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Szanowni Państwo,

Branża artykułów promocyjnych od lat kilkunastu
przeżywa okres ciągłego rozwoju zarówno pod
względem obrotów jak zwiększania rynku pracy. Każda
z firm na własny mniej lub bardziej skuteczny sposób
boryka się z różnymi problemami. Problemy te zwią-
zane są z zarządzaniem firmą, doborem kompetentnego
personelu, windykacją należności , nierzadko niejasną
interpretacją przepisów podatkowych, zwiększającą się
liczbą przypadków nieuczciwej konkurencji. Jesteśmy
zmuszeni codziennie przetwarzać olbrzymią ilość
informacji i podejmować wiele decyzji. Dobrze w takich
momentach móc liczyć na wsparcie.

Branża artykułów promocyjnych nie miała do tej pory
(pomimo podejmowania wcześniejszych prób)
aktywnego reprezentanta. Żadnej z firm nie wystarczy
dziś koncentrowanie się na teraźniejszości - musimy
wybiegać w przyszłość , przyglądać się jak się będą
zmieniać realia a nawet na te realia wpływać.

Polska Izba Artykułów Promocyjnych powstała w 2007
roku,  narodziła się z głębokiej potrzeby i świadomości
nieuchronności takiego przebiegu naszych poczynań
zawodowych. Skupiamy agencje reklamowe,
producentów, importerów , dystrybutorów artykułów
promocyjnych, media branżowe i … wszystkich , którzy
potrafią ponad wszelkimi podziałami i partykularnymi

interesami dostrzec nasz wspólny interes.

Katalog, który oddajemy w Państwa ręce jest
prezentacją firm członkowskich. Zaproszeniem do
dołączenia do naszego grona. Zachętą do przestania
bycia jedną z firm z branży i stania się członkiem silnej
grupy o dużych możliwościach i ambicjach.

Budujmy wspólnie wizerunek naszej branży.

Serdecznie zapraszam.
Dorota Bocian

V-ce Prezes Zarządu PIAP
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1STOCK S.A.1STOCK S.A.1STOCK S.A.1STOCK S.A.1STOCK S.A.
ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków
tel. 032/ 388 00 00
fax 032/ 388 00 09
1stock@1stock.pl
www.1stock.plwww.1stock.plwww.1stock.plwww.1stock.plwww.1stock.pl

1STOCK S.A. 1STOCK S.A. 1STOCK S.A. 1STOCK S.A. 1STOCK S.A. - firma działająca w sektorze BTL w branży
upominków reklamowych.

Posiada największy w Europie magazyn długopisów
reklamowych. Jest właścicielem markowej galanterii
skórzanej "Guriatti". 1STOCK S.A. ma w swojej ofercie
bogaty wybór artykułów reklamowych na każdą okazję.
Przedsiębiorstwa, które chcą wyróżnić swoich klientów
drobnymi prezentami z pewnością w ofercie 1STOCK
znajdą ciekawy gadżet reklamowy. Produkty 1STOCK
to m.in. portfele, breloki, piersiówki, torby, zawieszki,
parasole, latarki, radia, i wiele, wiele innych.

Towary 1STOCK S.A. sprzedawane są w opakowaniach
pozbawionych jakichkolwiek napisów, same też
pozbawione są wszelkich oznaczeń.

Firma zajmuje się także tworzeniem nadruków dla
klientów. Takie rozwiązanie pozwala klientom
nabywającym produkty 1STOCK zamieścić na nich logo
własnej firmy.

Pełna oferta wyrobów 1STOCK oraz więcej informacji
na temat marki znaleźć można na stronie www.1stock.pl
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3 Line Promotion Sp. z o. o.3 Line Promotion Sp. z o. o.3 Line Promotion Sp. z o. o.3 Line Promotion Sp. z o. o.3 Line Promotion Sp. z o. o.
ul. Wadowicka 6E, 30-415 Kraków
tel.: 012/ 293 14 20
fax: 012/ 293 14 21
3line@3line.pl
www.3line.plwww.3line.plwww.3line.plwww.3line.plwww.3line.pl

3 Line Promotion jest projektem stworzonym przez
grupę ludzi dostrzegających potrzebę nowego,
szerszego spojrzenia na rynek reklamy.

Naszym zamierzeniem jest definiowanie nowych
standardów w tej dziedzinie i w tym kierunku zmierzamy.
Choć firma istnieje dopiero 3 lata, ludzie pracujący
w 3 Line mają wieloletnie doświadczenie i rekrutują
się z najlepszych w tej branży, znają rynek, jego wymogi
i realia.  Doświadczenie, znajomość rynku, wspaniały
zespół to nasze mocne strony. Stawiamy przede
wszystkim na jakość, a o tym niech świadczy ciągle
wzrastająca grupa zadowolonych Klientów.  W naszej
ofercie znajdziecie Państwo dobrej jakości tradycyjne

gadżety, a także mnóstwo błyskotliwych dizajnerskich
produktów. Stosujemy wiele różnych technik znako-
wania gadżetów. Ciągle usprawniamy procedury,
nawiązujemy nowe kontakty handlowe.  Jednym słowem
rozwijamy się. Podniesienie standardu obsługi,
wprowadzenie nowych produktów oraz poszerzenie
asortymentu i zakresu oferowanych usług to nasze
najbliższe plany. Pamiętamy również, że Europa stoi
otworem. W niedalekiej przyszłości spróbujemy
powalczyć także o ten rynek.  Zapraszamy serdecznie
na naszą nową stronę internetową. Dysponujemy tam
szeroką gamą produktów, ok. 15.000 artykułów
reklamowych przygotowanych i opisanych w sposób
umożliwiający szybką i skuteczną pracę.
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P.P.H. ARTMEDAL Ryszard WelgrynP.P.H. ARTMEDAL Ryszard WelgrynP.P.H. ARTMEDAL Ryszard WelgrynP.P.H. ARTMEDAL Ryszard WelgrynP.P.H. ARTMEDAL Ryszard Welgryn
ul. Jesienna 186; 42-200 Częstochowa
tel. 034/ 3636144
fax 034/ 3636149
artmedal@artmedal.pl
www.artmedal.plwww.artmedal.plwww.artmedal.plwww.artmedal.plwww.artmedal.pl

Producent metalowych znaczków, medali, odznaczeń
oraz ryngrafów.

Wykonuje również spinki do mankietów i krawata z logo,
gwoździe sztandarowe i breloki.

Wykonywane wyroby pokrywamy powłokami galwa-
nicznymi, szlachetnymi, złocimy złotem 24-karatowym,
srebrzymy srebrem próby 950,  jak również kładziemy
żywice epoksydowe, tworzące przezroczystą "łezkę".

Ponad 30 letnia tradycja doświadczenie gwarantuje
najwyższą jakość oraz indywidualne podejście do
każdego zamówienia.
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ART - CLIPART - CLIPART - CLIPART - CLIPART - CLIP
ul. Romanowicza 2, 30-702 Kraków,
tel: 012/ 656 30 04
fax: 012/ 257 00 50
biuro@artclip.com.pl
www.artclip.com.plwww.artclip.com.plwww.artclip.com.plwww.artclip.com.plwww.artclip.com.pl

Firma ART-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.

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

Wykonujemy: długopisy, ołówki auto- matyczne,
skrzyneczki na papier i alkohol, etuii, otwieracze,
breloczki, wizytowniki, ramy, szafki, jak również gadżety
według indywidualnych projektów klienta.

Produkujemy także drewniane ławostoły do ogródków
piwnych oraz stojaki na napoje.

Od 2004 roku wprowadziliśmy dodatkowo doOd 2004 roku wprowadziliśmy dodatkowo doOd 2004 roku wprowadziliśmy dodatkowo doOd 2004 roku wprowadziliśmy dodatkowo doOd 2004 roku wprowadziliśmy dodatkowo do
produkc j i  ar tykuły rek lamowe w którychprodukc j i  ar tykuły rek lamowe w którychprodukc j i  ar tykuły rek lamowe w którychprodukc j i  ar tykuły rek lamowe w którychprodukc j i  ar tykuły rek lamowe w których
wykorzystujemy niezawodność działania diod LED,wykorzystujemy niezawodność działania diod LED,wykorzystujemy niezawodność działania diod LED,wykorzystujemy niezawodność działania diod LED,wykorzystujemy niezawodność działania diod LED,
oraz włókien światłówodowych.oraz włókien światłówodowych.oraz włókien światłówodowych.oraz włókien światłówodowych.oraz włókien światłówodowych.

W tej technoligii wykonujemy pod- świetlenia napisów,
logo firm, ceny produktów itp. Wykorzystując światło-
wody tworzymy napisy świetlne. Zasilane z baterii
umożliwia umieszczanie w dowolnym miejscu tego typu
reklamy.

Na tych produktach wykonujemy nadruki metodą:
tamponu, sitodruku i grawe- rowania laserowego.

Mamy nadzieję, iż nasze produkty znajdą
zainteresowanie Państwa, a nasza współpraca oraz
kontakty handlowe będą stale się rozwijać, co będzie
miało wpływ na rozwój Państwa firm.
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ATUT PL Sp. z o.o.ATUT PL Sp. z o.o.ATUT PL Sp. z o.o.ATUT PL Sp. z o.o.ATUT PL Sp. z o.o.
30-702 Kraków, ul. Romanowicza 3
tel.: 012/ 269 07 77, 269 07 70
fax  012/ 269 02 00
centrala@atut.info
www.atut.infowww.atut.infowww.atut.infowww.atut.infowww.atut.info

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

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

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

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

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

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

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

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

W chwili obecnej jest już dostępny nasz najnowszy
katalog "Oferta świąteczna 2007".

Zapraszamy do współpracy!
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A.S.S.-3 Biuro Exportu ImportuA.S.S.-3 Biuro Exportu ImportuA.S.S.-3 Biuro Exportu ImportuA.S.S.-3 Biuro Exportu ImportuA.S.S.-3 Biuro Exportu Importu
i Marketignu Ewa Skoczeńi Marketignu Ewa Skoczeńi Marketignu Ewa Skoczeńi Marketignu Ewa Skoczeńi Marketignu Ewa Skoczeń
Chorzów, ul. Zgrzebnioka 5a,
tel./fax 032/ 2466 678
biuro@ass3.pl
www.ass3.plwww.ass3.plwww.ass3.plwww.ass3.plwww.ass3.pl

Prezentujemy kolejne wydanie kolekcji kalendarzyPrezentujemy kolejne wydanie kolekcji kalendarzyPrezentujemy kolejne wydanie kolekcji kalendarzyPrezentujemy kolejne wydanie kolekcji kalendarzyPrezentujemy kolejne wydanie kolekcji kalendarzy
Day by Day.Day by Day.Day by Day.Day by Day.Day by Day.

Obecnie składa się ona z 7 wzorów o różnej wielkości
i przeznaczeniu oraz 8 rodzajów opraw w bogatej gamie
kolorystycznej.

Oferujemy również Pełną ofertę kalendarzy książkowych
w ekskluzywnych oprawach
z wysokiej jakości skór włoskich.

