.

This fact seems to be confirmed by our Customer's still
growing portfolio.

We invite you to visit our website www.3line.pl

3line promotion Sp. z o. o.3line promotion Sp. z o. o.3line promotion Sp. z o. o.3line promotion Sp. z o. o.3line promotion Sp. z o. o.
ul. Wadowicka 6E
30-415 Kraków
tel. +48 012 293 14 20
fax +48 012 293 14 21
3line@3line.pl
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Firma AML jest Dystrybutorem Generalnym odzieży
Reklamowo-Roboczej holenderskiej marki Tricorp
ROM88 w Polsce. Bazując na Magazynie Centralnym
w Gliwicach oraz regularnych dostawach z Holandii
oferujemy Państwu szeroki wybór t-shirtów z wysoko-
gatunkowej bawełny czesanej, koszulki polo, koszule, bluzy,
cieszące się dużym uznaniem polary, kurtki na wszystkie
sezony oraz kolekcję odzieży roboczej dla wymagających
Klientów. Wszystkie proponowane przez nas produkty są
zaprojektowane i wyprodukowane z zachowaniem
wysokiej ergonomii, estetycznie oraz są przystosowane
do nanoszenia na nich wszystkich typów zdobienia.
Od ponad 5 lat współpracujemy z wieloma firmami
reklamowymi oraz BHP z całej Polski. Zapraszamy
do współpracy Agencje Reklamowe, sitodrukarnie,
hafciarnie komputerowe, firmy BHP. Pracownicy naszego
Działu Handlowego z przyjemnością odpowiedzą na
Państwa pytania dotyczące oferty Tricorp w Polsce.

AML / ROM 88AML / ROM 88AML / ROM 88AML / ROM 88AML / ROM 88
ul. Portowa 8
44-100 Gliwice
tel. +48 032 401 20 30, 401 20 31
fax +48 032 231 77 32
biuro@rom88.pl

www.rom88.plwww.rom88.plwww.rom88.plwww.rom88.plwww.rom88.pl

The AML company is the General Distributor in Poland
of Dutch promo- and workwear branded Tricorp
ROM88 for over 5 years. Based on the Storage Central
in Gliwice and regular supply from the Netherlands,
we offer a wide selection of t-shirts made with high
quality combed cotton, polo shirts, shirts, sweatshirts,
highly appreciated fleece vests and sweaters, jackets
for all seasons and a collection of professional
workwear. All our products are designed and
manufactured with high ergonomic, aesthetic, and are
suitable for application to all types of decorating.
For over 5 years  we cooperate with a number of
advertising and workwear companies from all over
Poland. We invite to cooperate with us the Advertising
Agencies, serigraphy, embroidery and workwear
companies. Our Sales Department will be happy to
answer your questions about the Tricorp offer in
Poland.
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ART - CLIP Tadeusz SzulcART - CLIP Tadeusz SzulcART - CLIP Tadeusz SzulcART - CLIP Tadeusz SzulcART - CLIP Tadeusz Szulc
ul. Romanowicza 2
30-702 Kraków
tel. +48 012 656 30 04, kom. 0601 213 600
fax +48 012 257 00 50
biuro@artclip.com.pl

Firma ART-CLIP Firma ART-CLIP Firma ART-CLIP Firma ART-CLIP Firma ART-CLIP z siedzibą w Krakowie, istnieje 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 długopisów drewnia-
nych 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 również produkcja ekspozytorów
i materiałów POSM z drewna i plexi, drewnianych
ławostołów do ogródków piwnych oraz stojaków na
napoje.

W 2004 roku wprowadziliśmy dodatkowo do produkcji
artykuły reklamowe w których wykożystujemy
niezawodność działania diod LED oraz włókien
światłowodowych.

W tej technologii wykonujemy podświetlenia napisów,
logo firm. Cen produktów itp. Wykorzystując
światłowody, tworzymy praktycznie dowolne napisy
świetlne. Zasilanie z baterii umożliwia umieszczenie 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 tampodruku, sitodruku lub graweru
laserowego.

Serdecznie zapraszamy do współpracy.Serdecznie zapraszamy do współpracy.Serdecznie zapraszamy do współpracy.Serdecznie zapraszamy do współpracy.Serdecznie zapraszamy do współpracy.

www.artclipcom.plwww.artclipcom.plwww.artclipcom.plwww.artclipcom.plwww.artclipcom.pl

ART-CLIP companyART-CLIP companyART-CLIP companyART-CLIP companyART-CLIP company from Cracow, which was
established in 1996, has been a producer of  advertising
items from wood, plexiglass and cardboard. We have
been a PSI (International Advertising Association)
member for many years. We are the only Polish
producer of wooden pens.

On our offer are: pens, automatic pencils, small paper
and alcohol containers, pencil cases, holders, can
openers, key rings, visiting card boxes, frames,
cupboards and many other items.

We also make products according to  individual projects
of our clients.

Our company also produces stands and POSM materials
from wood and plexiglass, wooden benches and tables
for beer gardens and stands for drinks.

In 2004 we additionally introduced into production
advertising items in which we use reliability of  LED
diodes and fibre-optic cables working. Thanks to this
technology we make illuminated signs, companies' logos
and prices of products. By using fibre-optic cables we
make any neon signs. Battery operated devices enable
placing such adds in every place.

Thanks to attention to high quality of our products, quick
completion dates and attractive prices we can compete
on our advertising market with goods imported from
Asia.

All our products are labeled by using screen printing,
pad printing and laser engraver technology.

Cooperation welcome.Cooperation welcome.Cooperation welcome.Cooperation welcome.Cooperation welcome.
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ARUAL GADŻETYARUAL GADŻETYARUAL GADŻETYARUAL GADŻETYARUAL GADŻETY
al. Stanów Zjednoczonych 51 lok. 5
04-028 Warszawa
tel./fax +48 022 517 77 72
biuro@logosmycze.pl

ARUALARUALARUALARUALARUAL - We are the biggest producer of lanyards in
Poland. Our activity: lanyard's production, pendant's
production, engraver, importer of lanyards and gadgets.

www.logosmycze.plwww.logosmycze.plwww.logosmycze.plwww.logosmycze.plwww.logosmycze.pl
www.grawerowanie.biz.plwww.grawerowanie.biz.plwww.grawerowanie.biz.plwww.grawerowanie.biz.plwww.grawerowanie.biz.pl

Firma ARUAL GadżetyARUAL GadżetyARUAL GadżetyARUAL GadżetyARUAL Gadżety jest wiodącym producentem
na rynku smyczy reklamowych. Zajmujemy się głównie:
produkcją smyczy reklamowych, importem smyczy.
Naszą działalność rozszerzyliśmy o import gadżetów
i pamięci pen - drive, znakowanie gadżetów i produkcję
breloków akrylowych. Odrębną gałęzią naszej
działalności jest GRAWEROWANIEGRAWEROWANIEGRAWEROWANIEGRAWEROWANIEGRAWEROWANIE, posiadamy własny
park maszynowy, grawerujemy na materiałach własnych
oraz powierzonych.
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Business MediaBusiness MediaBusiness MediaBusiness MediaBusiness Media
ul. Wał Miedzeszyński 630
03-994 Warszawa
tel. +48 022 514 65 00
fax +48 022 740 50 55
marketing@media.com.pl

"Business MediaBusiness MediaBusiness MediaBusiness MediaBusiness Media - miesięcznik komunikacji marketingowej"
Zakres tematyczny miesięcznika obejmuje poszczególne
sektory rynku usług marketingowych: artykuły reklamo-
we i promocyjne, POS-y i systemy wystawiennicze, even-
ty i działania ambientowe, oraz branżę out-of-home.
Magazyn stanowi platformę komunikacyjną między do-
stawcami usług i produktów reklamowych a marketerami
i agencjami reklamowymi. W rozbudowanej w styczniu
2009 roku sekcji out-of-home prezentujemy najciekaw-
sze przedsięwzięcia i realizacje branży outdorowej oraz
rozwiązania mające wpływ nie tylko na reklamowany pro-
dukt, ale również na miejsca w przestrzeni publicznej,
gdzie tego typu reklama się pojawia. Ponadto w dziale
znajdują się informacje o firmach usługowych i produk-
cyjnych z wymienionego sektora oraz o rozwiązaniach
technologicznych stosowanych w tej branży.
Realizując naszą misję dostarczamy rzetelne i aktualne
informacje; wiedza merytoryczna oraz doświadczenie
naszych redaktorów służy czytelnikom w dogłębnym
zrozumieniu branży. Konsultanci naszego biura reklamy
oferują klientom innowacyjne, a jednocześnie sprawdzone
rozwiązania reklamowe.
Nakład miesięcznika to 8 000 egz. Dystrybucja magazynu
kształtuje się następująco: 4 400 egz. trafia do
prenumeratorów; 98% prenumeraty zakupiona jest przez
firmy, w tym 75% dla konkretnych osób, głównie
decydentów; 2 800 egz. jest dystrybuowanych przez sieci
sprzedaży prasy; 800 egz. trafia do partnerów oraz klientów
wydawnictwa (rozdawnictwo na targach i imprezach
branżowych).
Miesięcznik "Business Media" istnieje na rynku od 2002 roku.
Od stycznia 2007 roku wydawany jest przez spółkę VFP
Communications, wydawcę m.in. tygodnika branżowego
"Media & Marketing Polska".

www.business-media.plwww.business-media.plwww.business-media.plwww.business-media.plwww.business-media.pl

„Business MediaBusiness MediaBusiness MediaBusiness MediaBusiness Media - marketing communication monthly”
A monthly constituting a source of the most complete knowledge
on the subject of advertising and promotion, POS and display
systems, ambient activities, organizing events and out-of-home
field. It is a communication platform between service and
promotion products providers on one side and marketers and
advertising agencies on the other. Each issue contains: the latest
news, new products and market trends, presentations of
companies, reports, feature articles and reports on the fairs and
professional events. The ”Business Media” monthly has been
operating on the market since 2002. Since January 2007, it has
been issued by VFP  Communications company, the publisher
of ”Media & Marketing Polska” weekly.
Circulation – 8000 copies
Distribution:
• 4,400 copies a month reach the subscribers, 98 per cent of
the subscription is bought by companies, 75  percent of which
reaches particular people, mainly decision makers;
• 2,800 copies are distributed by press retailers (Empik,
Kolporter, Ruch);
• 800 copies reach publication partners and potential clients
(handed out at trade fairs and professional events).
Contact:Contact:Contact:Contact:Contact:
editorial:editorial:editorial:editorial:editorial:
Sławomir Lange, editor in chief
tel.: (022) 514 65 96
e-mail: slawomir.lange@media.com.pl
advertising:advertising:advertising:advertising:advertising:
Magdalena Adamowicz, kierownik biura reklamy
tel.: (022) 514 65 62
e-mail: magdalena.adamowicz@media.com.pl\
Krystyna Majcher,
tel.: (022) 514 65 97
e-mail: krystyna.majcher@media.com.pl
subscription:subscription:subscription:subscription:subscription:
Łukasz Kuciński,
tel.: (022) 514 65 85
e-mail: lukasz.kucinski@media.com.pl
VFP Communications Ltd. Sp. z o.o.
Wał Miedzeszyński 630 Street
03-994 Warsaw
faks: +48 22 740 50 55

Kontakt:Kontakt:Kontakt:Kontakt:Kontakt:
redakcja:redakcja:redakcja:redakcja:redakcja:
Sławomir Lange, redaktor naczelny
tel.: (022) 514 65 96
e-mail: slawomir.lange@media.com.pl
reklama:reklama:reklama:reklama:reklama:
Magdalena Adamowicz, kierownik biura reklamy
tel.: (022) 514 65 62
e-mail: magdalena.adamowicz@media.com.pl
Krystyna Majcher,
tel.: (022) 514 65 97
e-mail: krystyna.majcher@media.com.pl
prenumerata:prenumerata:prenumerata:prenumerata:prenumerata:
Łukasz Kuciński,
tel.: (022) 514 65 85
e-mail: lukasz.kucinski@media.com.pl
VFP Communications Ltd. Sp. z o.o.
ul. Wał Miedzeszyński 630
03-994 Warszawa
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ATUT PL is the premier supplier of promotionalATUT PL is the premier supplier of promotionalATUT PL is the premier supplier of promotionalATUT PL is the premier supplier of promotionalATUT PL is the premier supplier of promotional and and and and and
gifts items in Poland operating on the market sincegifts items in Poland operating on the market sincegifts items in Poland operating on the market sincegifts items in Poland operating on the market sincegifts items in Poland operating on the market since
1987. The company is wel l  posit ioned with1987. The company is wel l  posit ioned with1987. The company is wel l  posit ioned with1987. The company is wel l  posit ioned with1987. The company is wel l  posit ioned with
headqua r te r s  i n  K r akow and  the  d i v i s i onheadqua r te r s  i n  K r akow and  the  d i v i s i onheadqua r te r s  i n  K r akow and  the  d i v i s i onheadqua r te r s  i n  K r akow and  the  d i v i s i onheadqua r te r s  i n  K r akow and  the  d i v i s i on
in Warsaw in the heart of international business.in Warsaw in the heart of international business.in Warsaw in the heart of international business.in Warsaw in the heart of international business.in Warsaw in the heart of international business.
We are a member of  PIAP and PSI .We are a member of  PIAP and PSI .We are a member of  PIAP and PSI .We are a member of  PIAP and PSI .We are a member of  PIAP and PSI .

Our mission is to provide quality products, in the
promised timeframe, with outstanding customer
service at a price that is attractive to the customer.

We are a team of 30 thoroughly trained and
experienced professionals ready to meet challenges
with innovat ive and creat ive solut ions. Our
customers consist of retail outlets and advertising
agencies. We take every effort to deliver them
satisfaction through the development of close
relationships.

We have also expanded our product line to include
a whole suite of promotional products from simple
pens and lighters suitable for mass promotional
campaigns to exclusive and prestigious gifts designed
for special occasions such as leather briefcases
or well-known brand name pens. Moreover we offer
a wide range of options for personalizing products:
engraving, silk screening, embossing, embroidery.
Responding to rapidly changing needs of our
customers we are willing to create unique items for
individual orders. Our specialists are able to prepare
every sophisticated graphic design, organize the
production and support to implement the campaign.

ATUT PL has prided itself on offering the best quality
products at a very reasonable price through great
experience in operating on international market and
cooperation with reliable producers and suppliers
from Europe, Asia and America. As a result
our campaigns are designed to address every budget
and always perfect ly target a core group of
consumers.

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.
ul. Romanowicza 3
30-702 Kraków
tel. +48 012 269 07 77, 269 07 70
fax +48 012 269 02 00
centrala@atut.info

ATUT PL Sp. z o.o. jest jednym z wiodącychATUT PL Sp. z o.o. jest jednym z wiodącychATUT PL Sp. z o.o. jest jednym z wiodącychATUT PL Sp. z o.o. jest jednym z wiodącychATUT PL Sp. z o.o. jest jednym z wiodących
dostawców gadżetów promocyjnych w Polscedostawców gadżetów promocyjnych w Polscedostawców gadżetów promocyjnych w Polscedostawców gadżetów promocyjnych w Polscedostawców gadżetów promocyjnych w Polsce
działającym na rynku od 1987. Główna siedzibadziałającym na rynku od 1987. Główna siedzibadziałającym na rynku od 1987. Główna siedzibadziałającym na rynku od 1987. Główna siedzibadziałającym na rynku od 1987. Główna siedziba
naszej firmy mieści się w Krakowie. Posiadamynaszej firmy mieści się w Krakowie. Posiadamynaszej firmy mieści się w Krakowie. Posiadamynaszej firmy mieści się w Krakowie. Posiadamynaszej firmy mieści się w Krakowie. Posiadamy
również oddział w Warszawie. Jesteśmy członkiemrównież oddział w Warszawie. Jesteśmy członkiemrównież oddział w Warszawie. Jesteśmy członkiemrównież oddział w Warszawie. Jesteśmy członkiemrównież oddział w Warszawie. Jesteśmy członkiem
Polskiej Izby Artykułów Promocyjnych PIAP.Polskiej Izby Artykułów Promocyjnych PIAP.Polskiej Izby Artykułów Promocyjnych PIAP.Polskiej Izby Artykułów Promocyjnych PIAP.Polskiej Izby Artykułów Promocyjnych PIAP.
W 1993 roku  zos ta l i śmy  cz łonk iem PS I  -W 1993 roku  zos ta l i śmy  cz łonk iem PS I  -W 1993 roku  zos ta l i śmy  cz łonk iem PS I  -W 1993 roku  zos ta l i śmy  cz łonk iem PS I  -W 1993 roku  zos ta l i śmy  cz łonk iem PS I  -
Międzynarodowego Stowarzyszenia Firm ReklaMiędzynarodowego Stowarzyszenia Firm ReklaMiędzynarodowego Stowarzyszenia Firm ReklaMiędzynarodowego Stowarzyszenia Firm ReklaMiędzynarodowego Stowarzyszenia Firm Rekla-----
mowych z siedzibąmowych z siedzibąmowych z siedzibąmowych z siedzibąmowych z siedzibą     w Dw Dw Dw Dw Düüüüüsseldorfie.sseldorfie.sseldorfie.sseldorfie.sseldorfie.

Naszym celem jest sprostanie potrzebom nawet
najbardziej wymagających klientów. Staramy się
dostarczać towar odpowiedniej jakości,w odpo-
wiednim czasie oraz odpowiedniej cenie. A Dzięki
wieloletniej współpracy z dostawcami możemy
zaproponować  konkurencyjną ofertę.

Tworzymy 30 osobowy zgrany zespół. Wyjątkowo
korzystne połączenie doświadczenia, młodości i ambicji
jest w stanie wiele zdziałać.

Do naszych klientów należą przede wszystkim klienci
końcowi a także agencje reklamowe. Dokładamy
wszelkich starań aby nasi klienci byli w pełni zado-
woleni.

Nasz asortyment zawiera kilkanaście tysięcy artykułów
reklamowych począwszy od tanich długopisów aż po
ekskluzywne i prestiżowe prezenty jak artykuły ze
skóry czy markowe pióra.

Wyrobom zakupionym u nas możemy nadać osobisty
charakter. Nasi specjaliści dobiorą odpowiednią
technikę znakowania.

Jesteśmy również przygotowani na realizowanie
indywidualnych zamówień i sprowadzanie artykułów
od producentów z całej Europy, Azji, Ameryki.
Pozwala nam to korzystać z najlepszych źródeł
zaopatrzenia, a także prezentować najnowsze trendy
w branży.

Zapraszamy do współpracyZapraszamy do współpracyZapraszamy do współpracyZapraszamy do współpracyZapraszamy do współpracy

www.atut.infowww.atut.infowww.atut.infowww.atut.infowww.atut.info

www.atut.infowww.atut.infowww.atut.infowww.atut.infowww.atut.info
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AWIHAWIHAWIHAWIHAWIH
ul. Łopuszańska 53, 02-232 Warszawa
tel. +48 022 423 67 43
fax +48 022 500 18 61
Dział handlowy:
tel. +48 022 500 18 58 do 60

Początki naszej firmy sięgają 1993 roku, w którym
zaczęliśmy działalność oferując usługi poligraficzne (druk
offsetowy). Dzisiaj, po przekształceniach jest to firma
która specjalizuje się w torbach reklamowych - foliowych
papierowych i bawełnianych.
Oferowane towary cieszą się dużym zainteresowaniem,
gdyż spełniają wszelkie standardy europejskie. Jesteśmy
w stanie zagwarantować ceny bardziej konkurencyjne
niż producenci zachodni. Zwłaszcza torby ekskluzywne
wykonywane za zamówienia stanowią mocną stronę
firmy. Wszystko - od rozmiaru, poprzez rodzaj i grubość
papieru, materiał i kolor sznurka aż po zakończenia
sznureczków - klient wybiera według własnego życzenia.
AWIH to wysoka jakość usług, terminowość dostaw
i przyjacielskie relacje z klientami. Ma to potwierdzenie
w stale rosnącym kręgu naszych Klientów, do których
mamy nadzieję i Państwa zaliczyć.
Motto AWIH:
"Dążymy do tego, by wciąż rozwijać się w zakresie
produkcji, szukać nowych rozwiązań i poszerzać
asortyment. Współpracując ze stowarzyszeniami
skupiającymi liderów w branży reklamowej mamy
pewność, że uczymy się od najlepszych a utrzymanie
standardów wysokiej jakości produkcji i obsługi jest
naszym największym zobowiązaniem.
Pragniemy, by nasi klienci czuli, że otrzymują towar
z najwyższej półki."

www.awih.com.plwww.awih.com.plwww.awih.com.plwww.awih.com.plwww.awih.com.pl

Awih is one of the leading promotional bags manufacturers
in Poland. Our products are popular all over Europe. We
supply a wide range of bags, such as plastic film bags or
eco-friendly (paper and cotton) bags.
We specialise in personalised bags to suit your exact
requirement and we also hold a wide range of plain bags in
stock in various colours and sizes, which are available
immediately. Our custom made printed bags enable you
to choose any size, shape or colour you like with your
own company logo and artwork printed on them. All our
products are of excellent quality, at a competitive price
and with a high standard
of service. Our luxury paper carriers are made from high
quality art paper and can be printed in standard offset
printing, logos can also be foil hot-stamped and embossed
to the colour of your choice to create the ultimate in bag
design. Our cotton bags are totally natural, biodegradable
and environmentally friendly.
Our aim is customer satisfaction. Our sales team are
dedicated to take care of all your requirements from the
moment of your first contact right up to the delivery of
your goods. We endeavour to give you our personal
attention to ensure that we can meet your most stringent
requirements.
Awih stands out from other bags suppliers by offering
highest quality products, reliable supply chain and friendly
customer service.
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branding machinesbranding machinesbranding machinesbranding machinesbranding machines

Sale and service of branding machines and appliances. Wide
range of YAG and CO2 laser machines, tampo printers, screen
printers, hot stamping machines, full-colour printing machines.

awards & achievementsawards & achievementsawards & achievementsawards & achievementsawards & achievements

AXPOL Trading was repeatedly recognized by promotional
agencies in Poland. The company is multiple winner of Best
Supplier Contest, recipient of the Promotional Industry Crown,
recipient of the Reliable in Business award, The Business Gazele
and Silver Laurel.

nagrody i wyróżnienianagrody i wyróżnienianagrody i wyróżnienianagrody i wyróżnienianagrody i wyróżnienia

Partner programu „Solidni w Biznesie”, Złota Korona Reklamy
2008 w kategorii „Najlepszy Importer Upominków
Reklamowych”, Gazele Biznesu 2007 i 2005, Korona Reklamy
2006 w kategorii „Przyjazny Dostawca”, Korona Reklamy 2005
w kategorii „Najlepszy Dostawca”, Oko Reklamy 2005
w kategorii „Najlepszy Dostawca”, Kryształowe Oko Reklamy
2004 za kompleksową ofertę reklamową w zakresie
świadczonych usług, Srebrny Laur w kategorii „Przyjazny
Dostawca”, Oko Reklamy 2001 za kompleksową ofertę
reklamową w zakresie świadczonych usług.