Prezentujemy nową kolekcjęPrezentujemy nową kolekcjęPrezentujemy nową kolekcjęPrezentujemy nową kolekcjęPrezentujemy nową kolekcję
Pier Luigi jesień/zima 07/08Pier Luigi jesień/zima 07/08Pier Luigi jesień/zima 07/08Pier Luigi jesień/zima 07/08Pier Luigi jesień/zima 07/08

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

Komplety piśmienneKomplety piśmienneKomplety piśmienneKomplety piśmienneKomplety piśmienne

Odzież reklamowa: Odzież reklamowa: Odzież reklamowa: Odzież reklamowa: Odzież reklamowa: apaszki, szale,
polary.

Wyroby z kodury:Wyroby z kodury:Wyroby z kodury:Wyroby z kodury:Wyroby z kodury: torby podróżne,
na laptopa, kosmetyczki,
pokrowce na garnitury, plecaki.

Zapraszamy do współpracy agencje
reklamowe.

www.ass3.plwww.ass3.plwww.ass3.plwww.ass3.plwww.ass3.pl
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AML jest wyłącznym dystrybutorem na terenie Polski
odzieży reklamowo-roboczej holenderskiej firmy Tricorp
sygnowanej marką ROM88 oraz Tricorp Workwear.

W tym celu otwarte zostało biuro handlowe w Gliwicach
oraz centralny magazyn mający zapewnić dużą
dostępność towaru. Oferowane produkty (t-shirty,
bluzy, polo, koszule, wyroby z polaru, kurtki i bezrę-
kawniki a także odzież robocza) są wyjątkowe na polskim
rynku ze względu na swoją bardzo wysoką jakość która
na pewno przypadnie do gustu najbardziej wymagającym
klientom. A co ważne, zadowoli cenowo klientów,
którzy do tej pory musieli zadowolić się towarem
znacznie niższej jakości.

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

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z naszą ofertą
i bliższemu przyjrzeniu się kolekcji ROM88 która na
pewno spełni Państwa oczekiwania. Dołożyliśmy
również starań aby oferta współpracy z naszą firmą była
równie atrakcyjna jak oferowana przez nas odzież.

Zapraszamy do współpracy agencje reklamowe, firmy
sitodrukarskie i hafciarnie oraz wszystkie firmy
dostarczające swoim klientom odzież reklamową,
promocyjną, firmową a także roboczą.

Wszystkie firmy zamawiające taką odzież na swój użytek
zachęcamy do sprawdzenia u swojego dostawcy czy
oferuje już odzież z metką ROM88.



14

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

AWIHAWIHAWIHAWIHAWIH jest producentem i dystrybutorem toreb
reklamowych. Podstawową nasza produkcją są torby
papierowe. Produkujemy torby ekskluzywne w oparciu
o parametry techniczne, które zapewniają odpowiednie
walory użytkowe. Torby przez nas wykonywane są
wielokrotnie wykorzystywane, wytrzymują obciążenia
do 30 kg oraz są odporne na działania warunków
atmosferycznych. Oprócz walorów użytkowych są dosko-
nałym nośnikiem reklamy. Na torbie możemy umieścić
dowolne zdjęcie, wydrukować logo i dane teleadresowe.
Dla podkreślenia wyjątkowego charakteru torby
stosujemy różne uszlachetnienia. Polecamy technikę
tłoczenia, dzięki której logo na torbie jest bardziej
"przestrzenne". Tak wykonane logo możemy następnie
wzbogacić lakierem UV. W efekcie otrzymamy torbę,
która dzięki swoim walorom zaświadczy o prestiżu firmy.

Innym rodzajem produkowanych przez naszą firmę
toreb, a także chętnie kupowanych, są torby ekologiczne.
Torby są wytwarzane z papieru pochodzącego
z recyklingu. Pomimo tego, że zwykle wykonane są
w całości z papieru, ich wytrzymałość dochodzi do 30 kg.

W naszej ofercie posiadamy torby już gotowe, będące
na stanie w naszym magazynie. Torby te wykonane są
zgodnie z naszymi standardami i są wykorzystywane do
realizacji zamówień o małych nakładach (np. 100 szt.)
lub w przypadku gdy zachodzi konieczność wykonania
toreb w krótkim czasie, do kilku dni. Jednak głównie
produkujemy torby w oparciu o indywidualne ustalenia
z Klientem. Nasi graficy przygotowują projekt nadruku/
torby, dobieramy odpowiedni papier, kolor i rodzaj
uchwytu, rodzaj uszlachetnienia. Wszystkie te działania
sprawiają, że torba nabiera niepowtarzalnego charakteru
i staję się bardzo chętnie rozdawaną "wizytówką" firmy.
I to dosłownie, gdyż w wielu przypadkach torba jest
chętniej przyjmowana niż wizytówka.

Misją firmy jest dalszy rozwój. Będziemy szukać nowych
rozwiązań i poszerzać nasz asortyment. Dążymy do
tego, aby AWIH kojarzył się zawsze z dobrym wykonaniem
torby.
Chcemy dać Klientowi swoistą gwarancję jakości
produktu i obsługi, tak, aby składając zamówienie miał
poczucie bezpieczeństwa i zadowolenia.
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AXPOL TradingAXPOL TradingAXPOL TradingAXPOL TradingAXPOL Trading
ul. Krzemowa 3, Zlotniki; 62-002 Suchy Las
tel. 061/ 659 88 00
fax. 061/ 659 88 01
a.gosciniak@axpol.com.pl
www.axpol.com.plwww.axpol.com.plwww.axpol.com.plwww.axpol.com.plwww.axpol.com.pl

Rynek artykułów promocyjnych i upominkowych
stanowi jeden z najdynamiczniej rozwijających się
segmentów w Polsce i całej Europie. Zaspokojenie
wielorakich i coraz bardziej wymyślnych potrzeb
klientów staje się ogromnym wyzwaniem. Oferuje się
produkty niezbędne w każdym biurze, domu, garażu
czy też podczas wypoczynku. Warto się więc
zastanowić, w jaki jeszcze sposób przyciągnąć uwagę
klientów oraz jakie ich potrzeby mogą wciąż
pozostawać nie zaspokojone? Powstaje pytanie, czy
istnieje nisza stanowiąca ukryte wciąż potrzeby
klientów? Okazuje się, że tak! Nadarza się bowiem
okazja, aby nieco uciec od codzienności, zapomnieć
o artykułach, których funkcjonalność jest tak niezbędna
na co dzień i ofiarować klientowi, a ściślej mówiąc,
jego podniebieniu, chwilę przyjemności. Tę nową,
choć wydawałoby się oczywistą potrzebę, odkrywa
Katalog Voyager Wine Club®.Voyager Wine Club®.Voyager Wine Club®.Voyager Wine Club®.Voyager Wine Club®.
Katalog ten to niezwykle bogata i urozmaicona kolekcja
win wykonana według najnowszych międzynaro-
dowych trendów. Szeroka, a zarazem bardzo atrakcyjna
cenowo, oferta powstała dzięki bezpośredniej
współpracy ze specjalnie wyselekcjonowanymi
winiarniami z różnych zakątków świata. Perłę w koronie
całej kolekcji stanowią napoje pochodzące z prywat-
nych winnic europejskich i południowoamerykańskich,
prowadzonych od setek lat zgodnie z tradycjami
przekazywanymi z pokolenia na pokolenie. Dzięki
ogromnej dbałości o najwyższą jakość upraw oraz
dzięki specjalnie wyselekcjonowanym owocom
uzyskuje się niepowtarzalny efekt ostatecznie zamknięty
w każdej pojedynczej butelce wina. Katalog Voyager
Wine Club® to jednak nie tylko wino. W jego szerokiej
ofercie znajdują się także inne trunki, eleganckie i dysty-
ngowane akcesoria do wina, jak również skrzynki do
jego przechowywania wykonane z najwyższej jakości
drewna. Dzięki specjalnie wyselekcjonowanym produ-
centom, akcesoria winiarskie oferowane w Katalogu
Voyager Wine Club® cieszą się uznaniem w Polsce
i Europie. W naszej ofercie znajduje się również pełna
gama metod personalizacji oferowanych wyrobów.

Mamy tu wszystkie najbardziej popularne metody
znakowania: od prostego nadruku, poprzez wypalanie,
grawer, laser, aż po wytłoczenia i woskowe pieczęcie.
Katalog Voyager Wine Club® jest odpowiedzią na
rosnące zainteresowanie wysublimowanymi trunkami
o rozmaitym pochodzeniu i smaku. Szeroki wachlarz
wyboru przeróżnych gatunków trunków daje możliwość
sprawienia ciekawego i niecodziennego upominku, który
będzie odznaczał się niezwykłą elegancją i klasą.
Jeżeli chcesz spróbować trunków z włoskiej winiarni,
w której natchnienia szukał Leonardo da Vinci malując
Mona Lisę, jeśli interesuje Cię smak koniaku od pokoleń
produkowanego przez rodzinę marynarzy biorących
udział w XVII wiecznych bitwach morskich, jeśli chcesz
skosztować z przyjaciółmi francuskiego wina
produkowanego przez dwójkę tak dobrych przyjaciół,
że nawet za żony wzięli sobie siostry, chciałbyś
spróbować wyśmienitego Malb-ec z Argentyny lub też
po prostu zdać się na gust najznakomitszych polskich
sommelierów i spróbować czegoś czego nie można
kupić w sklepie Katalog Voyager Wine Club® jest właśnie
dla Ciebie!

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

mysz komputerową, utrwalając wizerunek firmy Klienta.

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

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

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

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

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

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

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

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

Co proponujemy?Co proponujemy?Co proponujemy?Co proponujemy?Co proponujemy?
Oferujemy najlepszej jakości podkładki reklamowe o różnych
kształtach i rozmiarach, w pełnej gamie kolorystycznej. Produ-
kujemy podkładki pod myszy komputerowe, podkładki pod
kubki, podkładki śniadaniowe, biurkowe. Każde z nich
oferujemy w kilku rodzajach wykonania, różnych rozmiarach
i kształtach. Pad z indywidualnym wzorem klienta stanowi
doskonałą reklamę i na długo pozostaje przy Kliencie, czy to
w formie podkładu biurkowego, czy w postaci podkładki pod
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BONUS BTLBONUS BTLBONUS BTLBONUS BTLBONUS BTL to agencja reklamy niemedialnej
posiadająca w stałej ofercie ogromny wybór upominków
reklamowych i gadżetów promocyjnych obejmujących
wszystkie przedziały cenowe. Jesteśmy dostawcą
zarówno nietypowych upominków, jak i wielu
niestandardowych usług. Nasze wyspecjalizowane działy
zajmują się pełną obsługą programów lojalnościowych,
eventów, usługami w zakresie poligrafii i wszelkimi
nietypowymi zleceniami w reklamie niemedialnej.

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

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

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

Kolekcja OLDUSKolekcja OLDUSKolekcja OLDUSKolekcja OLDUSKolekcja OLDUS przenosi nas do czasów arystokra-
tycznej Europy dawnych wieków, stanowiąc prestiżowy
i unikalny upominek gabinetowy. Kolekcja obejmuje
kuferki, kasety, szkatułki na biżuterię, alkohol,
wyposażenie biurowe, albumy, księgi pamiątkowe,
szachy, zestawy gier, etc. Tajniki obróbki skóry i szla-
chetnego drewna w dawnych wiekach znane były
jedynie wąskiej grupie mistrzów, którzy swą pilnie
strzeżoną wiedzę przekazywali z pokolenia na pokolenie.
Dziś ta unikalna technologia odradza się w Kolekcji
OLDUS. Mistrzowska praca, powoduje, że wszystkie
wyroby Kolekcji powstają w krótkich seriach.
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BEST MEDIABEST MEDIABEST MEDIABEST MEDIABEST MEDIA
ul. Kochanowskiego 10/5
40-035 Katowice
tel. 032/ 206 76 77, fax 032 / 253 99 96
www.ome.com.plwww.ome.com.plwww.ome.com.plwww.ome.com.plwww.ome.com.pl
www.outdoor-media.plwww.outdoor-media.plwww.outdoor-media.plwww.outdoor-media.plwww.outdoor-media.pl

Wydawca magazynu OUTDOOR MEDIA Wydawca magazynu OUTDOOR MEDIA Wydawca magazynu OUTDOOR MEDIA Wydawca magazynu OUTDOOR MEDIA Wydawca magazynu OUTDOOR MEDIA – jedynego
periodyku poświeconego szeroko pojętej reklamie out
of home i drukowi wielkoformatowemu.

Zakres tematyczny:
RaportRaportRaportRaportRaport – kluczowy temat numeru - przekrojowe
podsumowanie wraz komentarzem;
FlashFlashFlashFlashFlash – analiza rynku;
Outdoor Info Outdoor Info Outdoor Info Outdoor Info Outdoor Info – newsy z firm;
KampanieKampanieKampanieKampanieKampanie –  zrealizowane lub będące w realizacji;
Druk Druk Druk Druk Druk – rynek druku wielkoformatowego: materiały,
urządzenia, techniki druku;
Outdoor Business Outdoor Business Outdoor Business Outdoor Business Outdoor Business – prawo, gospodarka, finanse;
dobr@ stron@dobr@ stron@dobr@ stron@dobr@ stron@dobr@ stron@ - prezentacje www;
Outdoor KadraOutdoor KadraOutdoor KadraOutdoor KadraOutdoor Kadra – zmiany kadrowe;
Outdoor ClubOutdoor ClubOutdoor ClubOutdoor ClubOutdoor Club – recenzje, opinie, zaproszenia.
Dodatki: Dodatki: Dodatki: Dodatki: Dodatki: Mapa Drukarń Wielkoformatowych, Mapa
Dostawców Mediów i Maszyn, Mapa Wielkiego Formatu,
Mapa Outdooru.

FORMAT:FORMAT:FORMAT:FORMAT:FORMAT: 205 x 290 mm; NAKŁAD:NAKŁAD:NAKŁAD:NAKŁAD:NAKŁAD: 8.000 egz.
DYSTRYBUCJADYSTRYBUCJADYSTRYBUCJADYSTRYBUCJADYSTRYBUCJA
Prenumerata redakcyjna i biznesowa – Kolporter.
Wysyłka imiennaWysyłka imiennaWysyłka imiennaWysyłka imiennaWysyłka imienna, ze specjalnie wyselekcjonowanej bazy
danych, do:
- agencji reklamowych btl i atl, marketingowych,
- domów mediowych, brokerów, biur reklamy
- agencji reklamy zewnętrznej i firm outdoorowych;
- drukarń i firm poligraficznych – druk wielkoformatowy,
- działów marketingu i zakupu największych przedsię-
biorstw i firm oraz z sektora MSP;
- producentów reklam, dostawców maszyn i mediów;
- stałych klientów, importerów, producentów.

Organizator targów OUTDOOR&MEDIAOrganizator targów OUTDOOR&MEDIAOrganizator targów OUTDOOR&MEDIAOrganizator targów OUTDOOR&MEDIAOrganizator targów OUTDOOR&MEDIA
EXPO - I Międzynarodowe Targi Reklamy OutEXPO - I Międzynarodowe Targi Reklamy OutEXPO - I Międzynarodowe Targi Reklamy OutEXPO - I Międzynarodowe Targi Reklamy OutEXPO - I Międzynarodowe Targi Reklamy Out
Of Home Of Home Of Home Of Home Of Home i Poligrafii Reklamowej. Targi odbędąi Poligrafii Reklamowej. Targi odbędąi Poligrafii Reklamowej. Targi odbędąi Poligrafii Reklamowej. Targi odbędąi Poligrafii Reklamowej. Targi odbędą
się w dniach 23-25 styczeń 2008 r.się w dniach 23-25 styczeń 2008 r.się w dniach 23-25 styczeń 2008 r.się w dniach 23-25 styczeń 2008 r.się w dniach 23-25 styczeń 2008 r.

Zakres tematyczny:Zakres tematyczny:Zakres tematyczny:Zakres tematyczny:Zakres tematyczny:
• outdoor & indoor• outdoor & indoor• outdoor & indoor• outdoor & indoor• outdoor & indoor
• reklama tranzytowa• reklama tranzytowa• reklama tranzytowa• reklama tranzytowa• reklama tranzytowa
• ambient media & guerliia marketing• ambient media & guerliia marketing• ambient media & guerliia marketing• ambient media & guerliia marketing• ambient media & guerliia marketing
• reklama wielkoformatowa• reklama wielkoformatowa• reklama wielkoformatowa• reklama wielkoformatowa• reklama wielkoformatowa
• konstrukcje reklamowe• konstrukcje reklamowe• konstrukcje reklamowe• konstrukcje reklamowe• konstrukcje reklamowe
• druk wielkoformatowy• druk wielkoformatowy• druk wielkoformatowy• druk wielkoformatowy• druk wielkoformatowy
• poligrafia reklamowa• poligrafia reklamowa• poligrafia reklamowa• poligrafia reklamowa• poligrafia reklamowa
• materiały i maszyny do produkcji reklam• materiały i maszyny do produkcji reklam• materiały i maszyny do produkcji reklam• materiały i maszyny do produkcji reklam• materiały i maszyny do produkcji reklam
• reklama pneumatyczna• reklama pneumatyczna• reklama pneumatyczna• reklama pneumatyczna• reklama pneumatyczna
• systemy identyfikacji wizualnej• systemy identyfikacji wizualnej• systemy identyfikacji wizualnej• systemy identyfikacji wizualnej• systemy identyfikacji wizualnej
• POS• POS• POS• POS• POS
• • • • • usługi finansowe, leasingowe, kurierskieusługi finansowe, leasingowe, kurierskieusługi finansowe, leasingowe, kurierskieusługi finansowe, leasingowe, kurierskieusługi finansowe, leasingowe, kurierskie
• wydawnictwa i stowarzyszenia branżowe• wydawnictwa i stowarzyszenia branżowe• wydawnictwa i stowarzyszenia branżowe• wydawnictwa i stowarzyszenia branżowe• wydawnictwa i stowarzyszenia branżowe
• międzynarodowe imprezy targowe• międzynarodowe imprezy targowe• międzynarodowe imprezy targowe• międzynarodowe imprezy targowe• międzynarodowe imprezy targowe

To hasło pierwszej kampanii outdoorowej typu client
advertising  jaką realizuje od połowy sierpnia AMS - firma
reklamy zewnętrznej oraz BEST MEDIA, wydawca
magazynu OUTDOOR MEDIA. W ramach nietypowej
akcji, na 100 billboardach w całym kraju pojawiło się 45
leyatów z logotypami poszczególnych reklamodawców
OUTDOOR MEDIA - jedynego periodyku branżowego
poświęconego branży out of home i druku wielkoforma-
towego. Motyw pijącej szampana kobiety, na typowo
dyskotekowym leyaucie doskonale nawiązuje do 2.
urodzin wydawnictwa.

Kampanie typu client advertising realizowane są
z powodzeniem w pismach branżowych. Jednym z takich
przypadków była kampania BRE Banku z wykorzy-
staniem jego rzeczywistych klientów. Nigdy jednak dotąd
nie objęła ona aż tak dużej grupy docelowej - 45 różnych
firm z którymi współpracuje zleceniodawca kampanii.
Redakcja nie informowała swoich klientów o kampanii
i miejscu gdzie zlokalizowane są ich nośniki. AMS
umożliwił wydawnictwu jednak tak dokładne dobranie
lokalizacji, że już w kilka godzin po zawieszeniu plakatów
otrzymywało informacje od swoich reklamodawców.
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VFP Communications Ltd. Sp. z o.o.VFP Communications Ltd. Sp. z o.o.VFP Communications Ltd. Sp. z o.o.VFP Communications Ltd. Sp. z o.o.VFP Communications Ltd. Sp. z o.o.
ul. Wał Miedzeszyński 630
03-994 Warszawa
tel. 022 / 740 50 50, fax 022 / 740 50 55
business@media.com.pl
www: business-media.plwww: business-media.plwww: business-media.plwww: business-media.plwww: business-media.pl

"Business Media""Business Media""Business Media""Business Media""Business Media"

Miesięcznik istnieje na rynku od sześciu lat. Od stycznia
2007 roku wydawany jest przez  VFP Communications
Ltd. Sp. z o.o. Magazyn stanowi platformę komunikacyjną
między dostawcami usług i produktów reklamowych
a marketerami.  "Business Media" jest cennym źródłem
informacji dla osób kupujących materiały promocyjne
dla firm: upominki, gadżety masowe i inne, materiały
POS czy systemy wystawiennicze a także dla osób
organizujących różnego rodzaju imprezy firmowe.
Prezentuje dokonania największych producentów
i importerów na polskim rynku.

Tematyka wydawnictwa obejmuje działy: artykuły
reklamowe i promocyjne, POS-y i systemy wysta-
wiennicze, eventy. W ramach stałych kolumn
tematycznych pojawiają się: aktualności, nowe produkty
i trendy rynkowe, prezentacje firm, porady prawne
i finansowe, analizy, raporty, felietony oraz relacje
z targów i wydarzeń branżowych.