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 61 659 88 00
fax +48 61 659 88 01
voyager@axpol.com.pl

AXPOL TradingAXPOL TradingAXPOL TradingAXPOL TradingAXPOL Trading - wiodący importer i dystrybutor artykułów
promocyjnych kompleksowo zaspokaja potrzeby rynku BTL
w zakresie reklamy upominkowej. Firma działa od 1991 roku,
jest członkiem PSI, a także członkiem i współzałożycielem
Polskiej Izby Artykułów Promocyjnych.

artykuły reklamoweartykuły reklamoweartykuły reklamoweartykuły reklamoweartykuły reklamowe

Szeroka oferta ponad 3000 produktów promocyjnych
z katalogu VOYAGER 2009, dostępnych z bieżących stanów
magazynowych z dostawą w ciągu 24-48h. Dodatkowo ponad
20 000 produktów z innych katalogów z dostawą w ciągu 7-14 dni.

znakowanie towarówznakowanie towarówznakowanie towarówznakowanie towarówznakowanie towarów

Pełen zakres usług znakowania na towarach zamówionych
i powierzonych przy wykorzystaniu najnowszych technologii
w zakresie tampodruku, sitodruku, grawerowania laserem,
haftu, nadruku full-colour, termonadruku.

zamówienia specjalnezamówienia specjalnezamówienia specjalnezamówienia specjalnezamówienia specjalne

Realizacja wielkonakładowych zamówień specjalnych na
produkty wykonane według indywidualnych potrzeb.
Bezpośredni kontakt z producentem poprzez biuro handlowe
w Hong Kongu jest gwarancją konkurencyjnej ceny i najlepszego
dopasowania pod względem logistycznym i terminowym.

zabawki pluszowezabawki pluszowezabawki pluszowezabawki pluszowezabawki pluszowe

Kolekcja zabawek pluszowych FOFCIO Promo Toys to
dostosowana specjalnie do potrzeb branży promocyjnej oferta
wyrobów z pluszu najwyższej jakości z możliwością
znakowania. Produkty dostępne są zarówno ze stanów
magazynowych jak i na zamówienie.

VOYAGER WineClubVOYAGER WineClubVOYAGER WineClubVOYAGER WineClubVOYAGER WineClub

Unikatowa kolekcja wysokogatunkowych win pochodzących
z utytułowanych, prywatnych winnic z najlepszych regionów
winiarskich świata. Miłośnicy mocniejszych trunków znajdą tu
również wyjątkowe koniaki oraz whisky.

sztuczna biżuteria i ozdoby do włosówsztuczna biżuteria i ozdoby do włosówsztuczna biżuteria i ozdoby do włosówsztuczna biżuteria i ozdoby do włosówsztuczna biżuteria i ozdoby do włosów

Autorska marka BEVERLY i ENCANTA to szeroka oferta ponad
20 000 wzorów. Najnowsze trendy oraz wysoka jakość
wyrobów. Wybrana oferta na potrzeby branży promocyjnej.

maszyny do znakowaniamaszyny do znakowaniamaszyny do znakowaniamaszyny do znakowaniamaszyny do znakowania

Sprzedaż i serwis urządzeń do znakowania i grawerowania.
Bogaty asortyment maszyn do tampodruku, sitodruku,
termonadruku, nadruku full-kolor oraz urządzeń laserowych
do znakowania i cięcia.

www.axpol.com.plwww.axpol.com.plwww.axpol.com.plwww.axpol.com.plwww.axpol.com.pl

AXPOL TradingAXPOL TradingAXPOL TradingAXPOL TradingAXPOL Trading - leading importer and distributor of
promotional products in central Europe  provides wide range
of on-stock available gifts, branding service, quick delivery and
customized production in China. PSI member since 1998.
Member of Polish Chamber of Promotional Products.

promotional productspromotional productspromotional productspromotional productspromotional products

Over 3000 promotional products from catalogue VOYAGER
2009 available from stock. Over 20000 promotional products
from other catalogues available within 10-14 days.

branding servicebranding servicebranding servicebranding servicebranding service

In-house branding centre provides fast and professional service
including tampo print, screen print, laser engraving, embroidery,
hot stamping, heat transfer, full-colour print.

customized production in Chinacustomized production in Chinacustomized production in Chinacustomized production in Chinacustomized production in China

competitive price and timing guaranteed by direct cooperation
with selected manufacturers in China coordinated by trade
office in Hong Kong

VOYAGER WineClubVOYAGER WineClubVOYAGER WineClubVOYAGER WineClubVOYAGER WineClub

Unique collection of fine wines from most famous wineries
worldwide selected on basis appropriate microclimate, perfect
conditions for fruit ripening and traditional wine preparation
process. The collection includes also whiskey and cognac and
wide choice of accessories.

premium plush toyspremium plush toyspremium plush toyspremium plush toyspremium plush toys

The company's own brand FOFCIO Promo Toys is a special
collection of promotional plush products made from high quality
materials and in accordance to the latest trends. Products are
available both from stock and on special demand.

artificial jewellery & hair decorationsartificial jewellery & hair decorationsartificial jewellery & hair decorationsartificial jewellery & hair decorationsartificial jewellery & hair decorations

Custom hair decorations and artificial jewellery BEVERLY and
ENCANTA. More than 20 000 patterns in wide selection of
necklaces, bracelets, clips, piercing and many others
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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. +48 077 44 222 00..04
fax +48 077 44 220 55
biuro@axxel.pl

www.axxel.plwww.axxel.plwww.axxel.plwww.axxel.plwww.axxel.pl

W odpowiedzi na zapotrzebowanie rynkowe, firma Axxel
Sp. z o.o., jako jedna z pierwszych w Polsce rozpoczęła
wytwarzanie reklamowych podkładek pod myszki kom-
puterowe. Z biegiem czasu opanowaliśmy większość
znanych w tej dziedzinie technik i technologii i zaczęliśmy
produkować wiele różnych odmian podkładek i materia-
łów reklamowych oraz innych produktów reklamowych.

Z przyjemnością przedstawiamy Państwu naszą ofertę
dotyczącą soczewkowego druku niskonakładowego.
Do tej pory dużym ograniczeniem związanym
z drukowaniem w technologii lentikularnej był wysoki koszt
realizacji druków w niskim nakładzie. Część z Państwa
radziła sobie łącząc kilka zleceń, lecz to rozwiązanie
wydłużało czas produkcji i powodowało trudności
z ustaleniem nakładu. Część zleceń nie mogła być
zrealizowana z powodu wysokiego kosztu jednostko-
wego przy niewielkim nakładzie.

Oferujemy Państwu rozwiązanie tego kosztownego
problemu.

Firma Axxel Sp. o. o.  realizuje zlecenia już od 100 arkuszy
B3/B4 w bardzo atrakcyjnej cenie, zachowując krótkie
terminy i wykonania zamówienia. Wydrukowanie 500
shelflinerów, 1000 wizytówek lub kalendarzyków nie
stanowi dla nas żadnego problemu. Z przyjemnością
zaspokoimy wszystkie Państwa potrzeby związane

z drukiem na folii soczewkowej, również w segmentach
wcześniej zamkniętych na tą technologię.

Nasza firma zajmuje się również produkcją podkładek
reklamowych w klasycznej oprawie, bez użycia druku 3d.
W tym przypadku, dzięki zastosowaniu offsetowego druku
UV gwarantujemy państwu bardzo wysoką jakość wykonania,
wytrzymałość oraz rozdzielczość niemożliwą do uzyskania
przy użyciu innych technologii produkcji podkładek.

Jesteśmy otwarci na wszelkie niekonwencjonalne pomysły
naszych zleceniodawców w zakresie formy kształtu,
kolorystyki i technologii wykonania mat. Do dyspozycji
naszych klientów dajemy wszelkie najnowsze techniki
poligraficzne, materiały PVC, PP, PE, druk zmienno
obrazowy, techniki tłoczenia, kształtowania próżniowego,
zgrzewania wysokoczęstotliwościowego i wielu innych
dających możliwości wykonania wyrobu o bardzo
wysokich walorach estetycznych.

Z przyjemnością wykonamy dla Państwa nawet
najtrudniejsze realizacje.

Answering the market requirements, Axxel Sp. z o.o.
As one of the first companies in Poland started
production of advertising mouse-pads. As the time went
by we mastered most of the technologies and techniques

known to the branch, and began production of many
different kinds of advertisement pads and other
advertisement articles.

We are proud to present our offer of low-amount
lenticular print. Until now the big production cost of this
kind of printouts was a big obstacle for our clients. Some
of you tried to solve this problem by merging different
contracts together, but it resulted in longer delivery times,
and difficulties in setting the amount of the ordered
products. Some of the orders were impossible to
produce due to extremely high cost.

We are happy to offer a solution of this problem.

Axxel Sp. z o. o. Can now easily produce the orders as
low as 100 B3/B4 sheets in a very good price, in shortest
possible time periods. We will happily print 500 shelf-
liners or 1000 business cards for you. We will do our
best to fulfill all your lenticular print needs, even in
segments which were unaccessible before.

Our company also offers classic mouse-pads, without
lenticular elements. In this case, thanks to utilization of a
high-quality offset UV print we can guarantee extremely
good effects, durability and resolution impossible to
achieve using other mouse-pad production techniques.

We are open for any unconventional and unusual ideas
of our clients - different pad shapes, colors and
exceptional technologies. We are giving you access to
the most sophisticated polygraphic methods, PVC, PP,
PE materials, image-shifting print, pressing, vacum
shaping, high-frequency welding and many more. Our
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Instytut „PomnikInstytut „PomnikInstytut „PomnikInstytut „PomnikInstytut „Pomnik
Centrum Zdrowia Dziecka”Centrum Zdrowia Dziecka”Centrum Zdrowia Dziecka”Centrum Zdrowia Dziecka”Centrum Zdrowia Dziecka”
Al. Dzieci Polskich 20
04-730 Warszawa
Centrala: +48 022 815 70 00

inkubatory dla noworodków oraz karetkę przystosowaną
do przewożenia noworodków.

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.

www.czd.plwww.czd.plwww.czd.plwww.czd.plwww.czd.pl

Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" jest
największym i najnowocześniejszym szpitalem dziecięcym
w Polsce. Niesiemy pomoc najbardziej chorym dzieciom
- od ponad 30 lat trafiają do nas pacjenci z najtrudniejszymi
schorzeniami. Leczenie na najwyższym poziomie łączymy
z przyjazną organizacją szpitala. Zapewniamy wysoko-
specjalistyczną opiekę oraz organizację czasu pacjentów
dostosowaną do ich potrzeb i możliwości.

Ewa Szelburg-Zarembina dedykowała swą twórczość
dzieciom. Pragnęła upamiętnić śmierć dwóch milionów
dzieci poległych podczas II wojny światowej. 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 nowoczesnego
szpitala, w którym zapewnia się dziecku kompleksową
opiekę, nie tylko medyczną. Ta idea nadal wyznacza
kierunek rozwoju Instytutu, 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 przekazywali datki na budowę szpitala.
Po jedenastu latach, w 1977 roku, otwarto przychodnię
specjalistyczną. W l 980 roku pierwsi mali pacjenci zostali
przyjęci do szpitala. Szpital od początku byt 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.

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 trzy lata temu. Dzięki dobroczynności tysięcy
firm i organizacji w Polsce udało się nam zebrać dotychczas
561 tysięcy złotych. Kupiliśmy cztery nowoczesne

In February of 1968 it was decided to build the Children's
Memorial Health Center in the Warsaw suburb of
Międzylesie, known for its healthy microclimate. The
Council for the Preservation of Memorials to Resistance
and Martyrdom  convened the Civic Committee for the
Construction of the Children's Memorial Health Center,
which appealed to Polish society and Poles living abroad
for help with the project. The unique idea met with an
enthusiastic reception all over the world - foundations
were set up in many countries to support the construction
of the center, gifts and financial support came from all
corners of the world.

The first director of the Children's Health Center was
Prof. Maria Goncerzewicz. The first stage of construction
was completed on June 1, 1977, on International
Children's Day. In 1979 the second stage was finished,
and the operating theater, 13-storey hospital building,
training center and administration complex were opened.

On December 19, 1995 the Council of Ministers elevated
the Children's Memorial Health Center to the rank of a
research institute, and as a research and development
unit it is now known as  the Children's Memorial Health
Institute.

The idea behind CHMI was to create a modern hospital
where a child would receive comprehensive care going
beyond just medical treatment. This idea continues to be
the driving force of CHMI's development - the Institute
sets standards for highly specialized pediatric care,
introduces novel forms of therapy and provides treatment
meeting the best global standards.

The Children's Memorial Health InstituteThe Children's Memorial Health InstituteThe Children's Memorial Health InstituteThe Children's Memorial Health InstituteThe Children's Memorial Health Institute

The idea to establish the Children's Memorial Health
Center stems back to the 1960's and was intended to be
a memorial honoring the heroic deaths and martyrdom
of children throughout Poland's history,  particularly those
children is Poland and the world who died in World
War II. The writer, Ewa Szelburg-Zarembina initiated the
movement when she published an article entitled
Bohaterstwu dzieci i młodzieży należy się pamięć
(The heroism of children and young people deserves to
be remembered) on  June 20, 1965 in the popular daily,
Życie Warszawy.

The writer's appeal was endorsed by the Polish Pediatric
Society, the Council for the Preservation of Memorials
to Resistance and Martyrdom, and the Polish Scouting
Association.
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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.
ul. Rolna 167 A, 02 - 729 Warszawa
tel. + 48 022 843 42 24
fax +48 022 843 42 24
sales@bonus.pl

BBONUS BTL oraz BONUS-MARENGO wchodzą
w skład BONUS GROUP.
Na rynku reklamowym działamy od kilkunastu lat.
Dostarczamy nietypowe gadżety promocyjne z całego
świata. W ofercie tysiące upominków we wszystkich
przedziałach cenowych i na każdy budżet.
Specjalizacja
Upominki najnowszych technologii:
www.gadzety-USB.pl Pamięci USB, MP3, MP4,
fotoramki LCD, nawigacje samochodowe.
PHARMA Collection - Upominki dla Klientów
farmaceutycznych i medycznych.
BONUS SPORT Collection - upominki sportowe i piłki
reklamowe w dowolnej reklamowej aranżacji graficznej.
Własna produkcja najwyższej jakości wyrobów
skórzanych i skóropodobnych:
www.bonus.pl BONUS COLLECTION - eleganckie
wyroby ze skór naturalnych i syntetycznych
przeznaczone wyłącznie na rynek korporacyjny
www.oldus.pl OLDUS COLLECTION - prestiżowe
upominki gabinetowe godne najbardziej wyszukanych
gustów
www.vito-verdi.com VITO VERDI COLLECTION
- kolekcja wyrobów z włoskich skór garbowanych
roślinnie.
Zapraszamy do współpracy Klientów końcowych
i agencje reklamowe.

www.bonus.plwww.bonus.plwww.bonus.plwww.bonus.plwww.bonus.pl

OLDUS COLLECTION - prestigious gifts made with the
highest quality wood and leather for the most demanding
Clients. Cases, boxes, chests for jewelery and alcohol,
office accessorries, photo-albums, games etc.
www.oldus.pl/en
BONUS COLLECTION - leather products for the
corporate market. Several hundred choice items made
from the finest quality of genuine Italian leather, or of
artificial leather.
www.bonus.pl/en
VITO VERDI - products manufactured with the highest
accuracy and care.
www.vito-verdi.com
We specialize in manufacturing custom-made products.
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Firma CiTRON powstała w lutym 2004 roku.
Rozpoczęliśmy działalność od produkcji logosmyczy
i handlu upominkami reklamowymi z nadrukowanym
logo klienta. W 2005 roku nawiązaliśmy kontakt
z producentami z dalekiego Wschodu i wprowadziliśmy
do oferty pamięci USB z logo klienta, popularnie
nazywane pendrive'ami. Jako pionierzy na tym polu
szybko staliśmy się jednym z liderów rynku, a dzięki
stałemu wprowadzaniu nowych modeli zbudowaliśmy
najbogatszą ofertę tego produktu w Polsce. Obecnie
mamy w ofercie ponad 300 modeli pendrive.

Innowacyjność naszej oferty i szybki rozwój firmy do-
ceniono w 2006 roku, gdy otrzymaliśmy, w trakcie
Międzynarodowych Targów Poznańskich, prestiżową
nagrodę branży upominków rekla-mowych OKO RE-
KLAMY 2006. W kolejnych latach nasze produkty
wygrywały konkursy na targach w Poznaniu - pierwsze
i drugie miejsce w 2007 roku w Galerii Niestandardo-
wych Upominków Reklamowych oraz w 2008 roku
na targach REMA DAYS w Warszawie, gdzie zdobyli-
śmy pierwsze miejsce w konkursie GIFTS OF THE
YEAR.W listopadzie 2008 roku zostaliśmy laureatem
1go miejsca w konkursie na Mazowiecką Firmę Roku
w kategorii Działalność Wydawnicza, Poligraficzna
i Reklamowa.

CiTRONCiTRONCiTRONCiTRONCiTRON
ul. Mierosławkiego 2 H
01-527 Warszawa
tel. + 48 022 839 49 45
fax + 48 022 839 75 92
citron@citron.pl

www.citron.plwww.citron.plwww.citron.plwww.citron.plwww.citron.pl

CiTRON company was established in February 2004.
We started running the business from lanyards
production and promotional gifts sell. In 2005 we have
established business relationship with far East producers
and we have widen our offer by implementing USB sticks
with labeling possibilities. As the pioneers on this field
we have fast become one of the liders on the polish
market and mostly thanks to the implementing new
models we can be proud of having richest offer of this
products in Poland now - today it is more than 300
USB sticks in the offer.

The special innovation of the offer and rapid company's
growth were one of the main reasons that CiTRON
won the prestigious in promotional gifts sector award
EYE OF THE ADVERTISING during International Trade
Fairs in Poznań city in 2006 . In the following years our
products won such awards like: first and second place
in 2007 in Gallery of Unconventional Promotional Gifts
and during REMA DAYS 2008 trade fairs in Warsaw
first place in the tournament GIFTS OF THE YEAR. In
November 2008 year we received a most prestigious
award - 1-st place in Mazovian Company of the Year
2008 in category: Printing, Publishing, Advertisement
activity.



26

Drukarnia FILIPDrukarnia FILIPDrukarnia FILIPDrukarnia FILIPDrukarnia FILIP
ul. Dolina Zielona 9A
65-154 Zielona Góra
tel./fax +48 068 325 63 75
drukarnia@zpflilip.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     NIEWSIĄKLIWYCHNIEWSIĄKLIWYCHNIEWSIĄKLIWYCHNIEWSIĄKLIWYCHNIEWSIĄKLIWYCH

FARBAMI UVFARBAMI UVFARBAMI UVFARBAMI UVFARBAMI 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 możliwościąmożliwościąmożliwościąmożliwościąmożliwością

personalizacjipersonalizacjipersonalizacjipersonalizacjipersonalizacji (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.

www.zpfilip.plwww.zpfilip.plwww.zpfilip.plwww.zpfilip.plwww.zpfilip.pl

"Flip" printing company has been in the market since 1990. We employ
experienced and qualified staff. Thanks to a guarantee of confidentiality when
dealing with all the orders, we have been trusted by our customers for many
years. We possess modern equipment and printing machines so it is possible
for us to fulfill even the most demanding  order.
We specialize in:
1. High quality medium release off-set printingoff-set printingoff-set printingoff-set printingoff-set printing alongside postproduction in
reasonable prices,
2. Off-set printing on non-soaking materials using UV paintOff-set printing on non-soaking materials using UV paintOff-set printing on non-soaking materials using UV paintOff-set printing on non-soaking materials using UV paintOff-set printing on non-soaking materials using UV paints, including lens
printing (3D),
3.     Large format UVLarge format UVLarge format UVLarge format UVLarge format UV printing on rigid materials up to 48 mm,
4. Photographic UV printingPhotographic UV printingPhotographic UV printingPhotographic UV printingPhotographic UV printing on advertising products with the possibility ofpossibility ofpossibility ofpossibility ofpossibility of
personalizationpersonalizationpersonalizationpersonalizationpersonalization  (pens, lighters etc.).

First in Poland, we have been dealing successfully with

LARGE FORMAT 3DLARGE FORMAT 3DLARGE FORMAT 3DLARGE FORMAT 3DLARGE FORMAT 3D     advertising assignments.
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Firma Reklamowa DOMARFirma Reklamowa DOMARFirma Reklamowa DOMARFirma Reklamowa DOMARFirma Reklamowa DOMAR
ul. Wojkowicka 14A
41-250 Czeladź
tel. +48 032 763 82 05
fax  +48 032 763 82 06
info@pwdomar.com.pl

Firma Reklamowa "DOMAR"Firma Reklamowa "DOMAR"Firma Reklamowa "DOMAR"Firma Reklamowa "DOMAR"Firma Reklamowa "DOMAR" istnieje od 2002 roku
i dzięki wieloletniej współpracy z firmami krajowymi
i zagranicznymi osiągnęła stabilną pozycję na rynku
usług reklamowych w Polsce. Wychodząc naprzeciw
oczekiwaniom Kl ienta nasza oferta jest stale
rozszerzana i aktualizowana, a w obecnej chwili
posiadamy ponad 10.000 produktów skierowanych
dla Klientów zainteresowanych reklamą masową jak
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 reklamowe, które posiadamy w swoim
asortymencie staramy się dostosować do indywidua-
lnych potrzeb Klienta, wychodząc z założenia,
że środki wydane na gadżety reklamowe są krokiem
do zwiększenia sprzedaży i pozycji rynkowej kupują-
cego.

Firma Reklamowa DOMAR od 2005 roku jest
uczestnikiem programu Solidni w Biznesie, który
zrzesza najbardziej solidne i rozwojowe Firmy
Reklamowe w Polsce.

Zapraszamy do współpracy !Zapraszamy do współpracy !Zapraszamy do współpracy !Zapraszamy do współpracy !Zapraszamy do współpracy !

www.pwdomar.com.plwww.pwdomar.com.plwww.pwdomar.com.plwww.pwdomar.com.plwww.pwdomar.com.pl

The Advertising Agency DOMARThe Advertising Agency DOMARThe Advertising Agency DOMARThe Advertising Agency DOMARThe Advertising Agency DOMAR has existed since 2002
and many years of successful collaboration with domestic
and foreign companies have contributed to its stable
position on the market of advertising industry in Poland.
To meet our clientele's expectations, our offer has been
constantly updated and expanding. At present we have
more than 10.000 products targeted at the customers
interested in advertising on a mass as well as individual
scale. Our suppliers are the biggest worldwide enterprises
dealing with advertising gadgetry, which are capable of
making decorative motifs or manufacturing
a separate wrapping quickly and professionally, not to
mention the merchandise delivery to the indicated
address. The Advertising Agency DOMAR's database
is also comprised of domestic manufacturers producing,
among others, leather and wooden goods, plastic articles
as well as those made of natural fabric such as silk.

We attempt to adjust the advertising items we offer
within our range to the individual purchaser's needs,
assuming that financial means invested in advertising
gadgetry constitute a step toward the sale increase
and market participation growth of the purchaser.

Since 2005 DOMAR has been a  participant in the
program entitled the Reliable in Business, which
associates the most reliable and progressive advertising
agencies in Poland.