Dystrybucja:Dystrybucja:Dystrybucja:Dystrybucja:Dystrybucja:
- prenumerata
- sprzedaż egzemplarzowa

Czytelnicy:Czytelnicy:Czytelnicy:Czytelnicy:Czytelnicy:
- marketerzy
- agencje reklamowe i domy mediowe
- dostawcy usług marketingowych
- producenci i dystrybutorzy artykułów
reklamowych
- producenci i dystrybutorzy POS-ów
i systemów wystawienniczych
- projektanci opakowań
- organizatorzy eventów

Zamówienie prenumeraty:Zamówienie prenumeraty:Zamówienie prenumeraty:Zamówienie prenumeraty:Zamówienie prenumeraty:
tel.: (022) 740 50 50 lub
e-mail: prenumerata@media.com.pl
Zamówienie reklamy:Zamówienie reklamy:Zamówienie reklamy:Zamówienie reklamy:Zamówienie reklamy:
tel.: (022) 489 25 62 lub
e-mail: business@media.com.pl
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CiTRONCiTRONCiTRONCiTRONCiTRON
ul. Mierosławkiego 2 H
01-527 Warszawa
tel. 022 / 839 49 45
fax 022 / 839 75 92
www.citron.plwww.citron.plwww.citron.plwww.citron.plwww.citron.pl

Firma CiTRON specjalizuje się w imporcie elektro-
nicznych upominków reklamowych oraz produkcji
logosmyczy. Stała oferta, zawarta w autorskim katalogu
USB MANIA, obejmuje ponad 120 modeli Pen Drive
oraz oryginalne artykuły takie jak ramki cyfrowe,
wiatraczki USB, lampki USB, skórzane myszki, skórzane
huby, czytniki kart i wiele, wiele innych.

Ze względu na współpracę z licznymi fabrykami na
dalekim wschodzie oferta firmy CiTRON jest elastyczna
i pozwala na tworzenie produktów dokładnie pod
zamówienie klienta. Polega to na wybiórczej konfiguracji
sprzętu elektronicznego, zarówno pod kątem jego
wyglądu jak i funkcji użytkowych. Możliwe jest również
wyszukiwanie produktów, na które klient zgłosi

zapotrzebowanie.
Dla ulepszenia współpracy z klientami firma stworzyła
profesjonalną przeglądarkę zawierającą oferowane w katalogu
artykuły reklamowe. Narzędzie dostępne pod adresem
www.citron.pl pozwala na szybkie przeszukiwanie oferty
i składanie zapytań.

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

Zapraszamy do współpracy na specjalnych warunkach
wszystkie zainteresowane agencje reklamowe.
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Instytut PomnikInstytut PomnikInstytut PomnikInstytut PomnikInstytut Pomnik
Centrum Zdrowia DzieckaCentrum Zdrowia DzieckaCentrum Zdrowia DzieckaCentrum Zdrowia DzieckaCentrum Zdrowia Dziecka
Al. Dzieci Polskich 20
04-730 Warszawa
Centrala: 022 815 70 00
www.czd.plwww.czd.plwww.czd.plwww.czd.plwww.czd.pl

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

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

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

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

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

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

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

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

Zachęcamy firmy i instytucje, by rozsyłały kartki
świąteczne z logo Centrum Zdrowia Dziecka.
Pragniemy, by kartka świąteczna, tradycyjny gest pamięci
i sympatii, miała znaczenie nie tylko symboliczne.
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Firma Reklamowa DOMARFirma Reklamowa DOMARFirma Reklamowa DOMARFirma Reklamowa DOMARFirma Reklamowa DOMAR
ul. Wojkowicka 14A
41-250 Czeladź
tel. 032 763 82 05 - 07
info@pwdomar.com.pl
www.pwdomar.com.plwww.pwdomar.com.plwww.pwdomar.com.plwww.pwdomar.com.plwww.pwdomar.com.pl

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

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

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

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

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

Zapraszamy do współpracy!Zapraszamy do współpracy!Zapraszamy do współpracy!Zapraszamy do współpracy!Zapraszamy do współpracy!
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e-Profil Agencja Interaktywnae-Profil Agencja Interaktywnae-Profil Agencja Interaktywnae-Profil Agencja Interaktywnae-Profil Agencja Interaktywna
ul. E. Ciłka 11a, 01-445 Warszawa
tel.: 0 22/ 495 29 91
fax: 0 22/ 877 444 6
info@e-profil.eu
www.e-profil.euwww.e-profil.euwww.e-profil.euwww.e-profil.euwww.e-profil.eu

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

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

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

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

Gmina Pruszcz Gdański
Urząd Miejski Ujście
Urząd Miasta i Gminy w Serocku
Urząd Gminy Trzebownisko
Urząd Gminy Kartuzy
Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.
Urząd Miasta i Gminy Góra Kalwaria
Rafineria Nafty Jadlicze S.A
Politechnika Białostocka
Urząd Ochrony Konkuencji i Konsumentów
Ciepiela Technology Promotion
Yacht Klub Polski Gdynia
Eurodental Sp.z o.o.
MultiKonsultant - agenci MultiBanku
Oraz wiele innych polskich i zagranicznych firm, urzędów
i instytucji.
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Pomagamy stworzyć dobry wizerunek Twojej Firmy.Pomagamy stworzyć dobry wizerunek Twojej Firmy.Pomagamy stworzyć dobry wizerunek Twojej Firmy.Pomagamy stworzyć dobry wizerunek Twojej Firmy.Pomagamy stworzyć dobry wizerunek Twojej Firmy.
Jesteśmy agencją reklamową specjalizującą się w dostar-
czaniu artykułów promocyjnych oraz realizacji usług
związanych z mediami elektronicznymi. W naszym
działaniu łączymy rozumienie i elastyczność względem
potrzeb z profesjonalizmem naszych działań, co
pozwoliło odnieść nam sukces.

Artykuły promocyjneArtykuły promocyjneArtykuły promocyjneArtykuły promocyjneArtykuły promocyjne ekskluzywnie i masowe,
wyszukane i nowoczesne, niezbędne do przeprowa-
dzania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych Twojej
Firmy - to ponad  20.000  propozycji.

Nie traktujemy sprzedaży artykułów promocyjnych jako
zwykłej sprzedaży towaru. Naszym głównym celem jest
doradztwo w zakresie doboru produktów na podstawie
grupy docelowej do której kierowane są artykuły
reklamowe, czy też powiązanego wydarzenia w życiu
przedsiębiorstwa.

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

Mamy szerokie portfolio produktowe - współpracujemy
z blisko 50-cioma producentami i korzystamy z ponad
30 katalogów. W naszej ofercie znajdziecie Państwo
artykuły piśmiennicze, akcesoria biurowe, elektronikę,
tekstylia, ceramikę reklamową oraz gadżety przydatne
w domu, ogrodzie czy podróży. Ponadto oferujemy
gadżety na specjalne okazje takie jak karnety świąteczne,
kalendarze książkowe oraz ścienne i eleganckie upominki.
Uczestnicząc w targach reklamowych, kontaktując się
z producentami za granicą, czy też poprzez członkostwo
w Polskiej Izbie Artykułów Promocyjnych wyprzedzamy
trendy obecne na rynku, przez co jesteśmy w stanie
zaproponować artykuły niespotykane na rynku. W przy-
padku niestandardowych potrzeb Klienta - szukamy
naprawdę oryginalnych produktów, niedostępnych
w żadnym katalogu. Swoim klientom oferujemy pełne
usługi personalizacji towaru - tampondruk, sitodruk,
grawerowanie laserowe, tłoczenie, haft itd., co zapewnia
kompleksowość naszej oferty.

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

Kreujemy Wizerunek Twojej Firmy.Kreujemy Wizerunek Twojej Firmy.Kreujemy Wizerunek Twojej Firmy.Kreujemy Wizerunek Twojej Firmy.Kreujemy Wizerunek Twojej Firmy.

Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie systemu
identyfikacji wizualnej - budowy wizerunku firmy, marki
- począwszy od logotypu przez projekt wizytówek,
papieru firmowego, teczek konferencyjnych, a skoń-
czywszy na rozbudowanych prezentacjach
multimedialnych i witrynach  internetowych. Oprócz
powyższego realizujemy szerokie spektrum usług
związanych z marketingiem internetowym: reklama
w wyszukiwarkach, pozycjonowanie witryn, systemy
mailingowe, kartki elektroniczne, banery reklamowe.

Zapraszamy do współpracy!



33

reklama



34

GJC Inter Media Sp. z o.o.GJC Inter Media Sp. z o.o.GJC Inter Media Sp. z o.o.GJC Inter Media Sp. z o.o.GJC Inter Media Sp. z o.o.
ul. Podbiałowa 11, 61-680 Poznań
tel. +48 61 825 73 22
fax +48 61 825 84 85
redakcja@gjc.pl

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

Magazyn wydawany jest w wersji czterojęzycznej (język
polski, niemiecki, rosyjski i angielski) i dystrybuowany
w następujących krajach: Polska, Niemcy, Ukraina,
Białoruś, Litwa.

Celem Gifts Journal jest dostarczanie najświeższych
informacji biznesowych oraz rynkowych pracownikom
sektora upominków reklamowych i szerzej pojętej
branży reklamowej oraz kadrze zarządzającej,

menedżerom, zespołom i handlowcom, odpowiedzialnym
za inwestowanie środków finansowych w artykuły
promocyjne oraz usługi reklamowe. Docierając z aktualną
ofertą do wszystkich pracowników, odpowiedzialnych
za zakupy, umożliwia skuteczne uczestnictwo w procesie
inwestowania przedsiębiorstw w produkty i usługi
reklamowe.

Pismo, dostępne w bezpłatnej wysyłce bezpośrednio
do firm, ukazuje się w nakładzie 5 tys. egzemplarzy,
z tego 4 tys. na rynku polskim, 500 egz. na rynku
wschodnim (odbiorcy to importerzy z branży
reklamowej z Ukrainy, Białorusi, Litwy) i 500 egz. na
rynku zachodnim (odbiorcy to importerzy z branży
reklamowej z Niemiec). Nakład wydawnictwa jest
kontrolowany przez Związek Kontroli Dystrybucji Prasy.

Redakcja:Redakcja:Redakcja:Redakcja:Redakcja:
Ewelina Chwała
redakcja@gjc.pl

Dział reklamy:Dział reklamy:Dział reklamy:Dział reklamy:Dział reklamy:
Iwona Skrzypczak
tel. 61/825 73 22
kom. 501 244 084
kontakt@gjc.pl

Justyna Lisek
tel. 61/825 73 22
kom. 501 244 085
info@remadays.com

Magdalena Konieczna
tel. 61/825 73 22
kom. 508 228 012
magda.konieczna@gjc.pl
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GIFT STARGIFT STARGIFT STARGIFT STARGIFT STAR
Al. Stanów Zjednoczonych 69 paw. C-5
04-028 Warszawa
tel.: 022/ 663 42 74
tel./fax: 022/ 663 50 82
giftstar@giftstar.pl, www.giftstar.plwww.giftstar.plwww.giftstar.plwww.giftstar.plwww.giftstar.pl

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

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

Firma GIFT STAR posiada certyfikat programu "Solidni
w Biznesie", który promuje rzetelność i odpowie-
dzialność oraz wiarygodność finansową w biznesie.
Otrzymując ten certyfikat potwierdza się opinia, że
jesteśmy firmą godną Waszego zaufania. Od samego
początku dokładamy wszelkich starań, aby produkty były

najwyższej jakości, a współpraca z nami była miła
i przyjemna. Jesteśmy gwarantem Waszego sukcesu!

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

Nasze ATUTY :Nasze ATUTY :Nasze ATUTY :Nasze ATUTY :Nasze ATUTY :
- szybkie terminy
- jakośćjakośćjakośćjakośćjakość
- własna pracownia projektowa
- CERTYFIKATYCERTYFIKATYCERTYFIKATYCERTYFIKATYCERTYFIKATY ukończenia kursów grafiki kompu-
terowej
- projekty graficzne gratisgratisgratisgratisgratis
- profesjonalna produkcja
- sprawdzone technologie
- indywidualne podejście   do klienta
- zgodność ilościowa towaru
- permanentny rozwój
  naszego doświadczenia
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Ten typ tak ma!
Automatyczny parasol typu golf "Square", niespotykany kształt
czaszy, szyny z włókna szklanego, metalowa laska i kolce,
ozdobny aluminiowy uchwyt, dwukolorowe poszycie z poliestru
typu pongee.

Promotion Tops
Christmas Special nr kat. 0104152

Wieczór we dwoje?
Wystarczy dobre wino i zestaw "Rhöne", który
zawiera korkociąg, ochronny pierścień na szyjkę
butelki, ozdobny korek; zapakowany w pudełko
z magnetycznym zamknięciem.

Promotion Tops
Christmas Special nr kat. 0301418

Każdy może zostać św. Mikołajem
Zabawka pluszowa łoś "Pete" w mikołajkowej
czapeczce i czerwonej koszulce.

Promotion Tops
Christmas Special nr kat.  0502171

Żadnych niespodzianek!
Stacja pogodowa " Frame" w wykonanej z drewna,
eleganckiej ramce; zawiera termometr, higrometr,
zegar z alarmem; zapakowana w upominkowe
pudełko.

Promotion Tops
Christmas Special nr kat. 0401223

Inspirion Polska Sp. z o.o.Inspirion Polska Sp. z o.o.Inspirion Polska Sp. z o.o.Inspirion Polska Sp. z o.o.Inspirion Polska Sp. z o.o.
ul. Wrocławska 9, 55-100 Trzebnica
tel. 071/ 310 91 00
fax 071/ 310 91 01
info@in-spirion.pl
www.in-spirion.plwww.in-spirion.plwww.in-spirion.plwww.in-spirion.plwww.in-spirion.pl

Modny Styl
City Line torba ze skóry syntetycznej, magnetyczne
zapięcie,  wzmocniony spód, wewnątrz dodatkowe
kieszenie zapinane na zamek, dwie kieszonki na
telefon komórkowy i notes.

Promotion Tops
Christmas Special nr kat.022 0515
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Firma JettStudio działa na polskim rynku od 1996 roku.
Specjalizujemy się w imporcie produktów z Dalekiego
Wschodu. Oferujemy produkty sprawdzone i wysele-
kcjonowane pod względem jakości i funkcjonalności.
Wszystkie z dystrybuowanych przez nas artykułów
posiadają szeroką gamę kolorystyczną oraz ciekawą
formę wzorniczą. Stale poszukując nowych rozwiązań,
wychodzących naprzeciw potrzebom rynku,
zapewniamy najwyższej jakości usługi, przy najkrótszych
terminach realizacji.

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

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

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

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

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

Ofertę naszą kierujemy do agencji reklamowych, którym
zależy na oferowaniu sprawdzonych i dobrych jako-
ściowo produktów oraz uatrakcyjnieniu swojego wizerunku
w oczach klientów. Stworzyliśmy także specjalne strony
"no name", stanowiące wsparcie dla dystrybutorów
(www.incentivegifts.pl, www.outdoorgifts.pl). Chcemy
być najgodniejszym zaufania partnerem w drodze do
osiągnięcia wspólnego sukcesu.
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Keback Sp.z.o.o.Keback Sp.z.o.o.Keback Sp.z.o.o.Keback Sp.z.o.o.Keback Sp.z.o.o.
ul.Chwarznieńska 73, 81-602 Gdynia
tel/fax. 058/ 624 23 34
info@keback.pl
www.keback.plwww.keback.plwww.keback.plwww.keback.plwww.keback.pl

Firma KEBACK Polska powstała w 2000 roku i od
początku działalności jej siedziba mieści się w Gdyni.
Grupa KEBACK to międzynarodowa firma oferująca
wysokiej jakości produkty oznakowane indywidualnym
logiem klienta - gadżety reklamowe, wykonane z różnych
materiałów i z możliwością różnorodnego znakowania.
Początki grupy to rok 1985, gdzie w  Szwecji w miejsco-
wości Halmstad powstało pierwsze biuro KEBACKa -
obecnie centrala firmy. Z czasem powstała sieć biur
sprzedaży na terenie całej Europy. Większość oferowanych
przez nas art. reklamowych produkowanych jest na
Dalekim Wschodzie. Własne biura handlowe w Chinach
pozwalają nam na bliski kontakt z fabrykami i stałą
kontrolę nad przebiegiem realizacji zamówień. Nasze
produkty sprzedajemy wyłącznie poprzez agencje
reklamowe oraz dystrybutorów, nie współpracujemy
z klientami końcowymi.

Oferta naszej firmy podzielona jest na 10 głównych grup
asortymentowych, do których należą: Logobandy,
Logofrotki oraz czapki, Krawaty i apaszki, Artykuły

z metalu (breloki, żetony, znaczki w klapę, medale),
Paski, Artykuły podróżne (torby, plecaki, portfele), Flagi
i flagietki, Parasole, Artykuły tekstylne, Systemy
wystawiennicze. Ponadto oferujemy również produkty
z silikonu i PCV, gadżety odblaskowe oraz produkty na
indywidualne zamówienie. Posiadamy własne,
profesjonalne studio graficzne, które wykona każdy
projekt w oparciu o złożone przez klienta zamówienie.

Naszymi wiodącymi produktami sprzedawanymi w dużych
ilościach w Polsce są: znaczki metalowe, breloki z żetonem,
breloki metalowe, opaski silikonowe, a przede wszystkim
wprowadzone przez naszą firmę na rynek Polski - smycze,
nazwane przez nas w 2000 roku LOGOBANDami. Nie
wszyscy wiedzą, że nasza firma jako pierwsza je promowała
i popularyzowała na terenie naszego kraju. W naszej
ofercie znajdziecie Państwo mnóstwo nietypowych
realizacji, gdyż w tym się właśnie specjalizujemy.

Zapraszamy do współpracy oraz odwiedzenia naszej
strony internetowej www.keback.pl
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KEYNO Nadruki ReklamoweKEYNO Nadruki ReklamoweKEYNO Nadruki ReklamoweKEYNO Nadruki ReklamoweKEYNO Nadruki Reklamowe
ul. Szpacza 36, 51-417 Wrocław
tel. (071) 328 73 50
fax (071) 328 73 52
keyno@keyno.pl
www.keyno.plwww.keyno.plwww.keyno.plwww.keyno.plwww.keyno.pl

Doświadczony zespół drukarzy reklamowychDoświadczony zespół drukarzy reklamowychDoświadczony zespół drukarzy reklamowychDoświadczony zespół drukarzy reklamowychDoświadczony zespół drukarzy reklamowych
Keyno to profesjonalna drukarnia artykułów reklamowych.
Jej specjalnością jest znakowanie gadżetów reklamowych:
przedmiotów plastikowych, metalowych i tekstyliów. Firma
istnieje od 1997 roku, choć jej tradycje sięgają początku lat
90-tych. Ma mocną pozycję na rynku lokalnym, ale obsługuje
też Klientów poza granicami kraju. Od lat z powodzeniem
współpracuje z agencjami reklamowymi z Polski, Niemiec,
Ukrainy i Państw Bałtyckich.
Zatrudnia ponad 20-stu wyspecjalizowanych, doświadczonych
pracowników. Wielu z nich jest w firmie od samego początku.
Aby stawić czoła rosnącym wymaganiom Klientów, Keyno
wciąż inwestuje w park maszynowy, rozbudowuje go i unowo-
cześnia W tym roku firma wzbogaciła się o nowe urządzenia
do termotransferu, nowe hafciarki oraz laser nowej generacji
z przystawką rotacyjną. Firma planuje przeprowadzkę do
nowej siedziby.
Keyno jest członkiem założycielem Polskiej IzbyKeyno jest członkiem założycielem Polskiej IzbyKeyno jest członkiem założycielem Polskiej IzbyKeyno jest członkiem założycielem Polskiej IzbyKeyno jest członkiem założycielem Polskiej Izby
Artykułów Promocyjnych.Artykułów Promocyjnych.Artykułów Promocyjnych.Artykułów Promocyjnych.Artykułów Promocyjnych.

Nasza oferta obejmuje:Nasza oferta obejmuje:Nasza oferta obejmuje:Nasza oferta obejmuje:Nasza oferta obejmuje:

- Haft komputerowy- Haft komputerowy- Haft komputerowy- Haft komputerowy- Haft komputerowy
Technika służy do zdobienia odzieży reklamowej i innych
produktów z tkanin: czapek, toreb.

- Tampodruk- Tampodruk- Tampodruk- Tampodruk- Tampodruk
Najbardziej rozpowszechniona technika znakowania produktów
z tworzywa sztucznego. Stosowana na długopisach, drobnych
gadżetach biurowych czy przedmiotach użytku osobistego.

- Sitodruk- Sitodruk- Sitodruk- Sitodruk- Sitodruk
Technika służy do druku na płaskich powierzchniach, np.
tekstyliach, artykułach z tworzyw sztucznych oraz zdobienia
przedmiotów owalnych.

- Grawer laserowy- Grawer laserowy- Grawer laserowy- Grawer laserowy- Grawer laserowy
Szlachetna i precyzyjna technika znakowania gadżetów
metalowych: przyborów piśmienniczych, breloków, termosów,
piersiówek itp.

 - Nadruk farbami plastizolowymi - Nadruk farbami plastizolowymi - Nadruk farbami plastizolowymi - Nadruk farbami plastizolowymi - Nadruk farbami plastizolowymi
Farby plastizolowe tworzą wypukłe, trójwymiarowe
powierzchnie na wyrobach tekstylnych.

- Termotransfer- Termotransfer- Termotransfer- Termotransfer- Termotransfer
Nowoczesna technika nadruku na tekstyliach i torbach. Pozwala
na doskonałe odzwierciedlenie kolorów.