We look forward to Your cooperationWe look forward to Your cooperationWe look forward to Your cooperationWe look forward to Your cooperationWe look forward to Your cooperation
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e-Profil Agencja Interaktywnae-Profil Agencja Interaktywnae-Profil Agencja Interaktywnae-Profil Agencja Interaktywnae-Profil Agencja Interaktywna
Skrytka Pocztowa 376
00-950 Warszawa
tel. +48 022 495 29 91
tel./fax: +48 022 628 88 30

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,
pozycjonowanie stron oraz tłumaczenie, redagowaniepozycjonowanie stron oraz tłumaczenie, redagowaniepozycjonowanie stron oraz tłumaczenie, redagowaniepozycjonowanie stron oraz tłumaczenie, redagowaniepozycjonowanie stron oraz tłumaczenie, redagowanie
i korektę tekstówi korektę tekstówi korektę tekstówi korektę tekstówi 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.

www.e-profil.euwww.e-profil.euwww.e-profil.euwww.e-profil.euwww.e-profil.eu

As an interactive agency, e-Profil helps to create your
company's image on the Internet. We do our best to
generate www services using all our creative potential.
Their quality and informative power are designed to
reflect and confirm your company's professionalism.
To achieve it we make use of our 10-year-old
experience and unique, creative ideas which come into
life in our team. Designing and introducing online shops,
we take into account their functionality in order to make
it easier for your customers to do the shopping and
save their time. Most up-to-date technologies are used
to ensure safety shopping online as well as any
technological support can be provided -
a domain  registration, some space on the server,
detailed hits statistics, a text translation, editing and
correction. If you have decided to cooperate with our
company, we will ensure you the highest quality of
our service for a very reasonable price.
Our agency is delighted to work for the following
clients:
KROFAM  Ltd. Furniture Factory from Krosno
3M
Topex
Polish Chamber of Promotion Products
County District in Kluczbork
Town Office Świnoujście
Town Office in Chociwle
Pruszcz Gdański Community
Town Office Ujście
Town and Commune  Office in Serocko
Commune Office in Trzebownisko
Commune Office in Kartuzy
City Office in Gorzów Wielkopolski
Town and Commune Office in Góra Kalwaria
Jadlicze Rafinery SA
The Academy of Technology in Białystok
The Office of Market Competition and Customers'
Protection
Yacht Polish Club Gdynia
Eurodental Ltd.
MultiKonsultant- MultiBank agents
And many more Polish and foreign firms, offices and
institutions.
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Easy GiftsEasy GiftsEasy GiftsEasy GiftsEasy Gifts
55-095 Mirków
Byków 25B
tel. +48 071 315 23 30, 0602 365 366
fax +48 071 315 29 25
biuro@easygifts.pl

Easy GiftsEasy GiftsEasy GiftsEasy GiftsEasy Gifts jest nową jakością na rynku gadżetów reklamowych w Europie. Firma
powstała na bazie doświadczeń ludzi, którzy od wielu lat odnoszą sukcesy
w branży. Wydawany przez nas katalog zawiera wybór najciekawszych gadżetów na
rynkach europejskich oraz wiele nowatorskich i indywidualnych upominków, które
ucieszą każdego klienta.

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

W swojej ofercie posiadamy szeroki wybór długopisów, produktów biurowych, toreb
i teczek, jak również produktów AGD, parasoli, zabawek czy breloków.

Naszym klientom oferujemy szybkie terminy realizacji, dostawy z magazynu polskiego
w 24h, pełną obsługę drukarską oraz możliwość realizacji zamówień na rynkach
dalekowschodnich w programie Direct Asia.

www.easygifts.plwww.easygifts.plwww.easygifts.plwww.easygifts.plwww.easygifts.pl

Easy Gifts Easy Gifts Easy Gifts Easy Gifts Easy Gifts is a new quality on the promotional gadgets market in Europe. The company
was created on the basis of experience of people who have been successful in this
market for years. Our catalogue presents a wide variety od promotional articles popular
all over Europe as well as a big choice of innovative new products which will make
every client satisfied.

It's Easy NowIt's Easy NowIt's Easy NowIt's Easy NowIt's Easy Now is a perfect working tool for promotional agencies. Its unique and user-
friendly formula makes it possible for the client to choose the desired article and the
printing method in the fastest and easiest way.

In our offer you will find a lot of models of pens, office products, bags and folders but
also articles for home, umbrellas, toys and key rings.

We offer you quick production time for articles with imprint, deliveries within Poland
in 24 hours, full printing service and a possbility to carry out individual orders directly
from China within the programme Direct Asia.
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Fortress Sp. z o.o.Fortress Sp. z o.o.Fortress Sp. z o.o.Fortress Sp. z o.o.Fortress Sp. z o.o.
ul. Pukowca 15
40-847 Katowice
tel. + 48 032 604 56 69, 0604 56 74
fax + 48 032 604 56 41
e-mail: gifts@fortress.pl

www.fortressgifts.plwww.fortressgifts.plwww.fortressgifts.plwww.fortressgifts.plwww.fortressgifts.pl

Jesteśmy jednym z czołowych dostawców produktów
reklamowych dla potrzeb wielkowolumenowych
kampanii promocyjnych. Tworząc indywidualne
projekty, pomagamy osiągnąć cele promocyjne naszych
Klientów.

Wymyślone i dostarczone przez nas artykuły
reklamowe wspierają masowe akcje promocyjne.
Są zapamiętywane przez konsumentów nie tylko
w Polsce, ale i za granicą.

Proponujemy upominki na każdą okazję, korespo-
ndujące z działalnością firmy i jej produktami/usługami.
Naszą pracę potwierdza zaufanie i wieloletnia
współpraca z wieloma firmami różnorodnych branż
m.in. FMCG, wydawnictw, instytucji finansowych czy
farmaceutycznych.

Dotychczasowymi hitami okazały się dostarczane
przez nas maskotki i koszulki dołączane do preparatu
witaminowego Vitaral Junior, pluszowe misie Saga
wspierające sprzedaż herbaty marki Saga oraz
bajkowe lunchboxy Rama, cieszące się uznaniem
w całej Europie.

Na europejskim rynku znalazło się 16 mln artykułów
promocyjnych stworzonych przez Fortress Gifts.

Szeroka sieć kontaktów oraz partnerska współpraca
z naszymi producentami pozwala nam na realizację
nawet najbardziej wyszukanych projektów.

We are one of the leading suppliers of advertising goods
for the needs of huge promotional campaigns. We help
our customers to achieve their promotional aims by
creating individual projects.

Invented and delivered by us advertising goods support
mass promotional actions. They are remembered by
consumers not only in Poland, but also abroad.

We offer gifts for all occasions which correspond to the
company activity, as well as its products and service.
Our work is confirmed by the trust and long-term
cooperation with many companies from different trade,
e.g. FMCG, publishing houses, financial and
pharmaceutical institutions.

So far our best products have been: mascots and
T-shirts attached to vitamin preparation Vitaral Junior,
teddy bears Saga supporting the sale of Saga tea, as well
as magical Rama lunchboxes which have received
recognition all over the Europe.

On the European market there have appeared 16 million
of promotional goods produced by Fortress Gifts.

The wide range of contacts and partnership with our
suppliers help us to accomplish even the most
sophisticated projects.

www.fortressgifts.plwww.fortressgifts.plwww.fortressgifts.plwww.fortressgifts.plwww.fortressgifts.pl
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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. +48 071 335 16 50
fax +48 071 335 16 55
biuro@gemini-media.pl

www.gemini-media.plwww.gemini-media.plwww.gemini-media.plwww.gemini-media.plwww.gemini-media.pl

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 SystemuSystemuSystemuSystemuSystemu
Identyfikacji WizualnejIdentyfikacji WizualnejIdentyfikacji WizualnejIdentyfikacji WizualnejIdentyfikacji Wizualnej - wizerunku firmy, marki -
począwszy od projektu logotypu, wizytówek, papieru
firmowego, teczek konferencyjnych, poprzez doradztwo
przy doborze artykułów promocyjnych, kreacji,
a skończywszy na tworzeniu rozbudowanych prezentacji
multimedialnych i witryn internetowych. Realizujemy
szerokie spektrum usług związanych z marketingiem
internetowym: reklama w wyszukiwarkach, pozycjono-
wanie stron, systemy mailingowe, kartki elektroniczne,
banery reklamowe.

Artykuły promocyjne ekskluzywne i masowe, wyszukane
i nowoczesne, niezbędne do przeprowadzenia wsze-
lkiego 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.

Jesteśmy Firmą, dla której jakość obsługi Klienta jest
najistot-niejszą wartością, co poświadczone zostało
przez wdrożenie, a następnie certyfikację firmy na
zgodność z Systemem Zarządzania  Jakośc iąSystemem Zarządzania  Jakośc iąSystemem Zarządzania  Jakośc iąSystemem Zarządzania  Jakośc iąSystemem Zarządzania  Jakośc ią
ISO 9001:2001 ISO 9001:2001 ISO 9001:2001 ISO 9001:2001 ISO 9001:2001 w 2008 roku.

Od początku 2007 roku jesteśmy członkiem PolskiejPolskiejPolskiejPolskiejPolskiej
Izby Artykułów PromocyjnychIzby Artykułów PromocyjnychIzby Artykułów PromocyjnychIzby Artykułów PromocyjnychIzby Artykułów Promocyjnych - jedynej w kraju
organizacji skupiającej firmy z branży artykułów
reklamowych. Od kwietnia 2007 roku jesteśmy również
członkami Dolnośląskiej Izby GospodarczejDolnośląskiej Izby GospodarczejDolnośląskiej Izby GospodarczejDolnośląskiej Izby GospodarczejDolnośląskiej Izby Gospodarczej. Od
początku marca 2008 jesteśmy partnerem programu
Solidni w BiznesieSolidni w BiznesieSolidni w BiznesieSolidni w BiznesieSolidni w Biznesie prowadzonego przez GJC Inter
Media, organizatora Międzynarodowych Dni Marketingu,
PR i Reklamy RemaDays; przyznano nam także
międzynarodowy certyfikat Gold AgencyGold AgencyGold AgencyGold AgencyGold Agency.

Zaufało nam kilkaset firm: zaufaj i Ty!Zaufało nam kilkaset firm: zaufaj i Ty!Zaufało nam kilkaset firm: zaufaj i Ty!Zaufało nam kilkaset firm: zaufaj i Ty!Zaufało nam kilkaset firm: zaufaj i Ty!

We create the image of your companyWe create the image of your companyWe create the image of your companyWe create the image of your companyWe create the image of your company
We operate in order to create a professional image of
your company which will make it stand out in the market.
We combine understanding and flexibility towards our
customers' needs with professionalism, which factors
enabled us to achieve success in what we do.
We are an advertising agency which offers its customers
comprehensive services in the scope of creating A SystemA SystemA SystemA SystemA System
of Visual Identificationof Visual Identificationof Visual Identificationof Visual Identificationof Visual Identification - the image of a company, of a brand
- ranging from the project of a logotype, business cards,
letterhead, briefcases, through consultancy when choosing
promotional articles, finally to creating complex multimedia
presentations and the Internet web sides. Apart from the
above we also provide a broad array of services connected
with the Internet marketing: advertisements in search engines,
webpage optimization, mailing systems, e-cards, advertising
banners. We also provide services connected with graphic
creation - we prepare materials such as catalogues,
brochures, as well as design newspaper advertisements.
We offer over 20 000 Promotional articlesPromotional articlesPromotional articlesPromotional articlesPromotional articles, both
exclusive and mass, sophisticated and modern, necessary
to carry out any promotional campaign of your company.
We do not treat the sale of the promotional articles as
the sale of goods only. It is consultancy that is our main
goal when choosing products on the basis of the
gathered information about a given target group, at which
the gadgets are to be targeted, or about a related event
in the company during its operation period.
We are a company for whom the quality of customer
service is a key value, what has been confirmed by the
implementation, and then the certification of the
company for the conformity with the Qual i tyQual i tyQual i tyQual i tyQual i ty
Management System ISO 9001:2001 in 2008Management System ISO 9001:2001 in 2008Management System ISO 9001:2001 in 2008Management System ISO 9001:2001 in 2008Management System ISO 9001:2001 in 2008.
Since the beginning of 2007 we have been a member
of the Polish Chamber of Promotional Articlesolish Chamber of Promotional Articlesolish Chamber of Promotional Articlesolish Chamber of Promotional Articlesolish Chamber of Promotional Articles - the
only organization in Poland to which belong companies
from the commercial articles sector. Since April 2007
we have also been a member of Lower Silesian
Chamber of Commerce. Since the beginning of March
2008 we have been a partner of the Solidni w BiznesieSolidni w BiznesieSolidni w BiznesieSolidni w BiznesieSolidni w Biznesie
(The Reliable in Business) programme run by GJC Inter
Media, the organizer of the International Marketing Days,
PR and the RemaDays commercial; We have also been
awarded an international certificate, Gold AgencyGold AgencyGold AgencyGold AgencyGold Agency.
A couple hundred of companies have put their trustA couple hundred of companies have put their trustA couple hundred of companies have put their trustA couple hundred of companies have put their trustA couple hundred of companies have put their trust
in us: put your trust in us as well!in us: put your trust in us as well!in us: put your trust in us as well!in us: put your trust in us as well!in us: put your trust in us as well!
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Jesteśmy producentem najwyższej jakości logo-smyczy oraz
pionierami w ich sprzedaży na rynku polskim. Nasi
handlowcy zrealizowali już kilkaset tysięcy projektów
logosmyczy. Mamy ogromne doświadczenie + wiedzę
oraz sprawdzone metody i nowoczesne technologie
produkcji. Zawsze dostarczamy produkt najwyższej jakości.
Szeroki wachlarz modeli logosmyczy pozwala zaspokoić
każdego klienta. Oprócz smyczy, które produkujemy
w Polsce zajmujemy się również IMPORTEM smyczy
reklamowych z Chin. Prowadzimy również sprzedaż
AKCESORII do SMYCZY takich jak: identyfikatory, etui
PCV, holdery, kieliszki i zegarki do smyczy, PenDrive, MP3,
MP4, ski-pass'y i inne...

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

Firma GIFT STAR posiada certyfikat programu "Solidni
w Biznesie", który promuje rzetelność i odpowiedzialność
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 :
- szybkie terminy
- jakość
- własna pracownia projektowa
- CERTYFIKATY ukończenia kursów grafiki komputerowej
- projekty graficzne gratis
- profesjonalna produkcja
- sprawdzone technologie
- indywidualne podejście do klienta
- zgodność ilościowa towaru
- permanentny rozwój naszego doświadczenia

We are the producer of the highest quality logo lanyards
and we are the pioneers in their sale on the Polish market.
Our traders have already realized a few hundred thousand
projects of lanyardes. We have a wide experience and
knowledge as well as established methods and modern
production technologies. We also deliver the product of
the highest quality. A wide range of models of lanyards
allows to satisfy the needs of every client. Every lanyard is
treated by us as a work of art…. We hope that Your
lanyard will also appear in our gallery!

GIFT STARGIFT STARGIFT STARGIFT STARGIFT STAR
Al. Stanów Zjednoczonych 69 paw. C-5
04-028 Warszawa
tel. +48 022 663 42 74
tel./fax +48 022 663 50 82
giftstar@giftstar.pl www.giftstar.plwww.giftstar.plwww.giftstar.plwww.giftstar.plwww.giftstar.pl
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GM GadgetsGM GadgetsGM GadgetsGM GadgetsGM Gadgets
ul. Cementowa 3
10-429 Olsztyn
tel. +48 089 532 02 71, 532 02 73
fax +48 089 532 02 72
sekretariat@gadgety.pl

www.gadgety.plwww.gadgety.plwww.gadgety.plwww.gadgety.plwww.gadgety.pl

GM GADGETS - rok założenia 1996 - zajmuje się  się importem
z Dalekiego Wschodu upominków, gadżetów i innych
materiałów reklamowych. Dzięki temu oferuje klientom najlepsze
ceny na rynku. Od ponad 10 lat obsługuje największe
przedsiębiorstwa i instytucje z różnych branż: od farmace-
utycznych, przez finansowe, spożywcze i motoryzacyjne aż po
instytucje i urzędy państwowe.
Firma jako jedna z nielicznych w Polsce posiada pełny park
maszyn służących do znakowania produktów reklamowych oraz
odpowiednie zaplecze magazynowe.
GM GADGETS regularnie uczestniczy w targach biznesowych
organizowanych na całym świecie, dzięki czemu pozyskuje
nowych, coraz lepszych dostawców. Pozwala to na ciągłe
poszerzanie oferty oraz podejmowanie się realizacji zleceń
nietypowych i na specjalne okazje.
Od września 2008 roku funkcjonuje sklep internetowy
skierowany głównie do branży motoryzacyjnej, lecz szeroka
oferta w nim zawarta umożliwia znalezienie odpowiedniego
produktu również pozostałym klientom.

Company GM Gadgets was established in 1996. It is focused on
import from Far East what makes prices the most competitive
on the market. The main purchase are gifts, gadgets and all
different advertising materials. From 10 years GM Gadgets has
been cooperating with the biggest companies from different
branches as: pharmaceutical, financial, food processing,
automotive, state instititions and departments etc.
GM Gadgets is one of the companies in Poland which ownes all
necessary equipment which is used for printing on advertising
articles and posseses appropriate warehouse.
GM Gadgets is a regular participant on business fairs organised
around the whole world where meets new suppliers to
cooperate with. GM Gadgets all the time enlarges  the offer and
undertakes new orders - for special occasions, untypical, non-
standard.
Since September 2008 GM Gadgets has created the new
website. It is mainly aimed to automotive branches but a wide
offer is also available for all clients who are looking for  advertising
inspiration.
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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.
Redakcja Gifts Journal
ul. Podbiałowa 11, 61-680 Poznań
tel. +48 061 825 73 22
fax +48 061 825 84 85
redakcja@gjc.pl, kontakt@gjc.pl

Firma GJC Inter Media jest wydawcą kwartalnika Gifts
Journal i organizatorem Międzynarodowych Dni
Reklamy RemaDays.
Z organizatorem targów RemaDays współpracuje ponad
25 mediów i organizacji branżowych z Polski i zagranicy.
Od 2004 roku, kiedy to odbyła się pierwsza edycja,
nastąpił dynamiczny rozwój targów poprzez m.in. 100%
zwiększenie liczby wystawców i zwiedzających. W  piątej
edycji RemaDays, w warszawskiej hali Expo zaprezentuje
się 460 wystawców, co daje nam zdecydowaną pozycję
lidera wśród organizatorów targów reklamy.
Kwartalnik Gifts Journal to magazyn poświęcony
tematyce upominków  reklamowych. Skierowany jest
on do osób, które chcą poszerzyć swoją wiedzę o rynku
gadżetów promocyjnych, a także szukają dobrych
pomysłów na upominki biznesowe. W części redakcyjnej
znajdują się takie działy jak: Analiza rynku, O tym sięAnaliza rynku, O tym sięAnaliza rynku, O tym sięAnaliza rynku, O tym sięAnaliza rynku, O tym się
mówi,  Upomink i  w biznes iemówi,  Upomink i  w biznes iemówi,  Upomink i  w biznes iemówi,  Upomink i  w biznes iemówi,  Upomink i  w biznes ie czy chociażby
OsobowościOsobowościOsobowościOsobowościOsobowości - dział prezentujący sylwetki interesujących
ludzi z branży.
Gifts Journal jest wydawany od 2000 roku i ma najdłuższy
staż wydawniczy na rynku upominków reklamowych.
To poważny atutpoważny atutpoważny atutpoważny atutpoważny atut dla reklamodawców chcących
efektywnie wykorzystywać budżet reklamowy.
Zapraszamy Państwa do współpracy.

www.gjc.plwww.gjc.plwww.gjc.plwww.gjc.plwww.gjc.pl
www.remadays.comwww.remadays.comwww.remadays.comwww.remadays.comwww.remadays.com

GJC Inter Media is a leader on the polish exhibition
market in the sector of advertising. The basic value of
our work is communication - we listen and carefully
analyze the needs of our customers.
More than 25 mass media and trade organizations from
Poland and abroad cooperate with the organizer of
RemaDays exhibition. Since 2004, when the first
edition of the exhibition was held, one could observe
a dynamic development of the exhibition, realized,
among other things, in a 100% growth of the amount
of exhibitors and visitors. In the 5th edition of
RemaDays in Warsaw Expo halls about 450 exhibitors
will present themselves and their products. This gives
our company a stable position of a leader among
organizers of advertising exhibitions.
Gifts Journal is a quarterly magazine devoted to
promotional products. The magazine is devoted for
people who wish to broaden their knowledge about
the market of promo products and who are  looking
for the inspirations for business souvenirs. In the
editorial part of the magazine there are such sections
as: Analiza rynku Analiza rynku Analiza rynku Analiza rynku Analiza rynku (Market Analysis), O tym się mówiO tym się mówiO tym się mówiO tym się mówiO tym się mówi
(On everybody's lips), Upominki w biznesieUpominki w biznesieUpominki w biznesieUpominki w biznesieUpominki w biznesie (Souvenirs
in business) or OsobowościOsobowościOsobowościOsobowościOsobowości (Personalities) - a section
in which we present portraits of the most interesting
people of the branch. In the editorial part you may
also read the information about news of the market
and anniversaries.
Gifts Journal is published since 2000 and has the longest
publishing history on the market of promotional gifts.
This is a serious advantage for the advertisers who
wish to use their advertising budgets effectively.
We invite you to join us!
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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. +48 071 310 91 00
fax +48 071 310 91 01
info@in-spirion.pl

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 działalności na rynkach zagra-
nicznych i kompetentny zespół, gwarantujący wysoką
jakość świadczonych usług. Dzięki temu posiadamy
czołową pozycję w branży, która została potwie-
rdzona przez wiele wyróżnień i nagród. Jesteśmy
między innymi laureatami konkursu BizTrendy 2008
na najlepszą firmę w branży artykułów promocyjnych.

Ponad 2000 artykułów zebraliśmy w jednym katalogu
PROMOTION 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 kilkaset nowości. Obszerna propozycja
PROMOTION TOPS obejmuje zarówno drobne
artykuły promocyjne jak i wysokiej jakości upominki
reklamowe. Dysponujemy obecnie największą w kraju
ofertą parasoli, którą przedstawiamy w specjalnym
katalogu PARASOLE. Prawie 50 różnych modeli
i szeroka gama kolorystyczna pozwala każdemu
wybrać dla siebie odpowiedni parasol.

Dzięki drukarni realizujemy zlecenia kompleksowo,
łącznie z profesjonalnym znakowaniem wieloma
technikami. Magazyn zlokalizowany w Trzebnicy
pozwala do minimum skrócić czas dostawy.

Do priorytetów Inspirion Polska należy utrzymywanie
najwyższych standardów obsługi Klienta, pełne
dostosowanie oferty i sposobu działania do potrzeb
odbiorców oraz dostarczanie produktów i usług
wyłącznie najlepszej jakości.

We are an international wholesale company which
distributes promotional goods. We cooperate only with
advertising agencies. We have been on the market since
2005. We have experience on the international
markets and a competitive team that guarantees
service of high quality. Thanks to that, we are leaders
in the trade, which has been confirmed by many
awards. Our firm is also a prize-winner of the
BizTreandy 2008 competition for the best company
in the trade of promotional goods.

We have gathered over 2000 items in one catalogue
PROMOTION TOPS. This is an exact guide of up-
to-date trends. You will find here everything you need
to promote goods with the use of gadgets effectively.
Each year we extend our catalogue by several
hundreds of novelties. The extensive offer of
PROMOTION TOPS includes not only small
promotional goods, but also high quality advertising
gifts. We have currently the biggest offer of umbrellas
in Poland, which we present in the special PARASOLE
catalogue. 50 different models and a wide range of
colors will make it easier for you to choose an
appropriate umbrella.

Thanks to the printing house, we accomplish our
orders together with professional marking by the use
of many techniques. The warehouse located in
Trzebnica allows to reduce the time of delivery to a
minimum.

The priorities of Inspirion Polska are: the maintenance
of the highest customer service standards, the total
adjustment of our offer to customer needs, as well as
providing our clients with the highest quality products
and service.

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
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iMi Partner Sp. z o.o.iMi Partner Sp. z o.o.iMi Partner Sp. z o.o.iMi Partner Sp. z o.o.iMi Partner Sp. z o.o.
ul. Kalatowki 24, 02-702 Warszawa
tel. +48 022 843 52 42, 843 94 35/
0509 69 71 07
fax +48 022 847 92 36
Marek.ivica@imipartner.pl

Aktywność firmy:Aktywność firmy:Aktywność firmy:Aktywność firmy:Aktywność firmy:
3D reklama, wytwarzanie upominków reklamowych:3D reklama, wytwarzanie upominków reklamowych:3D reklama, wytwarzanie upominków reklamowych:3D reklama, wytwarzanie upominków reklamowych:3D reklama, wytwarzanie upominków reklamowych:
gadżety reklamowe, prezenty okolicznościowe, dodatki,
upominki na potrzeby wewnętrzne, upominki dla
współpracowników, jubileuszowe upominki, mana-
gerskie upominki, przedmioty sponsorskie, nagrody,
akcesoria sportowe, promocyjne gadżety.

Używane technologie nadruku:Używane technologie nadruku:Używane technologie nadruku:Używane technologie nadruku:Używane technologie nadruku: tampondruk,
grawerowanie laserem, tłoczenie, sitodruk, sito na
okrągło, haft.

Członkostwo:Członkostwo:Członkostwo:Członkostwo:Członkostwo:
A3DR - Asociace 3D reklamy
PSI - Present service institut, PIAP

Company activities:Company activities:Company activities:Company activities:Company activities:
3dimensional advertisment, advertising and gift3dimensional advertisment, advertising and gift3dimensional advertisment, advertising and gift3dimensional advertisment, advertising and gift3dimensional advertisment, advertising and gift
production:production:production:production:production: give-away products, presents for visitors,
mailing attachements, apology presents, presents for
colleagues, annual presents, managers´presents,
competiotion and sponsors products, premiums,
acquisition products, promotion products.

Used imprint technologies:Used imprint technologies:Used imprint technologies:Used imprint technologies:Used imprint technologies: pad printing, laser,
embossing, flat silk-screen printing, rotary screnn printing,
embroidery.

Membership of Associations:Membership of Associations:Membership of Associations:Membership of Associations:Membership of Associations:
A3DR - 3dimesional advertisment association
PSI - Present service institut, PIAP

www.imipartner.plwww.imipartner.plwww.imipartner.plwww.imipartner.plwww.imipartner.pl
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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
tel. +48 032 202 66 22
fax +48 032 202 95 19
biuro@javro.plwww.javro.plwww.javro.plwww.javro.plwww.javro.plwww.javro.pl

JJavro unlimited company produces advertising and office
articles made of natural leather and leather-like materials.
We have been in the Polish market since 1978 and we
have become an esteemed supplier in the advertising
market. Our experience gained since that time has resulted
in high quality of our products and original designs. Our
reliable staff is able to attend effectively to over 400
customers (mainly advertising agencies) annually.
We have been producing  practical and functional purse
and bagmaking products for many years. We have been
trying to cater for all our clients' needs in every field. The
products shown in our web site are a permanent part of
our offer which is constantly being enlarged.
Years of experience made it possible for us to specialize in
a very time consuming and accurate production of practical
and functional goods. Our offer comprises over 300
catalogue items such as:
1. Conference folders and portfolios,
2. Folders for sales representatives,
3. Notebooks,
4. Private or desk business card boxes,
5. Wallets and purses,
6. Key and pencil cases,
7. Calendars,
8. Pendants,
9. Diploma and road atlas covers,
10. Individual projects.
Our products are made from high quality materials: leather
and leather-like synthetic material. To finish we use the
best domestic and imported fittings and accessories. If a
customer makes a special order, all our products can have
a logo of their company embossed hot without foil (dry
imprint) or with foil (golden, silver or in company's colors).
In orders over 100 items in one model it is possible to
make an unique product designed for a particular customer.
We ensure a professional service, high quality of items and
meeting the deadlines. If you are interested in our offer,
please don't hesitate to contact our company. We will be
delighted to answer all possible questions and consider
any suggestions.
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Firma JettStudioJettStudioJettStudioJettStudioJettStudio działa na polskim rynku od 1996 roku.
Specjalizujemy się w imporcie produktów z Dalekiego
Wschodu. Oferujemy produkty sprawdzone i wyselekcjo-
nowane 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: PSLPSLPSLPSLPSL
Design, Bugitron, Boynq, Philippe Pechard, MTPDesign, Bugitron, Boynq, Philippe Pechard, MTPDesign, Bugitron, Boynq, Philippe Pechard, MTPDesign, Bugitron, Boynq, Philippe Pechard, MTPDesign, Bugitron, Boynq, Philippe Pechard, MTP
Watches czy VacuVin. Watches czy VacuVin. Watches czy VacuVin. Watches czy VacuVin. Watches czy VacuVin. Większośc z nich znajduje się
w katalogu INCENTIVE GIFTSINCENTIVE GIFTSINCENTIVE GIFTSINCENTIVE GIFTSINCENTIVE GIFTS. Są wśród nich m. in.
akcesoria komputerowe USB, zegarki na rękęakcesoria komputerowe USB, zegarki na rękęakcesoria komputerowe USB, zegarki na rękęakcesoria komputerowe USB, zegarki na rękęakcesoria komputerowe USB, zegarki na rękę czy
długopisydługopisydługopisydługopisydługopisy. Importujemy również szeroki asortyment
kubków stalowychkubków stalowychkubków stalowychkubków stalowychkubków stalowych oraz wiele rodzajów parasoliparasoliparasoliparasoliparasoli
reklamowychreklamowychreklamowychreklamowychreklamowych, można je odnaleźć na stronach katalogu
OUTDOOR GIFTSOUTDOOR GIFTSOUTDOOR GIFTSOUTDOOR GIFTSOUTDOOR GIFTS.

Wiele upominków z oferty jest chronionych prawem
patentowym, natomiast wszystkie wytwarzane są w syste-
mie 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 miesięcy12 miesięcy12 miesięcy12 miesięcy12 miesięcy
gwarancjigwarancjigwarancjigwarancjigwarancji, bo satysfakcja naszych Klientów jest dla nas
najważniejsza. Bogata oferta dostarczanych przez nas
upominków, jest gwarantem zakupu przedmiotów
wyjątkowych, niedostępnych u innych importerów w całej
Polsce.

Zapewniamy profesjonalną obsługę handlową,
umożliwiając szybką i skuteczną realizację indywidualnych
zamówień. Ofertę naszą kierujemy wyłącznie do agencjiOfertę naszą kierujemy wyłącznie do agencjiOfertę naszą kierujemy wyłącznie do agencjiOfertę naszą kierujemy wyłącznie do agencjiOfertę naszą kierujemy wyłącznie do agencji
reklamowychreklamowychreklamowychreklamowychreklamowych, zwłaszcza tych, którym zależy na
oferowaniu sprawdzonych i dobrych jakościowo
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 byćChcemy byćChcemy byćChcemy byćChcemy być
najgodniejszym zaufania partnerem w drodze donajgodniejszym zaufania partnerem w drodze donajgodniejszym zaufania partnerem w drodze donajgodniejszym zaufania partnerem w drodze donajgodniejszym zaufania partnerem w drodze do
osiągnięcia wspólnego sukcesu.osiągnięcia wspólnego sukcesu.osiągnięcia wspólnego sukcesu.osiągnięcia wspólnego sukcesu.osiągnięcia wspólnego sukcesu.

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. +48 022 812 90 60
fax +48 022 812 90 69
info@jetts.com.pl

 www.jettstudio.pl www.jettstudio.pl www.jettstudio.pl www.jettstudio.pl www.jettstudio.pl

JettStudioJettStudioJettStudioJettStudioJettStudio company has been on the Polish market since

1996. We specialize in importing promotional items from
the Far East. We offer selected products with respect to
quality and functionality. All of our distributed goods are
available in various colors and interesting designs. Constantly
looking for new solutions, reaching out the market needs
allows us to guarantee you the highest quality of service
and the shortest delivery time.

We are an importer of the following brands:
PSL Design, Philippe Pechard, MTP Watches, Bugitron,PSL Design, Philippe Pechard, MTP Watches, Bugitron,PSL Design, Philippe Pechard, MTP Watches, Bugitron,PSL Design, Philippe Pechard, MTP Watches, Bugitron,PSL Design, Philippe Pechard, MTP Watches, Bugitron,
Boynq, and VacuVin.Boynq, and VacuVin.Boynq, and VacuVin.Boynq, and VacuVin.Boynq, and VacuVin.

Most of the products you will find in the INCENTIVE GIFTS
catalogue. Among them there are: computer accessoriescomputer accessoriescomputer accessoriescomputer accessoriescomputer accessories
USB,USB,USB,USB,USB,     watcheswatcheswatcheswatcheswatches and pens. We also import a wide range of
steel mugs and many sorts of promotional umbrellas, which
can be found in the OUTDOOR GIFTSOUTDOOR GIFTSOUTDOOR GIFTSOUTDOOR GIFTSOUTDOOR GIFTS catalogue.

Many offered gifts are patent protected, whereas all of them
are produced in the quality management system ISO 9001.

We invite you to visit our showroom where you can see
and buy individual products. We give 12 months warranty
for the bought goods as the satisfaction of our customers
is the most important.

The wide range of patented products we deliver gives a
guarantee that you buy unique goods, not sold by any
other importer in Poland. We provide you with professional
service that makes the accomplishment of individual orders
faster and more efficient. Our offer is directed exclusivelyOur offer is directed exclusivelyOur offer is directed exclusivelyOur offer is directed exclusivelyOur offer is directed exclusively
to advertisingto advertisingto advertisingto advertisingto advertising     agenciesagenciesagenciesagenciesagencies, especially those which care about
selling products of the highest quality and would like to
attract their clients with unique assortment. We have
created special "no name" websites which support our
distributors (www.incentivegifts.pl , www.outdoorgifts.pl).

We would like to become the most trustworthy partnerWe would like to become the most trustworthy partnerWe would like to become the most trustworthy partnerWe would like to become the most trustworthy partnerWe would like to become the most trustworthy partner
that wouldthat wouldthat wouldthat wouldthat would     help you to achieve your success.help you to achieve your success.help you to achieve your success.help you to achieve your success.help you to achieve your success.
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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. +48 071 387 04 08
fax +48 071 387 15 86
kulik@kulik.com.pl

www.kulik.com.plwww.kulik.com.plwww.kulik.com.plwww.kulik.com.plwww.kulik.com.pl

Zachęcamy do kontaktu z namiZachęcamy do kontaktu z namiZachęcamy do kontaktu z namiZachęcamy do kontaktu z namiZachęcamy do kontaktu z nami

We invite You warmly to contact us!We invite You warmly to contact us!We invite You warmly to contact us!We invite You warmly to contact us!We invite You warmly to contact us!

Rok założenia 1957
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
różnorodnych artykułów 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
Wieloletnia produkcja i import parasoli umożliwiły
nam dostęp do najlepszej oferty. U nas można
znaleźć wszelkie nowinki konstrukcyjne i  wzornicze.
Klienci chętnie korzystają z naszych rad dotyczących
wyboru. Imponująca oferta pozwala nam zadowolić
najbardziej wymagających. Posiadamy tradycyjne
parasole reklamowe, a także produkty markowe.

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 najlepszymi
firmami w Europie. Staramy się aby upominki
tworzone dla naszych Klientów były dostosowane
do profilu działalności, potrzeb.  Nasi klienci wiedzą,
że mogą liczyć na szybką, sprawną obsługę.

Bacznie obserwujemy rynek i staramy się dostoso-
wać ofertę do jego potrzeb. Wciąż rosnące oczeki-
wania naszych Klientów wyznaczają kierunek
naszego rozwoju i są motywacją do działania.

Established 1957
We are the leading producer and distributor onleading producer and distributor onleading producer and distributor onleading producer and distributor onleading producer and distributor on
the market of advertisingthe market of advertisingthe market of advertisingthe market of advertisingthe market of advertising articles for companies.
Our long-term cooperation with the largest suppliers
from Germany, Austria, Italy and The Netherlands
allows us to present a varied range of articles in
competitive prices. We offer articles that will become
the best carriers of Your advertisement, at the same
time representing Your company in innovative and
original way.

Our 50 years of business activity enables50 years of business activity enables50 years of business activity enables50 years of business activity enables50 years of business activity enables us to:
- access the best world market offer
- guarantee good prices and quality
- provide efficient and professional service
- ensure reliance and safety

Our flagship product is naturally the umbrellaOur flagship product is naturally the umbrellaOur flagship product is naturally the umbrellaOur flagship product is naturally the umbrellaOur flagship product is naturally the umbrella
Over 50 years of experience in production and import
of umbrellas has enabled us to propose you the best
offer. Customers who hunt for innovation in umbrella
construction and design will surely find it at Kulik. The
impressive variety of items lets us satisfy even the most
unusual customer requirements, who are often
seeking our professional advice. We propose not only
advertising umbrellas, but also the brand products.

Umbrellas and more…Umbrellas and more…Umbrellas and more…Umbrellas and more…Umbrellas and more…
A number of contacts and trust that we have gained
in our commercial partners gives us the privilege to
remain at the top positions among importers of
advertising gifts. We are working with the best
companies in Europe. We tailor the gifts, fitting them
to needs and businesses of our clients. Our
customers are sure to count on quick and skilful
service.

We observe the market closely and adapt the range
of products to its outlook. Growing customers'
expectations set the direction of our development
and are a motivation to act.
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''KUNSZT''''KUNSZT''''KUNSZT''''KUNSZT''''KUNSZT''
pl. Axentowicza 5
30-034 Kraków
tel./fax +48 012  423 39 77, 623 72 35
tel./fax +48 012  423 43 60
kunszt@kunszt.krakow.pl

www.kunszt.krakow.plwww.kunszt.krakow.plwww.kunszt.krakow.plwww.kunszt.krakow.plwww.kunszt.krakow.pl

Szczegóły i nowości naSzczegóły i nowości naSzczegóły i nowości naSzczegóły i nowości naSzczegóły i nowości na

www.zakladki.com.pl

www.grawerowanielaserowe.net.pl

www.kalendarze.biz.pl

www.kunszt.krakow.pl

www.torbyreklamowe.net.pl

Jesteśmy spółką cywilną wyspecjalizowaną w branży
reklamowej. Nasza oferta to usługi projektowe,Nasza oferta to usługi projektowe,Nasza oferta to usługi projektowe,Nasza oferta to usługi projektowe,Nasza oferta to usługi projektowe,
nowoczesna drukarnia reklamowa, bezpośredninowoczesna drukarnia reklamowa, bezpośredninowoczesna drukarnia reklamowa, bezpośredninowoczesna drukarnia reklamowa, bezpośredninowoczesna drukarnia reklamowa, bezpośredni
import i produkcja upominków reklamowych,import i produkcja upominków reklamowych,import i produkcja upominków reklamowych,import i produkcja upominków reklamowych,import i produkcja upominków reklamowych,
produkc ja  ka lendarzy i  notesów. WŁASNAprodukc ja  ka lendarzy i  notesów. WŁASNAprodukc ja  ka lendarzy i  notesów. WŁASNAprodukc ja  ka lendarzy i  notesów. WŁASNAprodukc ja  ka lendarzy i  notesów. WŁASNA
DRUKARNIA I BAZA PRODUKCYJNA POZWALADRUKARNIA I BAZA PRODUKCYJNA POZWALADRUKARNIA I BAZA PRODUKCYJNA POZWALADRUKARNIA I BAZA PRODUKCYJNA POZWALADRUKARNIA I BAZA PRODUKCYJNA POZWALA
SPRAWNIE REALIZOWAĆ PAŃSTWA ZLECENIA.SPRAWNIE REALIZOWAĆ PAŃSTWA ZLECENIA.SPRAWNIE REALIZOWAĆ PAŃSTWA ZLECENIA.SPRAWNIE REALIZOWAĆ PAŃSTWA ZLECENIA.SPRAWNIE REALIZOWAĆ PAŃSTWA ZLECENIA.
Prace real izujemy terminowo i z największąPrace real izujemy terminowo i z największąPrace real izujemy terminowo i z największąPrace real izujemy terminowo i z największąPrace real izujemy terminowo i z największą
starannością. starannością. starannością. starannością. starannością. W opracowywanych projektach i zdo-
bieniach, przy doborze gadżetów dla Państwa firmy
wykorzystujemy najnowsze osiągnięcia naukowe
z dziedzin psychologii reklamy, marketingu i proje-
ktowania. Uważamy, że dobór narzędzia reklamy jest
kluczowym elementem w budowaniu wizerunku firmy.

UPOMINKI REKLAMOWEUPOMINKI REKLAMOWEUPOMINKI REKLAMOWEUPOMINKI REKLAMOWEUPOMINKI REKLAMOWE. Oferujemy upominki
reklamowe z własnych katalogów GALERIAGALERIAGALERIAGALERIAGALERIA
UPOMINKÓW  2009UPOMINKÓW  2009UPOMINKÓW  2009UPOMINKÓW  2009UPOMINKÓW  2009 -z szybkim terminem realizacji,
oraz linie ekskluzywnych upominków biznesowych,
wyroby ze skór ekologicznych i naturalnych. WyrobyWyrobyWyrobyWyrobyWyroby
znakujemy we własnej drukarni reklamowejznakujemy we własnej drukarni reklamowejznakujemy we własnej drukarni reklamowejznakujemy we własnej drukarni reklamowejznakujemy we własnej drukarni reklamowej.
Opracowujemy i prowadzimy programy lojalnościowe.

DZIAŁ PRODUKCJI WŁASNEJDZIAŁ PRODUKCJI WŁASNEJDZIAŁ PRODUKCJI WŁASNEJDZIAŁ PRODUKCJI WŁASNEJDZIAŁ PRODUKCJI WŁASNEJ - Produkujemy
kalendarzekalendarzekalendarzekalendarzekalendarze trójdzielne, klasyczne, jednodzielne,
kalendarze trójdzielne z zegarem, kalendarze biurkowe.
Kolekcja kalendarzy trójdzielnych KUNSZT jako jedyny
produkt kalendarzowy na rynku polskim została
wyróżniona MEDALEM EUROPEJSKIM. Wykonujemy
również kalendarze: planszowe, wieloplanszowe,
biurkowe, biuwary, listkowe, magnetyczne, podkładki
pod mysz z kalendarzem, bloki i notesy firmowe,
notepady. Oferta produkcyjna to również: torbytorbytorbytorbytorby
firmowefirmowefirmowefirmowefirmowe z papieru, folii, tkaniny, proporczykiproporczykiproporczykiproporczykiproporczyki, tanie
upominki reklamowe na promocje (chorągiewki,
baloniki, daszki, przypinki, maskotki, breloki,
logosmycze SP INACZE MAGNETYCZNESPINACZE MAGNETYCZNESPINACZE MAGNETYCZNESPINACZE MAGNETYCZNESPINACZE MAGNETYCZNE®®®®®

i ZAKŁADKI INDEKSACYJNEi ZAKŁADKI INDEKSACYJNEi ZAKŁADKI INDEKSACYJNEi ZAKŁADKI INDEKSACYJNEi ZAKŁADKI INDEKSACYJNE®®®®®     (produkt chroniony
patentem). Skuteczny sposób przekazania wiadomości,
niski koszt i dostosowanie do mailingu. To propozycja
dla banków, firm medycznych, kosmetycznych, muzeów
i wszystkich, którzy poszukują nowej formy reklamy.

Zapraszamy do współpracy

We are a company that specializes in the advertising
industry. Based on the latest developments in the
psychology of advertising, and the technology of
production and printing, we create and build your
company's image. Our company has been operating
on the market for 18 years. We are a member-founder
of the Polish Chamber of Promotional Articles.

Our experience and expertise are at your disposal.

Our import offer is constantly updated and enlarged,
and includes all price ranges. We offer exclusive brand-
name products that are individually designed, as well
as standard products geared towards mass advertising.

The design studio develops comprehensive artistic
designs, as well as individual designs that have been
entrusted to us.

Cutting edge print shop - i.e. offset and digital printing
as well as techniques for printing and decorating various
surfaces using tampon printing, screen printing,
embroidery, embossment, as well as laser
ornamentation. We decorate all gadgets on offer, in
addition to providing service work. We guarantee high
quality.

We are a producer of the highest quality calendars,
notebooks, blocks of paper, mouse pads, straps, paper
gadgets, as well as company bags made from paper,
foil, and fabric. All of our products on offer can be
obtained with custom-made imprints. Our calendars
and notebooks were awarded a European Medal.

We recommend our calendars and notebooks, from
design to execution.

Special production - MAGNETIC PAPER CLIPS AND
INDEXING TABS (patent protected product). An
efficient, effective, and environmentally friendly way to
reach customers. The important advantages of our
products are the low costs of reaching the end-consumer
and the ability to transfer large amounts of information.

We invite you to take advantage of our products and
services.

SZUKAMY PRZEDSTAWICIELI HANDLOWYCHSZUKAMY PRZEDSTAWICIELI HANDLOWYCHSZUKAMY PRZEDSTAWICIELI HANDLOWYCHSZUKAMY PRZEDSTAWICIELI HANDLOWYCHSZUKAMY PRZEDSTAWICIELI HANDLOWYCH
TEL. 0501-33-49-18TEL. 0501-33-49-18TEL. 0501-33-49-18TEL. 0501-33-49-18TEL. 0501-33-49-18
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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.
Pszczyńska 2
41-902 Bytom
tel. +48 32 289 98 72-73
fax +48 32 289 98 56
lpp@leccepen.com.pl

www.leccepen.com.plwww.leccepen.com.plwww.leccepen.com.plwww.leccepen.com.plwww.leccepen.com.pl

Firma Lecce Pen PolskaFirma Lecce Pen PolskaFirma Lecce Pen PolskaFirma Lecce Pen PolskaFirma Lecce Pen Polska jest producentem długopisów
i artykułów reklamowych. Dzięki doświadczeniu i nowo-
czesnym technologiom produkujemy długopisy reklamowe
o najwyższej jakości. Poprzez doskonale rozbudowaną sieć
dystrybucji swym zasięgiem obejmujemy terytorium całego
kraju oraz 10 państw Europy Środkowo- Wschodniej min.
Litwy. Łotwy, Estonii, Rosji, Białorusi, Ukrainy, Mołdawii,
Czech, Słowacji i Węgier. Proponujemy wiele usług
umożliwiających prezentację treści reklamowych na
artykułach piśmienniczych np. usługę tampodruku,
sitodruku na okrągło, graweru, jak również nadruku
cyfrowego pozwalającego na reprodukcję bardzo
skomplikowanych projektów i zdjęć. Realizujemy
niestandardowe propozycje klientów w zakresie produkcji
- klipsy specjalne, niestandardowe surowce, produkcja
w kolorach Pantone, nowe sposoby konfekcjonowania,
jak np. prezentowany Image Box prostokątny lub w dowo-
lnie wybranym kształcie.
Główne motto, którym kieruje się firma to "More"More"More"More"More          creation,creation,creation,creation,creation,
more satisfaction"more satisfaction"more satisfaction"more satisfaction"more satisfaction".
WIĘCEJ KREACJI WIĘCEJ KREACJI WIĘCEJ KREACJI WIĘCEJ KREACJI WIĘCEJ KREACJI - to więcej satysfakcji klientów.
Lecce Pen Polska w swojej ofercie posiada również
produkty proekologiczne wytwarzane z przetworzonej
skrobi kukurydzianej, które ulegają biodegradacji.
Lecce Pen Polska może poszczycić 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 Członkiem Zarządu PIAP.