- Laser CO2- Laser CO2- Laser CO2- Laser CO2- Laser CO2
Precyzyjna metoda znakowania przedmiotów z drewna, skóry,
twardego plastiku, szkła i ceramiki.
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Jesteśmy wiodącym na rynku producentemJesteśmy wiodącym na rynku producentemJesteśmy wiodącym na rynku producentemJesteśmy wiodącym na rynku producentemJesteśmy wiodącym na rynku producentem
i dystryi dystryi dystryi dystryi dystrybutorem artykułów reklamowych dla firm.butorem artykułów reklamowych dla firm.butorem artykułów reklamowych dla firm.butorem artykułów reklamowych dla firm.butorem artykułów reklamowych dla firm.
WieloletniaWieloletniaWieloletniaWieloletniaWieloletnia współpraca z największymi dosta- współpraca z największymi dosta- współpraca z największymi dosta- współpraca z największymi dosta- współpraca z największymi dosta-
wcami z Niemiec, Austrii, Włoch, Holandii dajewcami z Niemiec, Austrii, Włoch, Holandii dajewcami z Niemiec, Austrii, Włoch, Holandii dajewcami z Niemiec, Austrii, Włoch, Holandii dajewcami z Niemiec, Austrii, Włoch, Holandii daje
nam możl iwość zaproponowania naszymnam możl iwość zaproponowania naszymnam możl iwość zaproponowania naszymnam możl iwość zaproponowania naszymnam możl iwość zaproponowania naszym
Klientom różnorodnych artykułów w bardzoKlientom różnorodnych artykułów w bardzoKlientom różnorodnych artykułów w bardzoKlientom różnorodnych artykułów w bardzoKlientom różnorodnych artykułów w bardzo
dobrych cenach.dobrych cenach.dobrych cenach.dobrych cenach.dobrych cenach.
Proponujemy artykuły, które będą najlepszym
nośnikiem reklamowym, a jednocześnie pomysłową,
oryginalną wizytówką firmy.

50 lat naszej  obecności na rynku umożliwia:
- dostęp do najlepszej oferty rynkowej
- gwarancję dobrej jakości i ceny
- sprawną i profesjonalną obsługę
- pewność i bezpieczeństwo

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

Śmiało możemy powiedzieć, że nasza oferta parasoli
nie ma sobie  równej. Produkcja i wieloletni import
parasoli umożliwiły nam stworzenie najlepszej oferty,
pozwalają nam zadowolić gusta najbardziej
wymagających Klientów. U nas znajdziesz wszelkie
nowinki konstrukcyjne i  wzornicze. Klienci chętnie
korzystają  z naszych rad w doborze odpowiednich
modeli. 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 na-
szych 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 sytuacji, profilu ich działalności i potrzeb.
Nasi Klienci wiedzą, że mogą liczyć na szybką,
sprawną obsługę.

Bacznie obserwujemy rynek i stale aktualizujemy
swoją ofertę . Wciąż rosnące oczekiwania naszych
Klientów wyznaczają kierunek naszego rozwoju i są
motywacją do działania.

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

Jesteśmy spółką cywilną wyspecjalizowaną
w branży reklamowej. Nasza oferta to usługi
projektowe, nowoczesna drukarnia reklamowa,
bezpośredni import i produkcja upominków
reklamowych, produkcja kalendarzy i notesów.
Działamy na rynku  od 1990  roku. Nasz zespół
to specjaliści z różnych dziedzin przemysłu
reklamowego. Wiedza i doświadczenie zdobyte
w ciągu 18 lat, własna drukarnia i baza
produkcyjna, pozwalają sprawnie realizować
Państwa zlecenia. Prace realizujemy terminowo
i z największą starannością. W opracowywanych
projektach plastycznych i zdobieniach oraz przy
doborze gadżetów dla Państwa firmy  wykorzystu-
jemy najnowsze osiągnięcia naukowe z dziedzin
psychologii reklamy, marketingu i projektowania.
Uważamy, że dobór narzędzia reklamy jest
kluczowym elementem w budowaniu wizerunku
firmy.

UPOMINKI REKLAMOWE / IMPORTER / -
zapewniamy indywidualny dobór tematyczny
i kolorystyczny proponowanych zestawów pro-
mocyjno - reklamowych. Zwracamy szczególną
uwagę na indywidualny charakter i jakość
przygotowanej dla Państwa oferty.
Opracowujemy i prowadzimy programy
lojalnościowe. Oferujemy upominki reklamowe
z własnego katalogu GALERIA UPOMINKÓW
2007 -z szybkim terminem realizacji, a także
MACMA, THE CATALOQUE,  ITD, ARCO,
VOYAGER, GIFTS, There's more to give,
INCENTIVE GIFTS 2007, IMPRESSION,
PROMOTION & DESIGN, CENTRIX,
MARKSMAN, TRENDLINE - zestawy piśmiennicze
i ekskluzywne upominki renomowanych firm
WATERMAN, SHEAFFER, PELIKAN, PARKER,

DIPLOMAT, CERRUTI 1881, J.L. Scherrer,
ORIENT EXPRESS, BALMAIN.  Wyroby ze skór
ekologicznych i naturalnych VIP - portfele damskie
i męskie, wizytowniki, teczki. Wszystkie produkty
znakujemy we własnej drukarni reklamowej.

DZIAŁ PRODUKCJI WŁASNEJ - nasze kalen-
darze trójdzielne zdobyły uznanie odbiorców.
 Są czytelne, doskonale wykonane i cieszą oko
użytkownika nieprzerwanie przez cały rok.
Produkujemy kalendarze trójdzielne,  klasyczne,
jednodzielne, kalendarze trójdzielne z zegarem,
kalendarze biurkowe. Kolekcja kalendarzy
trójdzielnych '' KUNSZT '' jako jedyny produkt
kalendarzowy na rynku polskim została wyróż-
niona 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: torby firmowe z papieru, folii, tkaniny,
proporczyki, tanie upominki reklamowe na
promocje (chorągiewki, baloniki, daszki,
przypinki, maskotki, breloki, logosmycze).

Oferta specjalna: SPINACZE MAGNETYCZNE
i ZAKŁADKI INDEKSACYJNE (produkt
chroniony patentem). Skuteczny, niebanalny
sposób przekazania wiadomości o produkcie lub
firmie. Niski koszt i dostosowanie do mailingu
to propozycja dla banków, firm medycznych
i kosmetycznych, muzeów i wszystkich, którzy
poszukują nowej formy reklamy.

Szczegóły i nowości na www.zakladki.com.pl
www.grawerowanielaserowe.net.pl

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dodatkowym atutem wyrobów firmy BHZ LIKOR East
- West Promotion jest ich oryginalność - takich gadżetów
nie znajdzie się w innych, ogólnie dostępnych katalogach.
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MODARTMODARTMODARTMODARTMODART
Firma Promocyjno - ReklamowaFirma Promocyjno - ReklamowaFirma Promocyjno - ReklamowaFirma Promocyjno - ReklamowaFirma Promocyjno - Reklamowa
ul. Stefczyka 32; 20-151 Lublin
tel./fax. 081 747 99 44
modart@modart.com.pl
www.modart.com.plwww.modart.com.plwww.modart.com.plwww.modart.com.plwww.modart.com.pl

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

Od 10 lat  nasze działania skoncentrowane są na
dostawie Kl ientom upominków reklamowych
o najwyższej jakości po relatywnie niskiej cenie. Dzięki
bezpośredniej współpracy z zaufanymi producentami
(jesteśmy bezpośrednim importerem z Chin)
gwarantujemy naszym Klientom pełną satysfakcję oraz
szybkie terminy realizacji.

Zakres naszych usług obejmuje również tworzenie
i nadzór nad realizacją programów motywacyjnych,
programów lojalnościowych, promocji konsumenckich,
loterii promocyjnych oraz innych działań z zakresu BTL.

Potwierdzeniem naszej uczciwości, rzetelności i precyzji
w działaniu jest uzyskany przez Modart Firmę
Promocyjno- Reklamową prestiżowy certyfikat "Solidni
w Biznesie".
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Macma Polska Sp. z o.o.Macma Polska Sp. z o.o.Macma Polska Sp. z o.o.Macma Polska Sp. z o.o.Macma Polska Sp. z o.o.
Długołęka, ul. Wiejska 59
55-095 Mirków
tel. +48 71 330 54 60
fax: +48 71 315 30 89
biuro@macma.pl, www.macma.plwww.macma.plwww.macma.plwww.macma.plwww.macma.pl

Macma to nie tylko firma. Macma to idea.Macma to nie tylko firma. Macma to idea.Macma to nie tylko firma. Macma to idea.Macma to nie tylko firma. Macma to idea.Macma to nie tylko firma. Macma to idea.

Macma Polska Sp. z o.o. to dynamicznie rozwijająca
się, stabilna firma należąca do międzynarodowej grupy.
Zajmujemy się importem artykułów reklamowych
i z powodzeniem funkcjonujemy od lat w branży
reklamowej. Oddziały naszej firmy znajdują się w wielu
krajach europejskich, w tym w Niemczech, Hiszpanii,
Holandii, Szwecji, na Węgrzech, we Włoszech, Wielkiej
Brytanii i Irlandii. Jesteśmy także obecni na innych
kontynentach - od Afryki po Azję. Posiadamy niezależne
biuro w Hong Kongu, umożliwiające nam bezpośrednią
weryfikację oraz kontrolę jakości importowanego towaru.

Wieloletnie doświadczenie, poparte ogromnym zaanga-
żowaniem naszych pracowników sprawiło, iż obecnie
jesteśmy jednym z liderów na rynku reklamy zarówno
w Polsce, jak i w Europie. Nieustannie dążymy do tego,

aby nasi klienci byli zawsze w pełni usatysfakcjonowani
ze współpracy z naszą firmą. Skupiamy się więc na
ciągłym podnoszeniu naszych kwalifikacji w zakresie
obsługi klienta oraz  podążaniu za tendencjami na rynku
i wyznaczaniu nowych trendów. Posiadamy magazyn
o powierzchni 12 000 m2, który pozwala nam na bieżące
uzupełnianie towaru, co z kolei jest gwarancją szybkiej
realizacji zamówień. Dodatkowo dysponujemy własną
drukarnią i własną wzorcownią. Zatrudniamy wielu
stylistów, tworzących projekty coraz bardziej
zindywidualizowanych produktów w szerokiej gamie
kolorystycznej. To wszystko daje nam możliwość
stworzenia konkurencyjnej oferty, pozostając
jednocześnie atrakcyjnymi cenowo.

Naszym celem jest  zaspokajanie najbardziej wyszu-
kanych potrzeb naszych  klientów, dlatego skupiamy się
na dopracowywaniu naszej oferty produktowej oraz
kolejnych edycji katalogu, aby poprzez szeroki wybór
produktów oraz czytelny układ graficzny stanowił on
idealne narzędzie do pracy w każdej agencji reklamowej.
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Firma Maxim jest producentem oraz importerem
ceramiki reklamowej Oferuje m.in. kubki, filiżanki, szło
szronione.