Lecce Pen Polska CompanyLecce Pen Polska CompanyLecce Pen Polska CompanyLecce Pen Polska CompanyLecce Pen Polska Company is a manufacturer of pens
and advertising goods. Thanks to our experience and
high-tech, we produce advertising pens of the highest
quality. We have a well-developed distribution network
which covers all parts of Poland as well as 10 Middle-
East European countries: Lithuania, Latvia, Estonia, Russia,
Belarus, Ukraine, Moldavia, the Czech Republic, Slovakia
and Hungary.

We offer service which enables you to present advertising
content on various writing articles, e.g. screen printing,
graver, as well as digital imprint which allows to the
reproduction of very complicated projects and
photographs. We accomplish unusual customer orders
in the range of production: e.g. special clips, non-standard
raw materials, production in the Pantone colors, new
ways of packaging, such as: presenting rectangular Image
Box or in a chosen shape.

Our motto is "More creation, more satisfaction""More creation, more satisfaction""More creation, more satisfaction""More creation, more satisfaction""More creation, more satisfaction"

More creation More creation More creation More creation More creation means more satisfaction for our
customers.

Lecce Pen Polska has in its offer also pro-ecological goods
which are produced from processed corn starch, which
undergo biodegradation.

Lecce Pen Polska can be proud of many awards, for
example:
- The winner of Reliable Company (Solidna Firma),
- The gold statue of Fair Play Enterprise,
- The brown Consumer Laur 2005 in the category of

writing articles,
- The Eye Of Advertising (Oko Reklamy) 2006,
- The Crown of Advertising (Korona Reklamy) 2006,
- The Leader of Export (Lider Eksportu) 2006,
- The logo of Customer-Friendly Company (Firma

Przyjazna Klientowi) 2007,
- The prizewinner of European Program STANDARD 2007,
- The partner of Reliable in Business Program (Solidni

w Biznesie).

Lecce Pen Polska is one of the founders of the Polish
Chamber of Promotional Goods and the CEO Dorota
Bocian is a member of the PIAP board.
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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.
ul. Byków 25B
55-095 Mirków
tel. +48 71 330 54 60
fax: +48 71 315 30 89
biuro@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, Irlandii oraz Francji.

Jesteśmy obecni na kontynecie 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 udział w kreowaniu nowych trendów w branży gadżetowej.

S taw iamy na  dynamiczny  rozwój .  S taw iamy na  dynamiczny  rozwój .  S taw iamy na  dynamiczny  rozwój .  S taw iamy na  dynamiczny  rozwój .  S taw iamy na  dynamiczny  rozwój .  Obecnie nasza powierzchnia
magazynowa wynosi ponad 20 000 m2. Stale rozbudowujemy naszą bazę
drukarską. Na przestrzeni ostatnich dwóch lat powiększyliśmy znacznie
ilość maszyn i personelu zatrudnionego przy znakowaniu gadżetów.
Wykonujemy usługi nanoszenia logotypów technikami sito i tampodruku
oraz graweru laserowego i haftu komputerowy. Pozwala nam to
kompleksowo realizować zlecenia nawet w bardzo dużych nakładach,
zachowując krótkie terminy realizacji. Zwiększając jakość i efektywność
obsługi, systematycznie realizujemy nasz najważniejszy cel, jakim jest
zadowolenie klienta.

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. as a many years experienced company in import and
advertising gadgets distribution become one of the leaders in trade in Poland.

MMMMMacma Groupacma Groupacma Groupacma Groupacma Group we belonges to have branches in Germany, Spain, Netherlands,
Sweden, Hungary, Italy, Great Britain, Ireland and France. We are available on
an African continent as well and we lead trade office in Hong Kong supplying
markets all over the world.

Such wide field of activity gives us opportunity to create new trends in advertising
gadgets market. We are looking for a dynamic development. Our storehouse
area is over 20 000 m2 now. We are still developing our printing house. During
last two years we have extended quantity of engineries and employed staff for
marking gadgets. We have a very modern marking system starting from simple
screenprinting or tampoprint to technological advanced laser engraver and
computer embroidery. It allows to realize our orders even in a very high editions
in short time. Increasing quality and efficiency of our service we are systematically
realize the most important aim which is satisfaction of our customers.
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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

Maxim company is the leading manufacturer of
promotional ceramics in Europe. In both Porceline and
Blue Ceramics catalogues, including almost 30 registered
designs, we offer mugs, cups, coffee sets, frozen glass
etc.  Maxim is the only one company that offers Royal
White porcelain - distinguishing itself  by high quality,
smooth surface and increased durability.

Thanks to the high technology we guarantee competitive
prices and high quality. We provide advertising agencies
with devices making final consumer's service easier, e.g.
no-name catalogues, on-line warehouse, links to no-name
web-site http://www.porceline.eu , etc. We have more
than 3 million mugs and cups in the continuous sale and
our daily production capacity is 15 000 items.

Firma Maxim jest producentem oraz bezpośrednim
importerem ceramiki reklamowej. W ramach dwóch
katalogów "PorceLine" oraz "Blue Ceramics' zawierajacych
blisko 30 zastrzeżonych wzorów oferuje m.in. kubki,
filiżanki, zestawy kawowe, szkło szronione oraz galanterię
szklaną. Maxim jako jedyna firma ma w swojej ofercie
wysokiej jakości porcelanę Royal White, która odznacza
się wyjątkowym odcieniem bieli oraz wyższą wytrzyma-
łością na stłuczenia.

Dzięki najnowocześniejszym maszynom do druku
bezpośredniego Maxim gwarantuje konkurencyjne ceny
oraz wysoką jakość zdobienia.

Dysponujemy wieloma nowoczesnymi narzędziami
ułatwiającymi obsługę klienta końcowego m.in. katalogi
autorskie, 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 3 mln
kubków i filiżanek a nasze dzienne moce produkcyjne to
15 000 sztuk.
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Firma Maxx Office Sp. z o.o.Firma Maxx Office Sp. z o.o.Firma Maxx Office Sp. z o.o.Firma Maxx Office Sp. z o.o.Firma Maxx Office Sp. z o.o. została wyłącznym
dystrybutorem produktów reklamowych marki Rystor
oraz M&G. Nasi dostawcy są gwarantem najwyższej
jakości produktów, posiadający certyfikaty jakości
ISO 9001:2000.
Art. piśmienne firmy Rystor i M&G wykonane są
z najwyższą starannością i jakością przy współpracy
największych światowych dostawców:
Tusz do długopisu: firma Dokumental, Niemcy
Tusz do piór żelowych: firma Mikuni, Japonia
Końcówki piszące: firma Premec, Szwajcaria
Pragniemy być Twoją nową alternatywą na rynku.
Zapraszamy do zapoznania się z naszą oferta.Zapraszamy do zapoznania się z naszą oferta.Zapraszamy do zapoznania się z naszą oferta.Zapraszamy do zapoznania się z naszą oferta.Zapraszamy do zapoznania się z naszą oferta.

www.maxxoffice.plwww.maxxoffice.plwww.maxxoffice.plwww.maxxoffice.plwww.maxxoffice.pl

Maxx Office Sp. z o.o.Maxx Office Sp. z o.o.Maxx Office Sp. z o.o.Maxx Office Sp. z o.o.Maxx Office Sp. z o.o.
ul.Bielszowicka 16 B
04-738  Warszawa
tel. +48 022 769 75 90
fax +48 022 769 75 90
info@maxxoffice.pl

Maxx Off ice Co. ItdMaxx Off ice Co. ItdMaxx Off ice Co. ItdMaxx Off ice Co. ItdMaxx Off ice Co. Itd has become an exclusive
distrubutor of Rystor and M&G commercial products.
Our suppliers are guarantor of highest quality product
with certificates of quality ISO 9001:2000.
Rystor and M&G literary articles are made with highest
care and at cooperation of biggest world suppliers.
Pen's ink: Dokumental Company, Germany.
Gel Pen's ink: Mikuni Company, Japan
Wirting tips: Premec, Switzerland
We want to be your new alternative on market
Please, have a look at our offerPlease, have a look at our offerPlease, have a look at our offerPlease, have a look at our offerPlease, have a look at our offer
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M7 MARKETING SERVICES jest dynamicznie
rozwijającą się agencją reklamy niemedialnej.
Zajmujemy się doradztwem w zakresie doboru
i kreacją narzędzi reklamowych wspomagających
sprzedaż.

Naszym celem jest umożliwienie klientom osiąganie
zaplanowanych celów marketingowych.

Oferujemy kompleksową obsługę w zakresie poligrafii
obejmującą projekty graficzne, dobór materiałów
i druk. W 2009 roku wydaliśmy 6 katalogów
zawierających artykuły reklamowe i odzież
promocyjną: THE CATALOGUE, M-COLLECTION,
GIFTS, TEXTIL, ELECTRONICS i WATCH. Katalogi
dostępne są bezpłatnie dla naszych Klientów. Nasza
pełna oferta to ponad 30 katalogów i 20 000
artykułów dostępnych, w kilka dni z magazynów
w Niemczech, Czechach, Hiszpanii, Włoszech
i Holandii. Dzięki współpracy z kilkudziesięcioma
producentami w Polsce, Europie i Azji realizujemy
również zamówienia na niestandardowe, wykonane
według indywidualnego projektu, materiały
promocyjne. Dobra znajomość polskiego i zagra-
nicznego rynku artykułów reklamowych pozwala nam
dostarczać, dobre jakościowo produkty w atrakcyjnej
cenie.

Zapraszamy na stronę www.m7ms.pl gzie na bieżąco
można sprawdzić aktualną dostępność i stany maga-
zynowe większości artykułów.

Dążymy do tego, aby klienci składając zamówienie
w M7 MARKETING SERVICES posiadali poczucie
bezpieczeństwa. Posiadamy certyfikaty Solidni
w Biznesie oraz TRUST Gold House. Jesteśmy
członkiem Polskiej Izby Artykułów Promocyjnych.

Stale powiększające się grono naszych zadowolonych
Klientów jest najlepszą gwarancją wysokiego poziomu
oferowanych przez nas usług.

Zapraszamy do kontaktu!

www.m7ms.plwww.m7ms.plwww.m7ms.plwww.m7ms.plwww.m7ms.pl

M7 MARKETING SERVICESM7 MARKETING SERVICESM7 MARKETING SERVICESM7 MARKETING SERVICESM7 MARKETING SERVICES
Grochowska 306/310
03-840 Warszawa
tel. +48 022 746 16 42
fax +48 022 746 16 42
biuro@m7ms.pl

M7 MARKETING SERVICES is a dynamical ly
developing advertising agency specializing in non-
media advertising. We not only provide our customers
with counseling as far as selection is considered but
we also create advertising vehicle to back up the sale.

Our underlying purpose is to make it possible for our
clients to achieve their intended marketing aims. We
offer a complex printing service ranging from graphic
designs, a material selection and printing. In 2009 we
published 6 catalogs including advertising products and
promotion clothes: THE CATALOGUE, M- COLLECTION,
GIFTS, TEXTIL, ELECTRONICS and WATCH. These
catalogs are available for our customers for free.
Our complete offer comprises over 30 catalogs and
20 000 items available within a few days from
warehouses in Germany, Czech Republic, Spain, Italy
and Holland. Thanks to our cooperation with a few
dozen producers from Poland, Europe and Asia it is
also possible to supply even non-standard advertising
products to orders made on the basis of individual
designs. Being well familiarized with the Polish and
foreign adverting products market, we are able to
deliver good quality products in a reasonable,
attractive price.

We would like to invite you to visit our website
www.m7ms.pl  where current availability of our
products in the warehouses can be checked.

It is vital for our agency to make our customers feel
safe while placing an order. We have received a
"Reliable Partner in Business" certificate and TRUST
Gold House Certificate. We are a member of Polish
Chamber of Promotion Products. The fact that a
group of our clients is still increasing is the best
guarantee of high quality of our service. We look
forward to hearing from you.
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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. +48 022 354 7700
fax +48 022 354 77 01
info@mediarun.pl

Mediarun.pl zainaugurował swoją działalnośćMediarun.pl zainaugurował swoją działalnośćMediarun.pl zainaugurował swoją działalnośćMediarun.pl zainaugurował swoją działalnośćMediarun.pl zainaugurował swoją działalność
11 kwietnia 2001 roku jako jeden z pierwszych11 kwietnia 2001 roku jako jeden z pierwszych11 kwietnia 2001 roku jako jeden z pierwszych11 kwietnia 2001 roku jako jeden z pierwszych11 kwietnia 2001 roku jako jeden z pierwszych
serwisów z przeznaczeniem dla branży mediów,serwisów z przeznaczeniem dla branży mediów,serwisów z przeznaczeniem dla branży mediów,serwisów z przeznaczeniem dla branży mediów,serwisów z przeznaczeniem dla branży mediów,
marketingu, reklamy, public relations, badań orazmarketingu, reklamy, public relations, badań orazmarketingu, reklamy, public relations, badań orazmarketingu, reklamy, public relations, badań orazmarketingu, reklamy, public relations, badań oraz
internetu. Wydawcą serwisu jest Mediarun sp. z o.o.,internetu. Wydawcą serwisu jest Mediarun sp. z o.o.,internetu. Wydawcą serwisu jest Mediarun sp. z o.o.,internetu. Wydawcą serwisu jest Mediarun sp. z o.o.,internetu. Wydawcą serwisu jest Mediarun sp. z o.o.,
której prezesem jest Paweł Netczuk. W spółcektórej prezesem jest Paweł Netczuk. W spółcektórej prezesem jest Paweł Netczuk. W spółcektórej prezesem jest Paweł Netczuk. W spółcektórej prezesem jest Paweł Netczuk. W spółce
obecnie zatrudnionych jest 20 osób.obecnie zatrudnionych jest 20 osób.obecnie zatrudnionych jest 20 osób.obecnie zatrudnionych jest 20 osób.obecnie zatrudnionych jest 20 osób.

W styczniu 2007, 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 Medialink.pl dostarczaKażdego dnia Mediarun.pl i Medialink.pl dostarczaKażdego dnia Mediarun.pl i Medialink.pl dostarczaKażdego dnia Mediarun.pl i Medialink.pl dostarczaKażdego dnia Mediarun.pl i Medialink.pl dostarcza
najświeższych wiadomości, które docierają do ponadnajświeższych wiadomości, które docierają do ponadnajświeższych wiadomości, które docierają do ponadnajświeższych wiadomości, które docierają do ponadnajświeższych wiadomości, które docierają do ponad
58 000 subskrybentów bezpłatnego newslettera.58 000 subskrybentów bezpłatnego newslettera.58 000 subskrybentów bezpłatnego newslettera.58 000 subskrybentów bezpłatnego newslettera.58 000 subskrybentów bezpłatnego newslettera.
Według grudniowych wyników Stat24.pl (XII.2008)Według grudniowych wyników Stat24.pl (XII.2008)Według grudniowych wyników Stat24.pl (XII.2008)Według grudniowych wyników Stat24.pl (XII.2008)Według grudniowych wyników Stat24.pl (XII.2008)
serwisy łącznie odwiedziło 420 484 unikalnychserwisy łącznie odwiedziło 420 484 unikalnychserwisy łącznie odwiedziło 420 484 unikalnychserwisy łącznie odwiedziło 420 484 unikalnychserwisy łącznie odwiedziło 420 484 unikalnych
użytkowników, a serwis Mediarun.pl odnotowałużytkowników, a serwis Mediarun.pl odnotowałużytkowników, a serwis Mediarun.pl odnotowałużytkowników, a serwis Mediarun.pl odnotowałużytkowników, a serwis Mediarun.pl odnotował
ponad milion odsłon w skali miesiąca.ponad milion odsłon w skali miesiąca.ponad milion odsłon w skali miesiąca.ponad milion odsłon w skali miesiąca.ponad milion odsłon w skali miesiąca.

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

Więcej informacji na stronie: www.mediarun.pl oraz
www.medialink.pl

www.mediarun.plwww.mediarun.plwww.mediarun.plwww.mediarun.plwww.mediarun.pl

Mediarun.pl has been launched on the 11th of AprilMediarun.pl has been launched on the 11th of AprilMediarun.pl has been launched on the 11th of AprilMediarun.pl has been launched on the 11th of AprilMediarun.pl has been launched on the 11th of April
2001 as one of the first websites dedicated to media,2001 as one of the first websites dedicated to media,2001 as one of the first websites dedicated to media,2001 as one of the first websites dedicated to media,2001 as one of the first websites dedicated to media,
marketing, advertising, public relations, research andmarketing, advertising, public relations, research andmarketing, advertising, public relations, research andmarketing, advertising, public relations, research andmarketing, advertising, public relations, research and
Internet sectors. The service is provided by MediarunInternet sectors. The service is provided by MediarunInternet sectors. The service is provided by MediarunInternet sectors. The service is provided by MediarunInternet sectors. The service is provided by Mediarun
Ltd, a company employing 20 people and directedLtd, a company employing 20 people and directedLtd, a company employing 20 people and directedLtd, a company employing 20 people and directedLtd, a company employing 20 people and directed
by Pawel Netczuk.by Pawel Netczuk.by Pawel Netczuk.by Pawel Netczuk.by Pawel Netczuk.
In January 2007, Mediarun Ltd. took over Medialink.pl,
a specialised service devoted to media and advertising.
The latter was founded in October 2000 as the first
media service in Poland. It provided daily updates from
the market and issued a newsletter subscribed by 8,000
users.
Mediarun.pl and Medialink.pl supply the latest newsMediarun.pl and Medialink.pl supply the latest newsMediarun.pl and Medialink.pl supply the latest newsMediarun.pl and Medialink.pl supply the latest newsMediarun.pl and Medialink.pl supply the latest news
which reach their 58,000 users daily in a form of awhich reach their 58,000 users daily in a form of awhich reach their 58,000 users daily in a form of awhich reach their 58,000 users daily in a form of awhich reach their 58,000 users daily in a form of a
free-of-charge newsletter. According to a survey offree-of-charge newsletter. According to a survey offree-of-charge newsletter. According to a survey offree-of-charge newsletter. According to a survey offree-of-charge newsletter. According to a survey of
Stat24.pl (December 2008) the services had jointlyStat24.pl (December 2008) the services had jointlyStat24.pl (December 2008) the services had jointlyStat24.pl (December 2008) the services had jointlyStat24.pl (December 2008) the services had jointly
420,484 of unique users and Mediarun.pl had over420,484 of unique users and Mediarun.pl had over420,484 of unique users and Mediarun.pl had over420,484 of unique users and Mediarun.pl had over420,484 of unique users and Mediarun.pl had over
one million visitors monthly.one million visitors monthly.one million visitors monthly.one million visitors monthly.one million visitors monthly.
The services are organised in several thematic sections,
among those are the latest branch news, photo reports,
photo stories, agenda, Polish and international press
reviews, a vast business database, glossary of branch-
related terms, newly-created forum and job offers.

For more information please visit us at www.mediarun.pl
and www.medialink.pl

www.mediarun.plwww.mediarun.plwww.mediarun.plwww.mediarun.plwww.mediarun.pl
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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. Spółka Komandytowa jest
jednym z głównych dostawców usługi znakowania
laserowego w Polsce. Przez długi okres istnienia
zdążyliśmy odkryć wszelkie zagadki oraz rozwiązać
wszytkie problemy nasuwające się podczas procesów
produkcyjnych. Doszliśmy do perfekcji w znakowaniu
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 jednoczesnym
utrzymaniu bardzo wysokiej jakości dostarczanych usług.

Wykonujemy grawerowania na małych przedmiotach
po obwodzie np. długopisach, obrączkach, metalowych
kieliszkach. Znakowanie laserowe jest techniką, która
zapewnia precyzyjne odwzorowanie grawerowanego
obrazu nawet z zachowaniem odcieni szarości.

Spowodowane jest to bardzo małą średnicą wiązki
laserowej. Wykonanie znakowania tą technologią
sprawia, że zdobiony artykuł jest na najwyższym
poziomie estetycznym.

Nasze maszyny oprócz tego, że grawerują, wycinają
również plexi, laminaty grawerskie, sklejkę, papier (kartki
świąteczne). W ostatnim czasie nasz park maszynowy
powiększyliśmy o wielkoformatowy laser CO2, dzięki
któremu możemy zaoferować przygotowanie dużych
reklam z plexi, laminatu lub drewna.

Oferujemy Państwu bardzo szybkie terminy realizacji,
możliwość przechowywania dużych partii towaru
(do 20 palet) oraz transport towaru na terenie Warszawy
i Trójmiasta.

Próby oraz szkolenia dla handlowców dotyczące techniki
znakowania laserem są dokonywane niedopłatnie.

Serdecznie zapraszamy Państwa do współpracy.Serdecznie zapraszamy Państwa do współpracy.Serdecznie zapraszamy Państwa do współpracy.Serdecznie zapraszamy Państwa do współpracy.Serdecznie zapraszamy Państwa do współpracy.

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. +48 022 631 96 50
tel. 0 505 183 777 (Paweł Krajda)
fax +48 022 631 96 57
pk@mediaster.com.pl

www.laserem.plwww.laserem.plwww.laserem.plwww.laserem.plwww.laserem.pl

Media Ster KAJ Ltd. (Media Ster KAJ Ltd. (Media Ster KAJ Ltd. (Media Ster KAJ Ltd. (Media Ster KAJ Ltd. (spółka komandytowa) is one of
the main suppliers of laser branding service in Poland.
For a long time we have managed to solve all the problems
related to the production process. Our company has
brought laser branding of various surfaces to perfection,
ranging from plastic, leather, grass, wood and metal.
Thanks to a large  activity scale, professional staff and
modern managing systems we are able to offer low prices
and high quality of service as well.
We engrave on small objects on periphery, e.g. pens,
rings, metal glasses. Laser branding is a technique which
ensures an accurate transfer of an image even with shades
of grey. It is caused by a very small diameter of laser
beam. Using this method means the highest esthetic
quality of a product. Apart from engraving, our machines
cut plexi, engraving laminates, plywood, paper (postcards).
Recently we have purchased a multiformat CO2 laser to
produce large plexi, laminate or wooden billboards.
Our company offers short realization deadlines, the
possibility to store large lots of goods (up to 20 pallets)
and transport in Warsaw and Gdańsk-Gdynia-Sopot.
Training sessions in laser branding  for traders are free.
We would like to invite new customers to cooperate
with our company.
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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. +48 022 618 22 95
fax +48 022 619 47 18
info@midoceanbrands.pl

Mid Ocean BrandsMid Ocean BrandsMid Ocean BrandsMid Ocean BrandsMid Ocean Brands jest międzynarodową firmą,
z ponad 40-letnim doświadczeniem w branży. Jesteśmy
czołowym importerem i dystrybutorem upominków
i przedmiotów reklamowych, posiadającym w stałej ofercie
około 3,000 różnych produktów. Obsługujemy około
15,000 dystrybutorów upominków promocyjnych, głównie
z Europy, ale mamy również wielu klientów na całym świecie.
Poprzez swoje biura zakupowe w Hong Kongu i Szanghaju
Mid Ocean Brands dostarcza również upominki reklamowe
bezpośrednio z Dalekiego Wschodu. Kilka innych biur
zlokalizowanych jest w innych częściach Azji np. Guangzhou.
Obecnie w Europie działa 11 regionalnych biur sprzedaży
(kraje Beneluxu, Hiszpania, Włochy, Francja, Niemcy, Wielka
Brytania, Polska, Szwecja, Węgry, Export, Rosja), posiadamy
3 strategicznie zlokalizowane centra logistyczne
i dystrybucyjne w Holandii, Hiszpanii i Polsce.

Nasze Usługi SpecjalneNasze Usługi SpecjalneNasze Usługi SpecjalneNasze Usługi SpecjalneNasze Usługi Specjalne

Usługa Importowa i Asialink:Usługa Importowa i Asialink:Usługa Importowa i Asialink:Usługa Importowa i Asialink:Usługa Importowa i Asialink: Nasza Usługa Importowa
oferuje ceny z Azji bez importowych problemów.
Mid Ocean Brands importuje za klientów, wykorzystując
40-letnie doświadczenie zakupowe, nasze lokalne biura
zakupowe oraz surowe standardy punktów kontroli jakości
w Hong Kongu i Chinach.

Asialink Asialink Asialink Asialink Asialink to nasza brama do Azji, najbardziej efektywny
kosztowo sposób zamówień. Nasi klienci mogą zamawiać
bezpośrednio w kontynentalnych Chinach poprzez nasze
biuro w Hong Kongu i wybierać spośród ponad 5 000 różnych
produktów - wszystko po najlepszych fabrycznych cenach.

Klienci są obsługiwani przez nasze sprawdzone, zarządzane
w sposób europejski biura zakupowe w Hong Kongu,
Szanghaju i Guangzhou (inaczej niż w przypadku nieznanych
chińskich pośredników). Wszystkie produkty są sprawdzane
pod kątem zgodności z europejskimi standardami jakości
i europejskimi przepisami.

Nadruki: Nadruki: Nadruki: Nadruki: Nadruki: Wiemy, jak ważne jest logo czy komunikat
reklamowy. Wspólnie z naszymi klientami pracujemy, aby
osiągnąć najlepszą jakość znakowania, używając najbardziej
odpowiednich technik nadrukowych. Posiadamy wymaganą
wiedzę, aby zapewnić że logo będzie prawidłowo
wykonane, a w rezultacie produkt doskonale wykończony.

E- Usługi: Usługi bazujące na Internecie są niezbędne
w dzisiejszym świecie, gdzie dostępność i efektywność
czasowa są kluczem do osiągnięcia sukcesu. Mid Ocean
Brands stale rozwija wyrafinowane usługi Wsparcia
Marketingowego. Zostały one specjalnie zaprojektowane,
aby ułatwić naszym klientom współpracę z ich klientami oraz
z Mid Ocean Brands. Są dostępne 24 godziny na dobę,
7 dni w tygodniu i gwarantują znaczną pomoc w prowadzeniu
firmy.

Sklep Internetowy:Sklep Internetowy:Sklep Internetowy:Sklep Internetowy:Sklep Internetowy: W naszym sklepie internetowym klienci
mogą kupować nasze produkty, wyszukiwać je zgodnie
z różnymi potrzebami i sprawdzać dostępność stanów
magazynowych. Klienci mogą również online monitorować
stan swoich zamówień.

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 is an international company having
over 40 years of experience in the trade.

We are a leading importer and distributor of advertising
gifts and goods which has in its constant offer over 3 000
various products.

We cooperate with 15 000 promotional gifts distributors,
mainly from Europe, but also from other parts of the
world.

Mid Ocean Brands delivers also advertising goods directly
from the Far East, from Hong Kong and Shanghai. Some
offices are located in other parts of Asia, for example in
Guangzhou.

Currently in Europe there are 11 regional sale offices
(Benelux, Spain, Italy, France, Germany, the United
Kingdom, Poland, Sweden, Hungary, Russia). We have
also 3 strategically located logistic and distribution centers
in the Netherlands, Spain and Poland.

Our special services

Import and Asialink:Import and Asialink:Import and Asialink:Import and Asialink:Import and Asialink: Our import service offers prices
from Asia without any import problems. Mid Ocean
Brands imports for its customers using 40 years of
purchase experience, our local buying offices and strict
standards of quality control points in Hong Kong and
China.

AsialinkAsialinkAsialinkAsialinkAsialink is our gate to Asia, the most effective way of
ordering as far as costs are concerned. Our customers
can order directly from China through our office in Hong
Kong and choose among 5 000 different products -
everything for the factory best prices.

Customers are served by our purchase offices in Hong
Kong, Shanghai and Guangzhou which are managed in a
European way (unlike unknown Chinese agents). All the
products are verified according to European quality
standards and regulations.

Imprints: Imprints: Imprints: Imprints: Imprints: We know how logo and advertising message is
important. We work together with our customers in order
to achieve the best quality of marking using the most
appropriate imprint techniques. We have the knowledge
required for providing you with the right logo and, as a
result, perfectly made product.

E- Service:E- Service:E- Service:E- Service:E- Service: Service based on the Internet is nowadays
essential where availability and effectiveness are a key to
success. Mid Ocean Brands is constantly developing its
marketing services. They have been created to make the
cooperation with customers and Mid Ocean Brands
easier. They are available for 24h a day, 7 days a week
and guarantee assistance in managing a company.

E-shop:E-shop:E-shop:E-shop:E-shop: In our e-shop customers can buy our products,
look for them according to their needs and check the
availability of goods in the warehouse. Clients can also
monitor online their orders.
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Międzynarodowe Targi PoznańskieMiędzynarodowe Targi PoznańskieMiędzynarodowe Targi PoznańskieMiędzynarodowe Targi PoznańskieMiędzynarodowe Targi Poznańskie
ul. Głogowska 14
60-734 Poznań
tel. +48 061 869 20 00, 869 24 19
fax. +48 061 869 29 53
info@mtp.pl, reklama@mtp.pl

Międzynarodowe Targi Poznańskie to od lat organizator
największych i najważniejszych targów reklamowych
i poligraficznych w Polsce. W kalendarzu wystawienniczym
na rok 2009 znalazły się kolejne dwie edycje
Międzynarodowych Targów Artykułów i Usług
Reklamowych Euro-Reklama: GIFT EXPO 2009 oraz
OUTDOOR EXPO 2009, Międzynarodowe Targi
Maszyn, Materiałów i Usług Poligraficznych POLIGRAFIA
2009, nowe Branżowe Targi Zdobienia Odzieży
i Marketingu Tekstylnego TeksPro, a także wiele innych
wydarzeń, spotkań i konferencji dla branży reklamowej.

Najnowsze propozycje w zakresie reklamy BTL zostaną
już po raz kolejny zaprezentowane podczas targów
Euro-Reklama GIFT EXPO. Targi GIFT EXPO
przeznaczone są dla producentów, dystrybutorów,
importerów i nabywców różnego rodzaju artykułów
promocyjnych, nośników reklamowych, kalendarzy
i odzieży reklamowej. Swoją ofertę zaprezentuje
również sektor usług związanych z reklamą, między
innymi agencje reklamowe oraz agencje szeroko
pojętego doradztwa w zakresie marketingu. Nie
zabraknie także branżowych mediów oraz wydawnictw
specjalistycznych.

Euro-Reklama GIFT EXPO to najbardziej specjalistyczne
wydarzenie dla branży artykułów reklamowych w Polsce,
miejsce prezentacji rynkowych trendów i nowinek
technologicznych, ale także pozyskiwania kontaktów
biznesowych oraz integracji całego środowiska. Dzięki
współpracy z wieloma partnerami na poznańskich
targach reklamy co roku odbywają się branżowe
konferencje, warsztaty i konkursy, skierowane zarówno
do wystawców, jak i zwiedzających.

Do zobaczenia na targach!

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

Poznań International Fair has long been the organizer
of the biggest and most important advertising and
printing fair in Poland. In the exhibition calendar for
2009 there are next two editions of the International
Trade Fair of Advertising Goods and Services Euro-
Advertisement: GIFT EXPO 2009 and OUTDOOR
EXPO 2009, the International Fair of Printing Machines,
Materials and Services POLIGRAFIA 2009, new Trade
Fair for Garment Decoration and Textile Marketing
TeksPro and many more events, meetings and
conferences for advertising trade.

The latest proposit ions in the range of BTL
advertisement will be presented for the second time
during Euro-Advertisement GIFT EXPO. The GIFT
EXPO fair is for producers, distributors, importers and
purchasers of various promotional goods, advertising
carriers, calendars and clothes. There will be also
introduced an offer of the advertising sector, among
others advertising agencies and marketing agencies. You
will have a chance to meet there trade media and
specialized publishing houses.

Euro-Advertisement GIFT EXPO is the most
specialized event in the trade of advertising goods in
Poland, the place of presenting market trends and new
technologies, as well as gaining business contacts and
integrating all the advertising environment. Thanks to
the cooperation with many partners, trade
conferences, workshops and competitions directed
both to exhibitors and visitors take place each year at
the Poznań International Fair.

We are looking forward to seeing you on the Fair!

Więcej informacji:
www.giftxpo.plwww.giftxpo.plwww.giftxpo.plwww.giftxpo.plwww.giftxpo.pl

More information on:
www.giftxpo.plwww.giftxpo.plwww.giftxpo.plwww.giftxpo.plwww.giftxpo.pl



61



62

NOTEDECO s.c.NOTEDECO s.c.NOTEDECO s.c.NOTEDECO s.c.NOTEDECO s.c.
ul. Koronkarska 15
61-005 Poznań
tel. +48 061 820 64 37
fax +48 061 652 92 32
notedeco@notesy.pl

NOTEDECO jest producentem notesów samo-
przylepnych z nadrukiem i papierowych materiałów
biurowych. Oferujemy szeroki wachlarz produktów
reklamowych zawierających notesy samoprzylepne.
Ich skuteczność jako środka promocji została
sprawdzona na wielu rynkach i w wielu kampaniach
reklamowych. Atutem naszych produktów jest
atrakcyjny wygląd, łatwość dopasowania do ocze-
kiwań klienta i użytkowy charakter. Zapewniamy
wieloletnie doświadczenie, atrakcyjne ceny i krótkie
terminy realizacji.

www.notesy.plwww.notesy.plwww.notesy.plwww.notesy.plwww.notesy.pl

NOTEDECO is a producer of printed adhesive
notepads and a variety of branded and advertising
stat ionery.  Adhesive,  pr inted notepads are
particularly effective as a promotional material
because of their universal appeal and usefulness. We
offer a wide range of products that have been tested
in many markets and advertising campaigns. Working
with us, you will benefit from our vast experience,
short turn-around times, competitive pricing and
favorable terms of cooperation.
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MODARTMODARTMODARTMODARTMODART
ul. Romera 15, 20-487 Lublin
tel. +48 081 747 22 66
tel./fax +48 081 747 99 44
tel. kom. 0501 503 294
modart@modart.com.pl

www.modart.com.plwww.modart.com.plwww.modart.com.plwww.modart.com.plwww.modart.com.pl

Szanowni Państwo, w Polsce zmieniają się zasady rynkowe.
Firmy działające na naszym rynku zaczynają szukać jak
najefektywniejszego sposobu promocji i reklamy swoich
produktów oraz usług przy jak najmniejszych nakładach
finansowych. Nasza firma wychodzi naprzeciw tym
oczekiwaniom proponując Państwu kompleksowe
i profesjonalne usługi.

Firma MODART istnieje na rynku 12 lat.

Swoim zaufaniem obdarzyło nas wiele renomowanych
Firm. O naszej atrakcyjności i konkurencyjności decyduje
dostosowywanie się do indywidualnych życzeń i wymogów
naszych Partnerów, profesjonalny sposób prowadzenia
usług, atrakcyjne warunki współpracy oraz konkurencyjne ceny.

Firma MODART składa się z następujących działów:
- gadżety i odzież reklamowa - bezpośredni import z Azji,
- studio graficzne,
- promocje i programy lojalnościowe,
- nadruki na gadżetach i odzieży,
- studio fotograficzne,
- ekologiczne torby reklamowe - najlepsze ceny w Polsce,
- outdoor: billboardy, oklejanie witryn okiennych, oklejanie
samochodów, montaż konstrukcji, druk wielkoformatowy,
wielkoformatowe powierzchnie reklamowe.

Zapewniamy atrakcyjne ceny i najwyższą jakość usług.Zapewniamy atrakcyjne ceny i najwyższą jakość usług.Zapewniamy atrakcyjne ceny i najwyższą jakość usług.Zapewniamy atrakcyjne ceny i najwyższą jakość usług.Zapewniamy atrakcyjne ceny i najwyższą jakość usług.

Gwarantujemy szybkie terminy realizacji.Gwarantujemy szybkie terminy realizacji.Gwarantujemy szybkie terminy realizacji.Gwarantujemy szybkie terminy realizacji.Gwarantujemy szybkie terminy realizacji.

Dear Sir/Madam,     In Poland the market standards are
changing. The companies doing business on our market
are looking for the most effective way of promotion and
advertisement of their products and service, at the same
time lowering the expenditure. Our company is trying to
meet such expectations offering you complex and
professional service.

MODART company has been on the market for 12 years.

Many well-known companies have trusted us. Our offer is
attractive and competitive because of the fact that we can
accomplish individual requirements of our partners. We
offer professional service, attractive cooperation terms as
well as competitive prices.

MODART company consists of the following departments:
- gadgets and advertising clothes - direct import from Asia
- graphic studio
- promotions and loyal programs
- imprints on gadgets and clothes
- photographic studios
- ecological advertising carry bags - the best prices in Poland
- outdoor: billboards , casting windows, casting cars,
construction assembly, large size print, large size advertising
area.

We offer attractive prices and the highest quality ofWe offer attractive prices and the highest quality ofWe offer attractive prices and the highest quality ofWe offer attractive prices and the highest quality ofWe offer attractive prices and the highest quality of
service.service.service.service.service.

We guarantee short time of production and delivery.We guarantee short time of production and delivery.We guarantee short time of production and delivery.We guarantee short time of production and delivery.We guarantee short time of production and delivery.
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PPH „OKTIS” – Janusz SitkoPPH „OKTIS” – Janusz SitkoPPH „OKTIS” – Janusz SitkoPPH „OKTIS” – Janusz SitkoPPH „OKTIS” – Janusz Sitko
ul. Nowowiejskiego 33
83-000 Pruszcz Gdański
tel. +48 058 683 32 78; 0 602 344 592
fax +48 058 683 32 78
oktis@oktis.com.pl

Firma „OKTIS” – jeden z największych polskich producentów
toreb i plecaków reklamowych,  obchodzi w tym roku jubileusz
20-lecia istnienia.

Od tylu lat , udaje się prowadzić Firmę, (której tradycje
sięgają okresu międzywojennego) z sukcesem, miarą,
którego są referencje od zadowolonych Klientów
i Partnerów handlowych. Zadowolonych – gdyż, szyte
przez nas torby, plecaki czy tak obecnie pożądane
siatki ekologiczne, zapewniają doskonałą ekspozycję
logotypu Firmy lub wizerunku produktu.

Dostosowujemy nasze projekty każdorazowo do
indywidualnych potrzeb Klienta.

Aby satysfakcja Klientów była pełna, uzupełniamy
ofertę szytych przez nas modeli o gadżety reklamowe.

www.oktis.com.plwww.oktis.com.plwww.oktis.com.plwww.oktis.com.plwww.oktis.com.pl

The company OKTIS- one of the largest Polish
producers of bags and rucksacks with adverts on them,
is celebrating its twentieth anniversary this year. Its
tradition dates back to the 1930s.

A great number of our satisfied customers and partners
are a proof that we have been able to manage this
company successfully for so many years. Satisfied-
because the bags, rucksacks and recently very popular
ecological shopping bags, produced by us, provide a
wonderful exposition of the company logo and product
image.

We also customize our products.

To satisfy our customers even more, we add small gadgets
to the produced by us products to serve as adverts.
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Orientgift Polska Sp. z o.o.Orientgift Polska Sp. z o.o.Orientgift Polska Sp. z o.o.Orientgift Polska Sp. z o.o.Orientgift Polska Sp. z o.o.
ul. Chwarznieńska 73
81-602 Gdynia
tel./fax +48 058 624-23-34
kom. 0501 094 940

www.orientgiftpolska.plwww.orientgiftpolska.plwww.orientgiftpolska.plwww.orientgiftpolska.plwww.orientgiftpolska.pl
www.logoband.plwww.logoband.plwww.logoband.plwww.logoband.plwww.logoband.pl

www.opaskisilikonowe.plwww.opaskisilikonowe.plwww.opaskisilikonowe.plwww.opaskisilikonowe.plwww.opaskisilikonowe.pl

Orientgift Polska działa na rynku gadżetów reklamowych
od 2000 roku, do grudnia 2007 jako Keback Polska, a po
zmianie nazwy od stycznia 2008 roku jako Orientgift Polska.
Jesteśmy bezpośrednim importerem i producentem
gadżetów reklamowych z Dalekiego Wschodu. Współpra-
cujemy ze sprawdzonymi fabrykami z Chin, Korei, Tajwanu,
z którymi  mamy stały, dobry kontakt dzięki czemu szybko
odpowiadamy na nietypowe zapytania, oferujemy najlepsze
ceny na nasze produkcje oraz krótkie terminy realizacji.
Tylko w roku 2008 zrealizowaliśmy blisko 200 zamówień
i wyprodukowaliśmy ponad 600 tysięcy sztuk różnych
produktów reklamowych.

Niezmiennie od 8 lat obsługujemy tylko i wyłącznie agencje
reklamowe i dystrybutorów gadżetów reklamowych.
W tym celu z dniem 1 października 2008 roku urucho-
miliśmy neutralną stronę: www.personalgift.pl do
wykorzystania przez agencje reklamowe i ich Klientów.
Strona ta posiada inne logo i nie ma żadnych danych
teleadresowych. Każda agencja, która będzie chciała z nami
współpracować ma możliwość "podpięcia" tej strony pod
swoją witrynę lub zamieszczenia linku do niej. Dużą zaletą
jest to, że będąc z wizytą u swojego Klienta, agencja ma
możliwość zapoznania go z naszą ofertą za pośrednictwem
właśnie tej strony, bez ujawniania naszych danych
kontaktowych.

Przez najbliższe lata chcemy udoskonalać współpracę
z naszymi obecnymi i potencjalnymi Klientami stosując
zasadę BIZNES - PARTNERSTWO - PRZYJAŹŃ.

Zapraszamy do współpracy: AGENCJE REKLAMOWE,
DYSTRYBUTORÓW, DRUKARNIE,

FIRMY KONSULTINGOWE
i innych pośredników.

NEUTRALNA STRONANEUTRALNA STRONANEUTRALNA STRONANEUTRALNA STRONANEUTRALNA STRONA
DLA AGENCJI REKLAMOWYCH:DLA AGENCJI REKLAMOWYCH:DLA AGENCJI REKLAMOWYCH:DLA AGENCJI REKLAMOWYCH:DLA AGENCJI REKLAMOWYCH:

www.personalgift.plwww.personalgift.plwww.personalgift.plwww.personalgift.plwww.personalgift.pl

Orientgift Polska operates on the gadget market since
year 2000, since 2007 as Keback Polska and after
changing name in 2008 as Orientgift Polska. We are an
direct importer and producer of advertising gadgets from
the Far East. In year 2008 we had 200 orders and we
produced 600 thousand differend products.

Since 8 years we cooperate only with advertising
companies and distributors of advertising gadgets. On
the 1st of October 2008 we activate neutral web site :
www.personalgift.pl for advertising agencies and theirs
Clients. This web site has different Logo and does not
have any adress on it. Each agency can adapt our web
site to theirs.

For the next few years we would like to improve our
cooperation with our Clients and future Clients according
to our principle: BUSINESS-PARTNERSHIP-
FRIENDSHIP.

We invite to cooporate: ADVERTISING COMPANIES,
DISTRIBUTORS, PRINTING HOUSES, CONSU-
LTING FIRMS and others.
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ORCAS POLSKAORCAS POLSKAORCAS POLSKAORCAS POLSKAORCAS POLSKA
ul. Łużycka 17, 65-601 Zielona Góra
tel. +48 068 455 36 28
tel. +48 068 455 36 29
tel. +48 068 455 35 22
fax +48 068 455 35 24

www.2orcas.plwww.2orcas.plwww.2orcas.plwww.2orcas.plwww.2orcas.pl

Z ORCAS-em w przyszłośćZ ORCAS-em w przyszłośćZ ORCAS-em w przyszłośćZ ORCAS-em w przyszłośćZ ORCAS-em w przyszłość
Orcas  to licencjonowany dystrybutor uznanych na rynku
reklamy marek Orcas, Lamy i Uma. Oferta nasza obejmuje
artykuły przeznaczone do notowania, zapisywania w myśl
zasady „co masz zapamiętać Zapisz” .
ORCAS - kreatywność w połączeniu z innowacyjnymORCAS - kreatywność w połączeniu z innowacyjnymORCAS - kreatywność w połączeniu z innowacyjnymORCAS - kreatywność w połączeniu z innowacyjnymORCAS - kreatywność w połączeniu z innowacyjnym
wzornictwem!wzornictwem!wzornictwem!wzornictwem!wzornictwem!
Orcas oddaje w Państwa ręce  szeroką gamę notatników,
notesów, bloczków i karteczek wykonanych z najwyższej
jakości papierów, co gwarantuje doskonałą jakość druku
innowacyjnymi technologiami. W swojej pracy kierujemy
się zasadą „Świeże i nowe pomysły potrzebą rynku”
co daje naszym klientom możliwość wykonywania
ciekawych i niepowtarzalnych projektów. Dodatkową
zaletą jest bezpłatne wykonywanie prób przed realizacją
zlecenia. Oferujemy zatem najlepszą obsługę naszego
klienta oraz gwarantujemy najwyższą jakość usług.
LAMY -  harmonia nowoczesności z prostotąLAMY -  harmonia nowoczesności z prostotąLAMY -  harmonia nowoczesności z prostotąLAMY -  harmonia nowoczesności z prostotąLAMY -  harmonia nowoczesności z prostotą
Firma Orcas to autoryzowany dystrybutor produktów firmy
Lamy  dominującej marki na rynku niemieckim. Ekskluzywne
produkty piśmienne Lamy łączą w sobie innowacyjną
technikę i nowoczesność z niepowtarzalnym minima-
listycznym stylem. Wszystkie produkty wykonane są
z wysokiej jakości materiałów  stali nierdzewnej, palladium
orazaluminium,  wyróżniają się ciekawą linią i kolorystyką.
Każdy z nich ma swój indywidualny charakter, co wynika
z faktu, że każdy produkt ma swego  AUTORA!
Długopisy UMA - spełnieniem oczekiwań i wyobrażeńDługopisy UMA - spełnieniem oczekiwań i wyobrażeńDługopisy UMA - spełnieniem oczekiwań i wyobrażeńDługopisy UMA - spełnieniem oczekiwań i wyobrażeńDługopisy UMA - spełnieniem oczekiwań i wyobrażeń
w reklamiew reklamiew reklamiew reklamiew reklamie
Zaskakująca i bogata różnorodność form, kolorów oraz
kształtów to jest to, czym długopisy marki UMA się
wyróżniają! Nasza oferta pomaga spełnić oczekiwania
klienta, pozwala w pełni zrealizować wyobrażenia
o doskonałym nośniku reklamy! Wyróżniającym
elementem oferty jest proponowanie całościowego serwisu
tzn. nadruku fotograficznego na okrągło, nadruku 360
stopni, nadruku metodą sitodruku oraz tampon druku,
znakowanie laserowe. Dobrze wyposażona baza
sprzętowa gwarantuje dobrą jakość, krótkie terminy
realizacji co nie jest bez znaczenia przy dużych kampaniach
reklamowych!