Pod względem produktowym stawiamy na wysoką
jakość oraz innowacyjność wzornictwa. W nowym
katalogu "PorceLine 2007" oferujemy 14 modeli kubków
i filiżanek zastrzeżonych na teren całej Europy. Jeśli
chodzi o dystrybucję od marca 2006 obsługujemy
wyłącznie agencje reklamowe. W zawiazku z tym faktem
od ponad roku funkcjonuje nasz Klub Partnerski
skupiający najbardziej dynamicznie działające agencje

MaximMaximMaximMaximMaxim
Maksymilianowo 40, 64-060 Wolkowo
Tel. 061/ 44 53 100,
Fax 061/ 44 53 110
maxim@maxim.com.pl
www.maxim.com.plwww.maxim.com.plwww.maxim.com.plwww.maxim.com.plwww.maxim.com.pl

reklamowe. Nieustannie tworzymy nowe narzędzia
ułatwiające naszym dystrybutorom obsługę klienta
końcowego m.in. nowy katalog "PorceLine 2007"nowy katalog "PorceLine 2007"nowy katalog "PorceLine 2007"nowy katalog "PorceLine 2007"nowy katalog "PorceLine 2007"
z blisko 40 nowościamiz blisko 40 nowościamiz blisko 40 nowościamiz blisko 40 nowościamiz blisko 40 nowościami, katalogi autorskie, no-name,
cenniki no-name, linki do stron no-name
www.porceline.pl www.porceline.pl www.porceline.pl www.porceline.pl www.porceline.pl profesjonalny kalkulator on-line na
stronie www.maxim.com.plwww.maxim.com.plwww.maxim.com.plwww.maxim.com.plwww.maxim.com.pl  oraz www.porceline.plwww.porceline.plwww.porceline.plwww.porceline.plwww.porceline.pl
W ciągłej sprzedaży dysponujemy ilością ponad 2,3 mln
kubków i filiżanek a nasze dzienne moce produkcyjne
to 10 000 sztuk. System kontroli jakości oraz
profesjonalny dział sprzedaży dają pewność, że właściwy
produkt dotrze na czas do klienta końcowego.
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Media Ster KAJ Sp. z o.o.Media Ster KAJ Sp. z o.o.Media Ster KAJ Sp. z o.o.Media Ster KAJ Sp. z o.o.Media Ster KAJ Sp. z o.o. jest jednym z głównych
dostawców usługi znakowania laserowego.  Przez  długi
okres istnienia zdążyliśmy odkryć wszelkie zagadki oraz
rozwiązać wszystkie problemy nasuwające się podczas
procesów produkcyjnych. Doszliśmy do perfekcji w znako-
waniu różnorodnych powierzchni, począwszy od
plastików poprzez skórę, szkło, drewno, aż do metalu.
Dzięki dużej skali działania, doświadczeniu kadry
obsługującej oraz nowoczesnym systemom zarządzania,
jesteśmy w stanie zapewnić niskie ceny, przy jednocze-
snym utrzymaniu bardzo wysokiej jakości dostarczanych
usług.

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

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

po obwodzie np. długopisach, obrączkach, metalowych
kieliszkach.

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

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

Próby oraz szkolenia dla handlowców dotyczące techniki
znakowania laserem są dokonywane nieodpłatnie.
Serdecznie zapraszamy Państwa do współpracy.
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Mediarun Sp. z o.o.Mediarun Sp. z o.o.Mediarun Sp. z o.o.Mediarun Sp. z o.o.Mediarun Sp. z o.o.
ul. Wita Stwosza 39; 02-661 Warszawa
tel. 022/ 354 7700
fax 022/ 354 77 01
info@mediarun.pl
www.mediarun.plwww.mediarun.plwww.mediarun.plwww.mediarun.plwww.mediarun.pl

Mediarun.pl to serwis, który wystartował w kwietniu 2001 roku,
i jest obecnie  pierwszym serwisem poświęconych tematyce
marketingowej, reklamowej i medialnej w Polsce.

W styczniu Mediarun Sp. z o.o. przejęła serwis www.medialink.pl
odwiedzany przez ponad 81 000 użytkowników miesięcznie oraz
Newsletter docierający do ponad 8 000 subskrybentów.

W sumie nasze serwisy docierają do ponad 390 000
użytkowników miesięcznie (PBI V 2007), oraz do ponad  40
500 subskrybentów. Łącznie notują ponad milion odsłon w skali
miesiąca (PBI v 2007)

Mediarun.pl posiada kilkanaście działów i sekcji tematycznych np.:
słownik terminów branżowych, akty prawne, oferty pracy itd.

Serwisy zawierają obszerną branżową  bazę danych adresowych
i kontaktowych do większości dużych, średnich i małych firm
branżowych.
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Winchest
Drewniane pudełko z 9 wysokiej jakości akcesoriami do wina
ze stali nierdzewnej. Dołączone: podstawka pod kieliszek,
ozdoba kieliszka, korkociąg, kołnierz, zatyczki, nalewak, nożyk
do folii i termometr. Dla wymagających!

Numer katalogowy: KC6837

Mid Ocean Brands jest jednym z trzech czołowych
importerów i dostawców w Europie. Posiadamy 10
regionalnych biur sprzedaży (kraje Beneluxu, Hiszpania,
Włochy, Francja, Niemcy, Wielka Brytania, Polska,
Szwecja, Węgry, Export) oraz biura zakupowe na
Dalekim Wschodzie. Mamy w stałej ofercie około 4,500
różnych produktów.
Jesteśmy właścicielem marek ARCO, ITD, KCF i Original
Chameleon, z których każda oferuje zróżnicowany
asortyment, o innym charakterze i w innej kategorii
cenowej.

Dlaczego MOB?Dlaczego MOB?Dlaczego MOB?Dlaczego MOB?Dlaczego MOB?
- Współpracujemy wyłącznie z agencjami reklamowymi
i dystrybutorami. Nie obsługujemy klientów końcowych!
- Stany magazynowe w Europie - to ponad 28 mln
pozycji katalogowych, dostępnych od zaraz.
- Wzorcownia - jest do Państwa dyspozycji, mogą
Państwo odwiedzać ją wraz ze swoimi klientami.
- Magazyn wzorów w Warszawie - to szybka dostępność
ponad 4 000 wzorów!

Co jeszcze oferujemy?Co jeszcze oferujemy?Co jeszcze oferujemy?Co jeszcze oferujemy?Co jeszcze oferujemy?
- Original Chameleon - nowa rewolucyjna marka
tekstylna, która oferuje unikalną możliwość (jako pierwsza
w Europie) tworzenia swoich własnych tekstylnych
kolekcji on-line (www.originalchameleon.com),
dostarczanych w 3,5 tygodnia. Dzięki łatwemu w użyciu
narzędziu internetowemu, w czterech prostych krokach
można samemu tworzyć każdą możliwą kreację.
Narzędzie zawiera ponad miliard możliwości, oferując
różne kolory, modele i linie produktów.
- Asialink - to nasza brama do Azji. Pomagamy realizować
zamówienia bezpośrednio z Chin. Nasze 35-letnie
doświadczenie i mocna pozycja przetargowa pozwalają
nam oferować produkty z Dalekiego Wschodu w cenach
fabrycznych.
A także:A także:A także:A także:A także:
- Innowacyjne usługi internetowe, nadruki, wsparcie
marketingowe i sprzedażowe, własne studio graficzne
i wiele innych!

Nowy Katalog Świąteczny 2007 już dostępny!

Mid Ocean Brands Polska Sp. z o.o.Mid Ocean Brands Polska Sp. z o.o.Mid Ocean Brands Polska Sp. z o.o.Mid Ocean Brands Polska Sp. z o.o.Mid Ocean Brands Polska Sp. z o.o.
ul. Targowa 80, 03-448 Warszawa
tel.: 022/ 618 22 95
fax: 022/ 619 47 18
info@midoceanbrands.pl
www.midoceanbrands.comwww.midoceanbrands.comwww.midoceanbrands.comwww.midoceanbrands.comwww.midoceanbrands.com

Blitzen
Komplet 2 filiżanek i spodków. Zapakowany w ozdobne
kartonowe pudełko ze świątecznym wzorem.
Doskonały prezent pod choinkę!

Numer katalogowy: CX1191

Bauble
Błyszczący metalowy świecznik
w kształcie kuli. Doda elegancji
każdemu wnętrzu.

Numer katalogowy: CX1192

Amboise
Elegancko zapakowany zestaw kąpielowy z białą
jedwabną siatką i czarną wstążką. W komplecie żel pod
prysznic 120 ml, balsam do ciała 120 ml, mydło 200
gram i biały ręcznik.

Numer katalogowy: AR1707
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Międzynarodowe Targi Poznańskie toMiędzynarodowe Targi Poznańskie toMiędzynarodowe Targi Poznańskie toMiędzynarodowe Targi Poznańskie toMiędzynarodowe Targi Poznańskie to
organizator:organizator:organizator:organizator:organizator:
- najważniejszych i największych targów
reklamowych w Polsce: Euro-Reklama
OUTDOOR EXPO i Euro-Reklama GIFT
EXPO,
- ponad 60 wydarzeń targowych rocznie dla
przeszło 100 branż,
- polskich ekspozycji targowych za granicą,
- ponad 1000 konferencji, sympozjów,
spotkań firmowych rocznie.

Międzynarodowe Targi Poznańskie toMiędzynarodowe Targi Poznańskie toMiędzynarodowe Targi Poznańskie toMiędzynarodowe Targi Poznańskie toMiędzynarodowe Targi Poznańskie to
marka znana marka znana marka znana marka znana marka znana w Polsce i na świecie. Naszew Polsce i na świecie. Naszew Polsce i na świecie. Naszew Polsce i na świecie. Naszew Polsce i na świecie. Nasze
targi wybierają firmy targi wybierają firmy targi wybierają firmy targi wybierają firmy targi wybierają firmy z 80 państw.z 80 państw.z 80 państw.z 80 państw.z 80 państw.

Międzynarodowe Targi Poznańskie to
sprawdzony partner w biznesie. Każdego roku
z naszych usług korzysta bezpośrednio ok. 320
tysięcy firm i 1,2 mln internautów. Nasi klienci
do nas wracają.

Międzynarodowe Targi Poznańskie to liderMiędzynarodowe Targi Poznańskie to liderMiędzynarodowe Targi Poznańskie to liderMiędzynarodowe Targi Poznańskie to liderMiędzynarodowe Targi Poznańskie to lider
rynku wystawienniczego:rynku wystawienniczego:rynku wystawienniczego:rynku wystawienniczego:rynku wystawienniczego:
- 28 miejsce w świecie pod względem
wielkości infrastruktury,
- w europejskiej czołówce pod względem
wielkości sprzedaży,
- nr 1 w Polsce we wszystkich kategoriach
(infrastruktura, sprzedaż).

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

Naszą pozycję zawdzięczamy ludziom, ich
zaangażowaniu, doświadczeniu, wysokim
kwalifikacjom i otwartości.

Lubimy wyzwania i wymagających klientów.
Śmiało patrzymy w przyszłość.
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Multigrafika sp. z o.o.Multigrafika sp. z o.o.Multigrafika sp. z o.o.Multigrafika sp. z o.o.Multigrafika sp. z o.o.
Al. J. Piłsudskiego 73, 10-449 Olsztyn
tel. 089/ 537 54 00
fax 089/ 537 54 01
multigrafika@multigrafika.pl
www.multigrafika.plwww.multigrafika.plwww.multigrafika.plwww.multigrafika.plwww.multigrafika.pl

095 Glamour White

Nowość w  kolekcji kubków i filiżanek- Blue
Ceramics.
Oryginalny komplet porcelanowy: idealne
zestawienie kubeczka z podstawką, w białym
kolorze pasującym do każdego wnętrza, duża
powierzchnia zapewnia szeroki wybór
możliwości zdobienia: nadruki na zewnątrz
i wewnątrz kubeczka, na uszku kubka, na
podstawce.
Glamour…by każda chwila miała swój smak.
Kubeczek o pojemności 0,18 l.