Orcas is a main distributor of such prestigious brands
as Orcas, Lamy and Uma. Our offer contains articles,
which we use for writing in accordance with the rule
„What would you like to remember, Note it down”.
Orcas - creativit  in combination  with innovativeOrcas - creativit  in combination  with innovativeOrcas - creativit  in combination  with innovativeOrcas - creativit  in combination  with innovativeOrcas - creativit  in combination  with innovative
style!style!style!style!style!
Orcas offer includes wide range of notebooks,
notepads, self-sticking pads, which are made from
high quality paper  - what guarantee the fineness print.
In our work we are following the rule: “ fresh and
new ideas need a market”, what gives our customers
a chance  of implementation original and sophisticated
projects. Additional advantage is a free sample before
realization of whole order.Therefore, we propose
the best customer service and the fineness products.
Lamy -  harmony of modernity and simplicityLamy -  harmony of modernity and simplicityLamy -  harmony of modernity and simplicityLamy -  harmony of modernity and simplicityLamy -  harmony of modernity and simplicity
Orcas is a main distributor of Lamy products  dominant
brand on German market. Exclusive writ ing
instruments of Lamy join innovative technology with
original style. Lamy design is modern, functional,
honest and distinctive.  All the products are made
from the highest quality materials: stainless steel,
palladium, aluminum.  Lamy pens stand out interesting
color and shape.
With their unique and highly distinctive personality,
they are made to shape the market.
Uma - pens  as a fulfillment of expectations andUma - pens  as a fulfillment of expectations andUma - pens  as a fulfillment of expectations andUma - pens  as a fulfillment of expectations andUma - pens  as a fulfillment of expectations and
visionsvisionsvisionsvisionsvisions
Surprising and rich variety of  forms, colors and shapes
it is, what UMA pens stand out from others! Our
offer can help us  to fulfill customers expectation and
give us opportunity to realize ideas connected with
perfect media vehicle.
Our service includes standard and special printing
methods. We can offer screen print, tampon print,
photo-print, and finally laser print.
Good equipped bases guarantee  high quality service
and short terms of delivery !
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POLYmediaPOLYmediaPOLYmediaPOLYmediaPOLYmedia
ul. Czechowicka 4
04-218 Warszawa
tel. +48 022 610 61 39, 610 59 44
fax +48 022 610 54 48
marketing@polymedia.pl

POLYmediaPOLYmediaPOLYmediaPOLYmediaPOLYmedia jest wiodącym producentem artykułów
biurowych i nośników reklamy BTL. Siłą firmy jest posiadanie
zróżnicowanego parku maszynowego umożliwiającego
wykonywanie nietypowych zamówień.
Posiadamy specjalistyczną linię do produkcji segregatorów,
drukarnie offsetową i sitodrukową, maszyny do tłoczeń
i sztancowania, dział obróbki płyt plexi metodami
termicznymi i skrawaniem oraz zakład zgrzewania folii PVC
(wysoką częstotliwością).
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.
OOOOOdbiorcami naszych produktów i usług są:dbiorcami naszych produktów i usług są:dbiorcami naszych produktów i usług są:dbiorcami naszych produktów i usług są:dbiorcami naszych produktów i usług są:
• agencje reklamowe,
• hurtownie artykułów biurowych i reklamowych,
• drukarnie i wydawnictwa,
• firmy produkcyjne, handlowe i usługowe,
• administracja rządowa.
PPPPProdukty działów poligrafii i PVC:rodukty działów poligrafii i PVC:rodukty działów poligrafii i PVC:rodukty działów poligrafii i PVC:rodukty działów poligrafii i PVC:
• segregatory standardowe i reklamowe,
• przekładki segregatorowe,
• clipboardy standardowe i reklamowe,
• teczki reklamowe,
• teczki managera,
• prezentery,
• wzorniki,
• kalendarze,
• podstawki do wydawania reszty (bilonownice),
• podkładki pod mysz i na biurko.
PPPPProdukty działu PLEXI:rodukty działu PLEXI:rodukty działu PLEXI:rodukty działu PLEXI:rodukty działu PLEXI:
• tabliczki informacyjne,
• prezentery produktów i wzorniki,
• stojaki na dokumenty i oferty,
• stojaki wystawowe,
• pojemniki na pliki ofert,
• podstawki na zdjęcia i wizytówki,
• pojemniki na kostki papierowe,
• zegary reklamowe,
• podstawki wystawowe,
• kasetony,
• prezentery grawerowane i podświetlane.

www.polymedia.plwww.polymedia.plwww.polymedia.plwww.polymedia.plwww.polymedia.pl

POLYmediaPOLYmediaPOLYmediaPOLYmediaPOLYmedia is committed to its position as a leading
Polish manufacturer of custom - produced advertising
media, based on printing & binders construction, acrylic
processing, flexible PVC welding.
We're a private, family-owned Polish firm with a well-
established history and tradition. Over the last two
decades, we've made great efforts to improve
production capacity modernize production techniques
and increase our market share, in order to continue
being a market leader.
We serve the following markets:We serve the following markets:We serve the following markets:We serve the following markets:We serve the following markets:
• office products wholesalers
• publishers and printing houses
• marketing and advertising agencies
• private firms and governmental bodies
"In - house" service:"In - house" service:"In - house" service:"In - house" service:"In - house" service:
• photo studio,
• state-of-the-art design studio,
• casemaking,
• high frequency PVC welding,
• offset printing,
• screen printing,
• tampon printing,
• foil stamping,
• blind embossing,
• gloss/matt lamination,
• partial UV-varnishing,
• acrylic glass processing.
Our products:Our products:Our products:Our products:Our products:
• ring binders,
• cases and boxes,
• presentation files,
• dividers,
• clipboard and clip binder,
• advertising & prescription clipboard,
• advertising cases,
• conference folders,
• prestige presenters,
• diaries,
• plastic advertising cash trays,
• desk pads and mouse pads,
• acrylic glass stands.
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Prażmowscy s.c.Prażmowscy s.c.Prażmowscy s.c.Prażmowscy s.c.Prażmowscy s.c.
ul. Nowolipki 27
01-010 Warszawa
tel. +48 022 636 71 36
fax +48 022 636 71 36
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
reklamowereklamowereklamowereklamowereklamowe. 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 tanich artykułów
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 produktówproduktówproduktówproduktówproduktów
brytyjskiej firmy SPSbrytyjskiej firmy SPSbrytyjskiej firmy SPSbrytyjskiej firmy SPSbrytyjskiej firmy SPS - największego producenta
artykułów promocyjnych w Europie.

Dla firmy Prażmowscy 10 letnia rocznica istnienia
okazała sie rokiem szczególnie ważnym - brytyjska firma
SPS (dawniej Supreme) obdarzyła nas zaufaniem
przyznając nam status wyłącznego przedstawiciela
w Polsce. W ten sposób nasza firma jako jedyna
sprzedaje na rynku polskim produkty firmy SPS. Należą
do nich znane i popularne breloki akrylowe breloki akrylowe breloki akrylowe breloki akrylowe 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 oryginalnych produktów reklamowych,
wykonanych z wysokiej jakości materiałów, produko-
wanych w Wielkiej Brytanii. Należy do nich brelokbrelokbrelokbrelokbrelok
AdloopAdloopAdloopAdloopAdloop - miękki brelok z trwałym zatopionym
i nieścieralnym nadrukiem, bajecznie kolorowe kubkikubkikubkikubkikubki
akrylowe, linijki akrylowe, magnesy na lodówkę orazakrylowe, linijki akrylowe, magnesy na lodówkę orazakrylowe, linijki akrylowe, magnesy na lodówkę orazakrylowe, linijki akrylowe, magnesy na lodówkę orazakrylowe, linijki akrylowe, magnesy na lodówkę oraz
Brite-matyBrite-matyBrite-matyBrite-matyBrite-maty - wysokiej jakości podkładki pod mysz
i napoje.

Prazmowscy is a small Polish family run company, which
was established in 1996 and is based in Warsaw,
Poland. We employ a total of twelve staff.

Our leading products are advertising pom-pons - cheap
and efficient, loved by children as well as by adults.
Pom-pons are available in a wide range of colours,
which allow for great customisation. The pom-pons
family consists of more than 130 eye-catching patterns.
All pom-pons are individualy handmade. The
advertising medium is a ribbon tail attached to the pom-
pon. They can be stuck to almost any surface. They
can be handed out at various promotional events -
parties, competitions, sales and so fourth.

Advert pom-pons are extremely flexible - they can be
modified according to your demand. For a specific
request we can design a new, unique pom-pon model
for free.  Our production and stock is located in Poland,
which allow us to offer small quantities and  short terms
of delivery. We have regular customers in Great Britain,
Ireland, Russia and the Ukraine.

For three years we have been the exclusive partner to
SPS, formerly named Supreme (from GB), the largest
trade only manufacturer of promotional products in
Europe. The Prazmowscy company is the sole
distributor for Poland. In the wide variety of SPS's
products, the most especially popular are acrylic key
rings -  available in a huge range of vibrant colours and
shapes. One of the best sellers is unique Adloop keyring
- soft and elastic. SPS is known also for their  acrylic
mugs, coasters, rulers and also for the Brite-mat - top
quality Mouse Mats, designed exclusively for optical
mice with 100% tracking and superb quality print.
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"Pro-KREACJAPro-KREACJAPro-KREACJAPro-KREACJAPro-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, out of home oraz psychologii
reklamy. Informujemy o aktualnych wydarzeniach
branżowych. Przedstawiamy nowości wydawnicze
z dziedziny reklamy, marketingu i PR. Publikujemy porady
fachowców - praktyków marketingu, reklamy, public
relations.

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

"Pro-KREACJA" zadebiutowała w kwietniu 2006 roku.
Jej nakład wynosi 4 000-4 500 egzemplarzy. Magazyn
jest dostępny w wolnej sprzedaży w salonach prasowych
EMPiK i RUCH oraz prenumeracie. Jest także
dystrybuowany podczas targów branżowych, konferencji
i warsztatów, a także poprzez bezpłatne wysyłki
docelowe.

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

Średni nakład miesięcznika wynosi 3 500 egzemplarzy.
Specjalne wydanie polsko-angielskie ukazuje się
w nakładzie 5 000 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.

www.Pro-KREACJA.comwww.Pro-KREACJA.comwww.Pro-KREACJA.comwww.Pro-KREACJA.comwww.Pro-KREACJA.com

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. Obywatelska 115
94-104 Łódź
tel.+48 042 688 79 49, 687 12 92
fax +48 042 687 12 99
biuro@Pro-KREACJA.com

The bimonthly magazine "Pro-KREACJAPro-KREACJAPro-KREACJAPro-KREACJAPro-KREACJA", that has been
published since 2006, is devoted to advertisement,
media and marketing, PR world and to all the people,
who are interested in those subjects. The amount of
the circulation is 4 000-4 500.

The main subjects of  "Pro-KREACJA" are advertising
photography and graphics, the most interesting
advertising campaigns and the newest technological
solutions for these branches. In this magazine you may
find current information about branch events, there are
also presented the novelties from the advertisement,
marketing and PR sphere and articles thematising
especially the psychology and language of advertisement.
There are also a lot of experts` advices being published.

The bimonthly magazine "Pro-KREACJA" is being sold
in retail by EMPiK and RUCH S.A., in subscription system
by KOLPORTER S.A., RUCH S.A., GARMOND PRESS
S.A and at the headquarter of Polski Drukarz Sp. z o.o.
publishing house. It is being also distributed during trade
fairs, conferences and workshops.

"Swiat DRUKU"Swiat DRUKU"Swiat DRUKU"Swiat DRUKU"Swiat DRUKU" ("The World of Printing") is a well
known Polish monthly magazine for the printing
industry. It is regarded as a reliable source of knowledge
for both, the beginners and the advanced readers and
is being read by owners of printing companies,
management, workers of printing houses, graphic
studios, advertising agencies, deliverers of new
technologies.

The average circulation of the magazine is 3 500, but
in case of the special polish-english edition the number
of issues is 5 000 and it is present on the market the
whole year long.

"Swiat DRUKU" is avaliable in retail sale points in many
big cities in Poland and distributed not only in
subscription system by RUCH S.A and Jard-Press but
also during trade fairs, conferences and workshops.
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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. +48 058 661 28 30
fax +48 058 661 28 38
gdynia@pro-activ.pl

Pieniądze bez reklamy robi się tylko w mennicyPieniądze bez reklamy robi się tylko w mennicyPieniądze bez reklamy robi się tylko w mennicyPieniądze bez reklamy robi się tylko w mennicyPieniądze bez reklamy robi się tylko w mennicy
- to prawda znana przez wszystkich ale realizowana tylko
przez tych nielicznych - najlepszych.

Działamy na rynku reklamy BTL od 1995 roku i braliśmy
udział w niejednej, zakończonej sukcesem kampanii
reklamowej i promocyjnej.

Pomagamy przez nasze odpowiednio dobrane produkty
reklamowe dotrzeć do konkretnej grupy odbiorców.
Tym, którym zależy na tym by ich marka, produkt, usługa
czy oferta były rozpoznawalne i poszukiwane przez
konkretną grupę docelową, powinni skontaktować się
z naszymi doradcami:
- telefonicznie 0-801-000-4080-801-000-4080-801-000-4080-801-000-4080-801-000-408
- mailowo info@pro-activ.plinfo@pro-activ.plinfo@pro-activ.plinfo@pro-activ.plinfo@pro-activ.pl

My z pewnością doradzimy jak to zrobić.
Szerszą ofertę naszych możliwości prosimy przejrzeć
na stronie
www.pro-activ.plwww.pro-activ.plwww.pro-activ.plwww.pro-activ.plwww.pro-activ.pl

Tam też można zamówić nasz katalog firmowy
z produktami i pomysłami na reklamę dla swoich
odbiorców (klientów).

www.pro-activ.plwww.pro-activ.plwww.pro-activ.plwww.pro-activ.plwww.pro-activ.pl

Money without advertisement you can have only inMoney without advertisement you can have only inMoney without advertisement you can have only inMoney without advertisement you can have only inMoney without advertisement you can have only in
mintmintmintmintmint
- everybody knows that but only a few knows how to
use this truth.

We have been dealing with BTL since 1995 and  we
have participated in many successful campaigns.
Our customers reach their targets due to the tailor made
promotional items selected by our professional team.
If you want your make, service  or product to be
recognized and demanded by your target group please
contact our team:
- by phone 0-801-000-4080-801-000-4080-801-000-4080-801-000-4080-801-000-408
- by email info@pro-activ.plinfo@pro-activ.plinfo@pro-activ.plinfo@pro-activ.plinfo@pro-activ.pl

You can rely on our advice.
Wider offer of our possibilities you can find on:
www.pro-activ.plwww.pro-activ.plwww.pro-activ.plwww.pro-activ.plwww.pro-activ.pl

You can order there our free of charge catalogue
with the best ideas for your customers (please check
also its digital version).
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PROMO EXPOPROMO EXPOPROMO EXPOPROMO EXPOPROMO EXPO
ul. Kochanowskiego 10/5
40-035 Katowice
tel. +48 032 206 76 77
fax +48 032 253 99 96
marketing@promoexpo.pl

www.promoexpo.plwww.promoexpo.plwww.promoexpo.plwww.promoexpo.plwww.promoexpo.pl

PROMO EXPO - wydawca magazynu OOH
MAGAZINE, katalogów branżowych oraz organizator
PROMO EXPO i PROMO GIFTS. Firma jest członkiem:
Izby Gospodarczej Reklamy Zewnętrznej, Polskiej Izby
Artykułów Promocyjnych oraz Polish Digital Signage
Association.

PROMO EXPO - impreza targowa integrująca sektory:
OUT OF HOME, POINT OF SALE, DIGITAL
SIGNAGE, VISUAL&PRINT, DOSTAWCY MEDIÓW
I MASZYN, EVENTY, ARTYKUŁY PROMOCYJNE.

OOH AWARDS! jest wydarzeniem uhonorowującym
przedstawicieli szeroko pojętej reklamy. Nagrody
i wyróżnienia zostaną przyznane w kategoriach Firma
Roku dla następujących branż: OUT OF HOME,
DIGITAL SIGNAGE, POS, EVENTY, DRUK
WIELKOFORMATOWY, DOSTAWCY MEDIÓW
I MASZYN, ARTYKUŁY PROMOCYJNE. Sektor
DIGITAL SIGNAGE zostanie dodatkowo wyróżniony
w kategoriach: Instalacja Roku, Innowacja Roku.

POS STARS - nagrody wręczane podczas targów
PROMO EXPO w kategoriach: Beverage&Food,
Tabbaco&Alcohol, Beauty&Care, Pharmaceutical,
Fashion, Electronics, Display Cartons, INNOVATION
OF THE YEAR, DESIGN OF THE YEAR oraz DISPLAY
ROKU - GRAND PRIX.

PRINT STARS -  dostawcy mediów i maszyn oraz
rozwiązań dla sektora poligraficznego mogą zgłaszać do
wyróżnienia innowacyjne produkty jakie zostaną
pokazane na targach PROMO EXPO.

PROMO GIFTS

Świąteczna edycja targów PROMO EXPO skierowana
do sektora ARTYKUŁÓW PROMOCYJNYCH
odbędzie się w dn. 06-08 października 2009 r.
Równocześnie na terenie Centrum Targowego
MTPolska obędą się targi Event Show.

OOH MAGAZINE

Pierwszy magazyn poświęcony szeroko pojętej reklamie
OUT OF HOME.

PROMO EXPO is a Publisher of OHH Magazine for
Outdoor Advertising and Out of Home Suppliers, Show
Catalogues and also the Organizer of PROMO EXPO
Advertising Fairs and PROMO GIFTS.

The PROMO EXPO company is Member  of  Polish
Outdoor Advertising Chamber, Polish  Chamber of
Promotional Articles and Polish Digital Signage
Association.

PROMO EXPO - advertising fairs for sectors: DIGITAL
SIGNAGE, POS, EVENTS, PROMOTIONAL
PRODUCTS, MEDIA & MACHINE SUPPLIERS.

POS STARS - program for leading POS producers. The
statues are award during PROMO EXPO Advertising
Fairs for the displays from Beverage&Food,
Tabbaco&Alcohol, Beauty&Care, Pharmaceutical,
Fashion, Electronics, Display Carton, INNOVATION
OF THE YEAR, DESIGN OF THE YEAR and also
DISPLAY OF THE YEAR - GRAND PRIX categories.

OOH AWARDS!  - event for leaders of advertising
branch. The awards and honours will grant for
COMPANY OF THE YEAR in selected branch: OUT
OF HOME, DIGITAL SIGNAGE, POS, EVENTS,
LARGE FORMAT PRINTING, PROMOTIONAL
PRODUCTS, MEDIA & MACHINE SUPPLIERS.
DIGITAL SIGNAGE sector will be honour extra in
INSTALATION and INNOVATION OF THE YEAR
categories.

PRINT STARS - program for printing industry, machine
and component supplies. All applications for innovations
products will be exhibited in a special area at PROMO
EXPO fair.

PROMO GIFTS - Christmas edition of Promotional
Products Fairs PROMO EXPO will take place on
October 6-8, 2009 in modern venue Marsa Business
Park in Warsaw - in the same time and place Event
Show Fairs will go on.

OOH MAGAZINE - the first magazine for Outdoor
Advertising and Out of Home Suppliers.
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Promo Vision Sp. J.Promo Vision Sp. J.Promo Vision Sp. J.Promo Vision Sp. J.Promo Vision Sp. J.
Księżycowa 17
71-792 Szczecin
tel. +48 091 420 27 70
fax +48 091 420 27 79
info@elasto-form.pl

 www.elasto-form.pl www.elasto-form.pl www.elasto-form.pl www.elasto-form.pl www.elasto-form.pl

Innowacyjne gadżety Elasto Form juz w POLSCE!Innowacyjne gadżety Elasto Form juz w POLSCE!Innowacyjne gadżety Elasto Form juz w POLSCE!Innowacyjne gadżety Elasto Form juz w POLSCE!Innowacyjne gadżety Elasto Form juz w POLSCE!
Niemiecki koncern Elasto Form jako producent
i dystrybutor  od 28 lat przełamuje schematy myślenia na
temat gadżetów reklamowych i ich wykorzystana
w promocji marki. W roku 2009 dzięki firmie
Promo Vision sp. j. możemy i w Polsce urozmaicić
kampanie BTL o nowe, niespotykane do tej pory gadżety.

Katalog SportowyKatalog SportowyKatalog SportowyKatalog SportowyKatalog Sportowy
- GADŻETY I SPORT - FOR CHAMPIONS
Zawiera całą gamę produktów przeznaczonych dla klubów
sportowych oraz kibiców, a nowe wzory ciekawych
produktów są szansą na wyróżnienie swojej oferty dla agencji
reklamowych.

Premium Line 2009Premium Line 2009Premium Line 2009Premium Line 2009Premium Line 2009
- GADŻETY W WERSJI PREMIUM
Prezentuje produkty takie jak: latarki, lampki LED, torby,
artykuły medyczne, zegarki retro, zegarki cyfrowe, paski oraz
wiele innych.

Essentials 2009Essentials 2009Essentials 2009Essentials 2009Essentials 2009
- JAKOŚĆ I INNOWACJE
Produkowane tylko w Europie. Są one dużo lepszej jakości
niż te importowane z dalekiego wschodu. Wszystkie materiały
do produkcji pochodzą z Europejskiej Strefy Ekonomicznej
i w 100% odpowiadają normom Unii Europejskiej. Idealne
do zamówień z krótkim czasem realizacji.

Innovative Elasto Form gadgets now availableInnovative Elasto Form gadgets now availableInnovative Elasto Form gadgets now availableInnovative Elasto Form gadgets now availableInnovative Elasto Form gadgets now available
in POLAND!in POLAND!in POLAND!in POLAND!in POLAND!
Since 28 years Elasto Form German concern as the producer
and distributor has been breaking the ways of thinking about
advertising gadgets and using them in promoting the brand.
In 2009 thanks to the PromoVision Sp.j. company also
in Poland we can diversify BTL campaigns in new,
unprecedented gadgets.

SPORT CATALOGUESPORT CATALOGUESPORT CATALOGUESPORT CATALOGUESPORT CATALOGUE
- gadgets and sport - FOR CHAMPIONS
It contains whole range of products appropriated for
sports clubs and fans, new designs of interesting products
give the chance distinguish Your offer for advertising
agencies.

PREMIUM LINE 2009PREMIUM LINE 2009PREMIUM LINE 2009PREMIUM LINE 2009PREMIUM LINE 2009
- Gadgets in premium version -
It presents such products:
LED lamps, flashlights, medical articles, bags, retro
watches, digital watches, belts and much more.

ESSENTIALS 2009ESSENTIALS 2009ESSENTIALS 2009ESSENTIALS 2009ESSENTIALS 2009
- Quality and Innovations
Produced only in Europe. They are much better than
products imported from the Far East. All materials used
during production come from European Economic Zone
and meet European Union standards. They are perfect
or orders with short realization time.

www.promovision.plwww.promovision.plwww.promovision.plwww.promovision.plwww.promovision.pl
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S PROS PROS PROS PROS PRO
ul. Chylicka 49
05-510 Konstancin-Jeziorna
tel. +48 22 717 46 91
fax +48 22 717 46 91
spro@spro.pl

Od prawie 10 lat zajmujemy się realizacją rozwiązań
reklamowych na potrzeby promocji firm i ich produktów.
Służymy radą i doświadczeniem - od pomysłu, poprzez
projekt i wykonanie gotowego produktu. Na oferte firmy
składa się kilkanaście tysięcy artykułów reklamowych
z różnych dziedzin rynku, produkty okazjonalne
i sezonowe, oferty świąteczne oraz ekskluzywne artykuły
dla VIP. Większość z nich znajduje się na naszej stronie
www.spro.pl. W zależności od produktu wykonujemy na
nich nadruki stosując różne techniki.

Poza standardową ofertą proponujemy oferty produ-
centów, z którymi ściśle współpracujemy, takie jak:
- ceramika reklamowa
- tekstylia i odzież promocyjna
- galanteria skórzana
- kalendarze
- druk i poligrafia (wizytówki, foldery)
- zapałki reklamowe, pinsy, smycze
- notesy, magnesy, teczki
- maskotki firmowe
- artykuły na festyny i imprezy: daszki, chorągiewki,

wiatraczki, balony i wiele innych propozycji…

Organizujemy akcje promocyjne, konferencje, eventy,
spotkania integracyjne czy szkolenia. Od podstaw
opracujemy koncepcję, wykonamy projekt i uszyjemy
gotową maskotkę firmową.

Podejmiemy się realizacji produktu bądź pomysłu
przedstawionego na specjalne życzenie, więc jeśli szukają
Pańswo indywidualnych rozwiązań bądź chcą stworzyć
produkt na podstawie własnego pomysłu - proszę nam go
opisać - a my postaramy się spełnić Państwa oczekiwania.

Zapraszamy do współpracy.

www.spro.plwww.spro.plwww.spro.plwww.spro.plwww.spro.pl

For almost 10 years we have been concerned with
implementation of advertising solutions for the
requirements of promotion of companies and their
products. Thanks to gained experience we can invent,
design and make the product. In our offer we have several
thousand of advertising articles from many different
branches of the market, occasional and seasonal products,
Christmas & Easter offers and exclusive VIP products.
Most of them You can find on our website: www.spro.pl.
Depending on the product we make printed inscriptions
using different techniques. Beyond standard offer we
suggest offers of the producers we cooperate with.

It may be, for example:
-advertising ceramics,
-textiles and promotional clothing,
-fancy leather goods
-calendars
-print and typography [visiting-cards and folders]
-advertising matches
-notebooks, magnets, document cases
-company mascots
-articles for galas and parties [balloons, flags, vanes etc.]
and many others.

We organize promotional campaigns, conferences,
events, integration meetings and trainings.
We will develop the concept from bases, execute project
and sew ready company mascot.

On special request we realize individual ideas of our clients.
On the basis of description or presented project, we can
make a finished product.

We welcome Your cooperation.
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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. +48 061 865 80 68, 865 86 49
fax +48 061 865 84 23
marketing@quovadis.com.pl

Firma Quo Vadis Polonia Sp. z o.o. powstała w roku
1994 w Poznaniu, jako oddział założonego w 1954 roku
francuskiego wydawnictwa Editions Quo Vadis,
będącego od 1999 roku marką Grupy Exacompta
Clairefontaine.
Quo Vadis specjalizuje się w produkcji szerokiej gamy
terminarzy i organizerów opartych o rewolucyjną
koncepcję organizacji czasu - jeden tydzień na dwóch
stronach - stworzoną w 1952 roku przez założyciela
firmy Quo Vadis, dr Francisa-Georga Beltrami,
pozwalającą na łatwe - w oka mgnieniu - zaplanowanie
spotkań lub zadań. Dostępnych jest ponad 80 terminarzy
Quo Vadis różnych typów, odpowiadających różnym
stylom życia, aktywności zawodowej i profilom
psychologicznym konsumentów.
Obecnie terminarze Quo Vadis wydawane są w 16
językach i sprzedawane są na 5 kontynentach.
Terminarze Quo Vadis wyróżniają się kreatywnością,
dbałością o najwyższą jakość użytych materiałów oraz
nowoczesnością technologii użytych w procesie
produkcji.
Tworzone od lat produkty wielokrotnie przechodziły
modyfikacje, co pozwoliło znakomicie dostosować je
do dzisiejszych potrzeb naszych użytkowników.
Co roku w ofercie Quo Vadis pojawiają się nowości,
dające Klientom jeszcze większe możliwości wyboru
spośród naszej, ciągle powiększającej się, kolekcji
Prestige. Aktualnie coraz większą popularność zdobywa
polipropylenowa oprawa na powlekanej spirali
metalowej - Vision. Ponadto Quo Vadis Polonia
dysponuje wieloma nowoczesnymi technikami
personalizacji oraz indywidualizacji produktów.
Naszą galerię prestiżowych wyrobów wzbogaciły
rewelacyjne, zamykane na gumkę notesy, terminarze
i indeksowane notesy teleadresowe z kolekcji Habana,
w trzech modnych i eleganckich kolorach oraz kolekcja
tematycznych notatników Memoriae©, obejmujących
dwanaście tytułów w nowoczesnych, efektownych
kolorach. We wszystkich notesach zastosowano, znany
już z terminarzy Quo Vadis, super gładki papier chamois.

www.quovadis.com.plwww.quovadis.com.plwww.quovadis.com.plwww.quovadis.com.plwww.quovadis.com.pl

Quo Vadis Polonia Ltd. Company was established in 1994 in
Poznań as a branch office of the French publishing house Editions
Quo Vadis founded in 1954. Since 1999 it has been a brand of
Exacompta Clairefontaine Group.
Quo Vadis specializes in the production of a wide range of
diaries and personal organizers based on revolutionary concepts
of time organization - one week on two pages - created in
1952 by the founder of Quo Vadis - dr Francis-Georg Beltrami.
It helps you to arrange all your meetings in the twinkling of an
eye. Over 80 Quo Vadis  organizers are available in various
types which suit different lifestyles, professions and psychological
profiles of customers.
At present the Quo Vadis  organizers are available in 16 languages
and sold on 5 continents.
The Quo Vadis  organizers are unique because of their creativity,
the highest quality of used materials and high-tech used in the
production process.
Created for years products have undergone modifications, which
perfectly adjusted them to present-day needs of our customers.
Each year in the Quo Vadis offer appear novelties which give
our clients the bigger possibility of choosing products among
our Prestige collection. Currently a polypropylene binding on a
coating steel spiral - Vision, is becoming more and more popular.
Moreover, Quo Vadis Polonia has many modern personalization
and product individualization techniques.
Our gallery of prestigious products was enriched by notebooks
with elastic bands, diaries and address notebooks with index
from the Habana collection in three modern colors, as well as
the Memoriae© collection of theme notebooks including 12
titles in up-to-date and attractive colors. In all the notebooks
very smooth chamois paper was used, already known from
Quo Vadis diaries. Moreover, customers can find in our
collection individually designed notebooks, conference folders,
business card holders, wallets, document cases and many other
office accessories made of genuine leather and synthetics. All
our products are packed in freely chosen paper, carton, wood
or metal packaging.
Prestigious diaries, agendas, organizers, time planners, wall
calendars, notebooks, business card holders, other accessories
made of genuine leather and synthetics.

Dodatkowo, Klienci mogą znaleźć w naszej kolekcji
projektowane indywidualnie notesy, teczki konferencyjne,
albumy do wizytówek, portfele, etui na dokumenty oraz
inne artykuły galanterii biurowej ze skór naturalnych
oraz nowoczesnych tworzyw syntetycznych. Wszystkie
nasze produkty są pakowane w dowolnie wybrane
opakowania papierowe, kartonowe, drewniane lub
metalowe.
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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. +48 022 615 27 63, 615 27 64
fax +48 022 816 41 40
info@redapolska.pl

REDA zaliczana jest do grona największych dostawców
artykułów reklamowych w Europie. Atutami firmy są
centralny magazyn w Brnie - stanowiący doskonałe
zaplecze logistyczne na potrzeby rynków europejskich
oraz biuro w Chinach - zapewniające możliwość ciągłego
wyszukiwania nowych, atrakcyjnych produktów oraz stałą
kontrolę ich jakości. Działalność REDA Polska Sp. z o.o.
koncentruje się na rynkach polskim, republik bałtyckich
oraz ukraińskim.

Podstawowym katalogiem produktów jest OFERTA 2009
oraz katalog eksportowy EXCURSION 2009. Odzwie-
rciedlając dwudziestoletnie doświadczenie firmy na rynku
europejskim, katalogi te zawierają przeszło cztery tysiące
produktów masowych, użytkowych, okazjonalnych
i luksusowych - gadżety reklamowe, upominki wykonane
z drewna, skóry, metalu, szkła, ceramiki i tworzyw
sztucznych, artykuły piśmiennicze czy tekstylia.

Ofertę artykułów typowych i charakterystycznych dla
sektora upominków reklamowych uzupełnia kolekcja
produktów Tonino Lamborghini, na których dystrybucję
REDA posiada licencję wyłączności. Linia Tonino
Lamborghini skierowana na rynek reklamowy obejmuje:
zegarki, artykuły piśmiennicze, torby, galanterię skórzaną,
w tym również z krokodylowej skóry, drobne artykuły
ze stali szlachetnej, okulary przeciwsłoneczne, ceramikę
i akcesoria dla miłośników kawy. Artykuły te, w obecnej
dobie większego zapotrzebowania na produkty markowe
o wysokiej jakości, cieszą się coraz większym zaintereso-
waniem.

Nowością w 2009 roku jest wprowadzenie nowej,
eleganckiej kolekcji Santini.

Mocną stroną REDY, wyróżniającą ją spośród konkurencji
jest doskonale zorganizowana logistyka, która umożliwia
czas realizacji zamówienia w 24/48 godzin od jego
złożenia, z dostawą z magazynu centralnego do siedziby
w Warszawie. Gwarancją jakości i sumienności usług jest
certyfikat ISO 9001:2001.

www.redapolska.plwww.redapolska.plwww.redapolska.plwww.redapolska.plwww.redapolska.pl

REDA is one of the leading European suppliers
of promotional products and advertising specialties. Our
strong points are: central storage area located in Brno
(Czech Republic), a great advantage in terms of logistics
and forwarding and office in China - enabling constant
possibility of new products' sourcing and continuous quality
checking. REDA Polska Sp. z o.o. as a part of REDA
Group focuses  on Polish, Ukrainian and Baltic Republics'
markets.

"The heart" of REDA's offer are two catalogues: Excursion
2009 - prepared for international dealers and OFERTA
2009 - specially dedicated to Polish market. Every one of
them includes more than four thousand products: give-
aways, advertising specialties, promotional products and
premiums - products made of wood, leather, metal, glass,
ceramic, plastics, writing instruments, textiles, etc. They
are composed on the basis of twenty years long
experience on European market.

REDA Polska oferuje klientom wszelkie narzędzia
wspomagające działania promocyjne i marketingowe,
może zająć się logistyką oraz poprowadzić programy
wspomagające sprzedaż i lojalnościowe.

Oferta REDA Polska to również znakowanie produktów
reklamowych wszelkimi dostępnymi obecnie na rynku
technikami, umożliwiające sprostanie potrzebom nawet
najbardziej wymagających klientów.

The offer of items typical and characteristic for
the promotional products' sector is complemented by
the collection of Tonino Lamborghini premiums. REDA
is proud to have an exclusive license for distributing them.
This line includes: watches, stationery items, bags, leather
accessories, including made of crocodile leather, small
articles of stainless steel, sunglasses, ceramics and
accessories for coffee lovers. These goods, in the current
era of increased demand for branded products of high
quality are becoming more and more popular.

The novelty for 2009 is introducing a new, elegant
collection Santini.

The strength of REDA, distinguishing it from the
competition is perfectly organized logistics, which allows
completing of the order in  24/48 hours, with the delivery
from central storage to the office in Warsaw. The quality
of services is certified by ISO 9001:2001.

REDA Polska offers also other promotional and marketing
tools, logistic services and possibility of conducting loyalty
and sales-supporting programs. Thanks to constantly
developed machine park and production facilities, REDA
Polska is able to offer all marking techniques currently
available on the market and to meet the needs of even
the most demanding customers as well.
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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. Zachodnia 1
66-100 Sulechów
tel. +48 068 451  4500..505
fax +39 139 65 45
biuro@senatorpolska.pl

Firma Senator istnieje od 1920 roku jako producent
artykułów piśmienniczych. Jest również częścią
koncernu Merz GmbH & Co. KGaA. Polski oddział
firmy SENATOR powstał w 1999 roku. Dzięki
wieloletniej tradycji oraz wysokiej jakości produktów
i usług w krótkim czasie zyskał miano wiodącego
producenta artykułów piśmienniczych w branży
reklamowej.

Senator Polska jako firma z 10 - letnim stażem może
pochwalić się szeregiem prestiżowych nagród.
Najważniejsze z nich to Złota statuetka Fair Play
będąca zwieńczeniem przyznania Certyfikatów firmie
nieprzerwanie od  2004 roku, Kryształowe Oko
Reklamy oraz złota i brązowa Koroną Reklamy. Dzięki
młodej, energicznej i wyspecjalizowanej kadrze,
nowym technologiom i innowacyjnym rozwiązaniom
zapewniamy naszym klientom szybką i fachową
obsługę. Bogata oferta firmy SENATOR zawiera
długopisy plastikowe w szerokiej palecie barw,
przeznaczone do reklamy masowej, eleganckie,
wysokogatunkowe komplety piśmiennicze o szla-
chetnych krojach i szklane oraz porcelanowe kubki
i zestawy deserowe. Nowością wprowadzoną
w obecnym roku jest kolekcja Writing Accessories,
w której znajdą Państwo eleganckie niezbędniki
biznesowe: organizery, teczki, notesy i kartki
samoprzylepne w gustownej oprawie. Oferujemy
również usługi znakowania i indywidualizowania
naszych produktów od standardowych po zupełnie
wyjątkowe. Proponujemy nadruki w technice
sitodruku i tampondruku, nadruk fotograficzny
i znakowanie laserowe również 360o oraz usługi typu
corporate (tworzenie kolorystycznych kompozycji
z części długopisu), ICC - długopis w indywidualnym
kolorze PMS i CLIP4YOU - możliwość stworzenia
indywidualnego kształtu klipsu.

www.senatorpolska.plwww.senatorpolska.plwww.senatorpolska.plwww.senatorpolska.plwww.senatorpolska.pl

Sentor was established in 1920 as a producer of
writing instruments. Polish subsidiary of Senator was
opened in 1999. As a part of Merz GmbH & Co.
KGaA company and thanks to a long tradition as well
as very high quality products and services it became
a market leader of writing instruments for advertise
business.

Senator Poland, company with 10 years experience,
is proud with its number of prestigious awards. The
most valuable ones are Fair Play Gold Statue, Crystal
Eye of Advertise and Gold as well as Copper Crown
of Advertise. Thanks to young and well trained
employees, new technologies and innovative solutions
we can serve our customers with quick and
professional services.  Our offer includes plastic pens
in broad number of colors destined for mass
advertising campaigns, elegant, high quality sets of
pens in different sophisticated styles, also glass as well
as porcelain cups and dessert sets. Writing Accessories
is a new collection that was introduced this year, it
includes elegant organizers, binders, notebooks and
adhesive labels all in beautiful cover. Our service also
includes standard and very special printing. We offer
screen print, tampon print and Photo-Print or Wrap
Around as well as 360o laser print. In our offer you
may also find corporate type services (colorful
compositions made of pen parts), ICC - pens
according to individual PMS color choice and
CLIP4YOU - possibility of giving the clip an individual
shape.



83



84

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.
Lutycka 11
60-415 Poznań
tel. +48 061 8685671
fax +48 061 8685692
texet@texet.pl

Firma Texet PolandFirma Texet PolandFirma Texet PolandFirma Texet PolandFirma Texet Poland to członek szwedzkiego koncernu
New Wave Group. Zajmujemy się dystrybuują najwyższej
jakości odzieży promocyjnej, gadżetów elektronicznych
i ceramiki do agencji reklamowych. Dystrybuowane przez
nas marki to: James Harvest,  Printer Sportswear, ProJob,
Sagaform, D-vice, oraz nowa marka Lord Nelson&Queen
Anne (ręczniki, pościel, wyposażenie domu, itp) która
zostanie zaprezentowana na Targach Remadays 2009.
Mamy liczne grono zadowolonych klientów dla których
jakość produktów jest priorytetem, co nasza firma rozumie
cały czas rozbudowując swoją ofertę.

Texet PolandTexet PolandTexet PolandTexet PolandTexet Poland is New Wave Group partner. we distribute
highest quality promotional wear, electronic gadgets and
ceramics to advertising agencies. Brands we distribute:
James Harvest, Printer Sportswear, ProJob, Sagaform,
D-vice, and new one Lord Nelson &Queen Annie (towels,
bedding, house equipement, etc) which will be presented
on Remadays 2009 fair. We have a huge number of satisfied
customes for whom quality is a great value. Our company
understands that quality is the most important, that's why
continually we extend our offer.

www.texet.plwww.texet.plwww.texet.plwww.texet.plwww.texet.pl
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Wydawnictwo "GOL"Wydawnictwo "GOL"Wydawnictwo "GOL"Wydawnictwo "GOL"Wydawnictwo "GOL"
ul.Uniwersytecka 33/35 m.2
90-233 Łódź
tel./fax +48 042 637 46 54
tel. 0601 391 510
gol@gol.pl

Firma istnieje od czerwca 1990r. i od początku prowadzi
działalność w zakresie handlu hurtowego artykułami rekla-
mowo-upominkowymi. Nazwa GOL GOL GOL GOL GOL przyjęta została
w sierpniu 1993r. W tym samym okresie wydawaliśmy ogól-
nopolski 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, któ-
rej to firmy jesteśmy dystrybutorem.

Firma Lecce Pen Lecce Pen Lecce Pen Lecce Pen Lecce Pen pełni obecnie rolę jednego z liderów
w sektorze artykułów piśmienniczych. 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, cienkopi-
sy, flamastry, markery i upominki reklamowe różnego ro-
dzaju 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 jako-
ści tworzywa CYCOLAC - ABS CYCOLAC - ABS CYCOLAC - ABS CYCOLAC - ABS CYCOLAC - ABS z General Electric Pla-
stics. Surowiec ten nie zawiera metali ciężkich: ołowiu
i kadmu oraz nadaje się do powtórnego wykorzystania.
Proces produkcyjny odbywa się przy użyciu zaawanso-
wanych technologii i jest prowadzony przez wysoko wy-
kwalifikowanych techników.

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

Udoskonalenie technologii, doświadczenie, profesjona-
lizm i specjalizacja, pozwalają na stałą obecność firmy
Lecce PenLecce PenLecce PenLecce PenLecce Pen w czołówce. Drugim katalogiem, który
w pełni obsługujemy jest katalog M-Collection gdzie
znajdą Państwo kilka tysięcy artykułów reklamowych sto-
sownie do swoich potrzeb.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji.
INFORMACJE 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

 www.gol.pl www.gol.pl www.gol.pl www.gol.pl www.gol.pl

FirThe company was established in June 1990. From the
very beginning it has been running business in the range of
wholesale trade of promotional goods. The name GOLGOLGOLGOLGOL
was created in August 1993. At the same time we publi-
shed all-Polish football monthly which had the same title.

The GOLGOLGOLGOLGOL company is pleased to present its service in the
range of delivering office and writing articles of Italian and Po-
lish Company Lecce Pen Polska, whose distributor we are.

Lecce PenLecce PenLecce PenLecce PenLecce Pen Company is one of the leaders in the writing
articles' sector. It has already been present on 98 world-
wide markets with the export amount of over 90% of
total production. In order to strengthen its position, the
company will open soon new factories.

For over 40 years pens, fine liners, markers and other
advertising gifts have been known all over the world thanks
to its quality and unique designs. It made a small factory
from 50-ties one of the biggest groups in this sector.

Lecce PenLecce PenLecce PenLecce PenLecce Pen Polska has been producing with the use of the
best quality raw material CYCOLAC - ABSCYCOLAC - ABSCYCOLAC - ABSCYCOLAC - ABSCYCOLAC - ABS from General
Electric Placstics. This raw material does not contain he-
avy metals: lead or cadmium, and can be used many ti-
mes. The production process takes place with the use of
high-tech and is developed by qualified technicians.

A new generation of computerized injection molding ma-
chines guarantees constant control and products of the
highest quality. A well-stocked warehouse allows to carry
out orders of any quantities quickly, thanks to which our
customers are always able to satisfy the market needs.

The improvement of technology, experience, professio-
nalism and specialization make Lecce PenLecce PenLecce PenLecce PenLecce Pen Company one
of the leaders. The other catalogue, which is also in our
offer, is called M-Collection. Here you can find thousands
of promotional goods suitable to your needs.

We are always at your disposal.

Information and orders: 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 / and
KrakówKrakówKrakówKrakówKraków +48 012 395 33 13
WarszawaWarszawaWarszawaWarszawaWarszawa +48 022 398 73 13
KatowiceKatowiceKatowiceKatowiceKatowice +48 032 757 03 13
ŁódźŁódźŁódźŁódźŁódź +48 042 298 03 13
GdańskGdańskGdańskGdańskGdańsk +48 058 742 17 13
PoznańPoznańPoznańPoznańPoznań +48 061 641 73 13
WrocławWrocławWrocławWrocławWrocław +48 071 718 14 13
OlsztynOlsztynOlsztynOlsztynOlsztyn +48 089 670 17 13
SzczecinSzczecinSzczecinSzczecinSzczecin +48 091 885 17 13
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WŁADZE PIAP / PIAP'S AUTHORITIES:WŁADZE PIAP / PIAP'S AUTHORITIES:WŁADZE PIAP / PIAP'S AUTHORITIES:WŁADZE PIAP / PIAP'S AUTHORITIES:WŁADZE PIAP / PIAP'S AUTHORITIES:

ZARZĄD / MANAGEMENT BOARD:ZARZĄD / MANAGEMENT BOARD:ZARZĄD / MANAGEMENT BOARD:ZARZĄD / MANAGEMENT BOARD:ZARZĄD / MANAGEMENT BOARD:

PREZES ZARZĄDU / PRESIDENT ZBIGNIEW KACZOR - MAXIM

V-CE PREZES / VICE PRESIDENT MAGDALENA KUCHARZEWSKA - GEMINI MEDIA

V-CE PREZES / VICE PRESIDENT TOMASZ LITWINIAK - JETTSTUDIO

CZŁONKOWIE ZARZĄDU / MEMBERS OF THE CZŁONKOWIE ZARZĄDU / MEMBERS OF THE CZŁONKOWIE ZARZĄDU / MEMBERS OF THE CZŁONKOWIE ZARZĄDU / MEMBERS OF THE CZŁONKOWIE ZARZĄDU / MEMBERS OF THE MANAGEMENT BOARD:MANAGEMENT BOARD:MANAGEMENT BOARD:MANAGEMENT BOARD:MANAGEMENT BOARD:

DOROTA BOCIAN - LECCE PEN POLSKA

ZBIGNIEW GRZESZCZUK - MID OCEAN BRANDS POLSKA

KAROL MAŁYSKA – ORCAS

ZBIGNIEW ZIELIŃSKI - AWIH

STANISŁAW DOROSZ - POLY MEDIA

KOMISJA REWIZYJNA / AUDIT COMMITTEE:KOMISJA REWIZYJNA / AUDIT COMMITTEE:KOMISJA REWIZYJNA / AUDIT COMMITTEE:KOMISJA REWIZYJNA / AUDIT COMMITTEE:KOMISJA REWIZYJNA / AUDIT COMMITTEE:

IWONA DULIŃSKA - KUNSZT

TADEUSZ SZULC - ART CLIP

ALEKSANDER GOŚCIANIAK - AXPOL TRADING
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