Multigrafika sp. z o.o.Multigrafika sp. z o.o.Multigrafika sp. z o.o.Multigrafika sp. z o.o.Multigrafika sp. z o.o.- czołowy producent ceramiki
i porcelany reklamowej. Łączy wielowiekową tradycję
produkcji ceramiki z nowoczesną technologią wypału
zdobień. Dzięki dużej skali działania i nowoczesnemu
systemowi zarządzania produkcją posiada najniższe ceny
przy jednoczesnym utrzymaniu bardzo wysokiej jakości
wyrobów. Zapewnia najwyższej jakości serwis,
funkcjonujący według wysokich standardów.

Zgodnie ze swoim hasłem - wolność kreacji - oferuje
nieograniczone możliwości i warianty wyboru zdobienia.
Klientami firmy są znane marki, dla których pracowała
za pośrednictwem swoich klientów- polskich i zagrani-
cznych agencji reklamowych.
Multigrafika posiada certyfikat zatwierdzający System
Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2000, który
obejmuje "Wykonywanie zdobień na ceramice i szkle,
sprzedaż ceramiki i szkła".
Zdobyte nagrody: m.in. prestiżowa nagroda branży BTL
- Oko Reklamy, nagroda publiczności za kubek 074 Mini
Specta White na Międzynarodowych Targach Artykułów
Reklamowych- PSI Warsaw 2006.

089 Handy Orange

Kubeczek porcelanowy o pomarańczowym kolorze.
Unikatowość modelu polega na technologii produkcji-
porcelana szkliwiona kolorem, co stanowi prawdziwy
sukces technologiczny.
Przyjazna forma kubeczka i ciepło soczystej pomarańczy
to walory decydujące o jego wyborze.
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NOTEDECO s.c.NOTEDECO s.c.NOTEDECO s.c.NOTEDECO s.c.NOTEDECO s.c.
ul. Koronkarska 15; 61-005 Poznań
tel. 061/ 8 206 437, 061/ 6 52 92 31
fax. 061/ 6 52 92 32
notedeco@notesy.pl
www.notesy.plwww.notesy.plwww.notesy.plwww.notesy.plwww.notesy.pl

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

O wysokiej jakości naszych produktów świadczy fakt
eksportu naszych  notesów samoprzylepnych z nadru-

kiem do wszystkich krajów Unii Europejskiej.

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

Jeżeli zainteresują Państwa nasze produkty uprzejmie
prosimy o skontaktowanie się przez pocztę internetową
e-mail: notedeco@notesy.pl  lub telefonicznie
061/ 820-64-37, 061/ 652-92-31.
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Firma OKTISFirma OKTISFirma OKTISFirma OKTISFirma OKTIS
Jest jednym z największych polskich producentów toreb
i plecaków reklamowych, o tradycjach sięgających okresu
międzywojennego. Doświadczenie wielu lat pozwala
formie na trzymanie niezmiennie wysokiej jakości produ-
któw, a zamówienia realizowane są szybko i sprawnie.

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

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

P.P.H.  'OKTIS' Janusz SitkoP.P.H.  'OKTIS' Janusz SitkoP.P.H.  'OKTIS' Janusz SitkoP.P.H.  'OKTIS' Janusz SitkoP.P.H.  'OKTIS' Janusz Sitko
83-000 Pruszcz Gdański
ul. Nowowiejskiego 33
oktis@oktis.com.pl
www.oktis.com.plwww.oktis.com.plwww.oktis.com.plwww.oktis.com.plwww.oktis.com.pl
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PRO-ACITVPRO-ACITVPRO-ACITVPRO-ACITVPRO-ACITV
ul. I Armii WP 13, 81-383 GDYNIA
tel. 058 / 661-28-30
fax 058 / 661 28 38
gdynia@pro-activ.pl
www.pro-activ.plwww.pro-activ.plwww.pro-activ.plwww.pro-activ.plwww.pro-activ.pl

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

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

Do realizacji tego celu :
- ciągle poszukujemy "nowych" produktów - odwiedzając
dostawców i targi artykułów reklamowych na całym
świecie,
- zmniejszyliśmy nasz dystans do klientów dzięki naszym
czterem biurom handlowym w: Gdyni, Łodzi,
Warszawie i Poznaniu,
- poszerzyliśmy ofertę o własną produkcje produktów
reklamowo - upominkowych (breloki i podkładki z PCV,
zestawy okolicznościowo - świąteczne) oraz o produkty
wykonywane na specjalne zamówienie klienta w limito-
wanych seriach według indywidualnych projektów,
- wprowadziliśmy dla wymagających klientów do oferty
stałej produkty markowe: Samsonite, Valentini, Titan,Samsonite, Valentini, Titan,Samsonite, Valentini, Titan,Samsonite, Valentini, Titan,Samsonite, Valentini, Titan,
Jean - Louis Scherrer, Senator, SCHEAFFER,Jean - Louis Scherrer, Senator, SCHEAFFER,Jean - Louis Scherrer, Senator, SCHEAFFER,Jean - Louis Scherrer, Senator, SCHEAFFER,Jean - Louis Scherrer, Senator, SCHEAFFER,
Victorinox, Maglite, Waterman, Parker, Clique,Victorinox, Maglite, Waterman, Parker, Clique,Victorinox, Maglite, Waterman, Parker, Clique,Victorinox, Maglite, Waterman, Parker, Clique,Victorinox, Maglite, Waterman, Parker, Clique,
Harvest, SlazengerHarvest, SlazengerHarvest, SlazengerHarvest, SlazengerHarvest, Slazenger.

- zwiększyliśmy możliwości techniczne nanoszenia
nadruków loga klienta na produktach - od tradycyjnego
nanoszenia farby po laser i haft,
- stworzyliśmy dla sprawniejszego i szybszego kontaktu
pomiędzy nami a klientem aktywną stronę internetową
oraz internetowy program ofertowo-zamówieniowo-
zleceniowy dla ujednolicenia i podniesienia standardów
obsługi klienta przez naszą firmę.
- doskonalimy się w profesjonalnej obsłudze klientów.

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

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

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

Kolejny rok jesteśmy laureatami rankingu gospodarczego
"Puls Biznesu"Czynnie włączamy się w pomoc przy
organizacji akcji humanitarnych oraz wspomagamy
imprezy kulturalno-sportowe.
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POLY MEDIAPOLY MEDIAPOLY MEDIAPOLY MEDIAPOLY MEDIA
ul. Czechowicka 4, 04-218 Warszawa
tel./fax 022/ 612 54 48,
610 59 44, 610 61 39
marketing@poly.com.pl
www.poly.com.plwww.poly.com.plwww.poly.com.plwww.poly.com.plwww.poly.com.pl

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

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

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

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

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

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

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.

SPSSPSSPSSPSSPS. Należą do nich znane i popularne breloki akrylowebreloki akrylowebreloki akrylowebreloki akrylowebreloki 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,
produkowanych w Wielkiej Brytanii.
Należy do nich brelok Adloopbrelok Adloopbrelok Adloopbrelok Adloopbrelok Adloop - miękki brelok z trwałym
zatopionym i nieścieralnym nadrukiem, bajecznie
kolorowe kubki akrylowe, linijki akrylowe, magnesykubki akrylowe, linijki akrylowe, magnesykubki akrylowe, linijki akrylowe, magnesykubki akrylowe, linijki akrylowe, magnesykubki akrylowe, linijki akrylowe, magnesy
na lodówkę oraz Brite-matyna lodówkę oraz Brite-matyna lodówkę oraz Brite-matyna lodówkę oraz Brite-matyna lodówkę oraz Brite-maty - wysokiej jakości
podkładki pod mysz i napoje.
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"Pro-KREACJA" to dwumiesięcznik o reklamie, marketingu, mediach i public
relations. Piszemy w nim m.in o fotografii i grafice reklamowej, poligrafii dla
reklamy, upominkach reklamowych, reklamie internetowej, telewizyjnej,
radiowej oraz out of home. Informujemy o aktualnych wydarzeniach
branżowych. Przedstawiamy nowości wydawnicze z dziedziny reklamy,
marketingu i PR. Piszemy o psychologii i języku reklamy. Publikujemy porady
fachowców - praktyków marketingu, reklamy i public relations.

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

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

Polski Drukarz Sp. z o.o.Polski Drukarz Sp. z o.o.Polski Drukarz Sp. z o.o.Polski Drukarz Sp. z o.o.Polski Drukarz Sp. z o.o.
ul. Karolewska 54, 94-023 Łódź
tel. 042 / 687 12 92, 688 79 49
fax 042 / 687 12 99
biuro@swiatdruku.com.pl
www.swiatdruku.com.plwww.swiatdruku.com.plwww.swiatdruku.com.plwww.swiatdruku.com.plwww.swiatdruku.com.pl

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

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

Dystrybucja "Świata DRUKU" prowadzona jest w punktach sprzedaży detalicznej
w większych miastach Polski, a także poprzez prenumeratę prowadzoną przez
Wydawnictwo "Polski Drukarz Sp. z o.o.", RUCH i Jard-Press. Magazyn
dystrybuowany jest także podczas targów branżowych, konferencji i warsztatów.
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Quo Vadis Polonia Sp. z o.o.Quo Vadis Polonia Sp. z o.o.Quo Vadis Polonia Sp. z o.o.Quo Vadis Polonia Sp. z o.o.Quo Vadis Polonia Sp. z o.o.
ul. Śniadeckich 17, 60-773 Poznań
tel. 061/ 865 80 68, 061/ 865 86 49
fax 061/ 8658423
marketing@quovadis.com.pl
www.quovadis.com.plwww.quovadis.com.plwww.quovadis.com.plwww.quovadis.com.plwww.quovadis.com.pl

Firma Quo Vadis Polonia Sp. z o.o.Firma Quo Vadis Polonia Sp. z o.o.Firma Quo Vadis Polonia Sp. z o.o.Firma Quo Vadis Polonia Sp. z o.o.Firma Quo Vadis Polonia Sp. z o.o. powstała w roku
1994 w Poznaniu jako oddział francuskiego wydawnictwa
Editions Quo Vadis, będącego od 1999 roku marką
Grupy Exacompta Clairefontaine.

Główną dziedzina działalności Quo Vadis Polonia jest
produkcja szerokiej gamy terminarzy, kalendarzy oraz
organizerów opartych o koncepcję organizacji czasu
stworzoną przez doktora Francisa-Georga Beltrami,
pozwalającą na łatwe - w oka mgnieniu - zaplanowanie
spotkań lub zadań, uzupełnionej o produkcję eleganckiej
galanterii skórzanej. Dostępnych jest ponad 80
terminarzy różnych typów (dzienne, tygodniowe,
dwutygodniowe, miesięczne, 24H/24H 7 dni w tygodniu
oraz wiele innych) odpowiadających różnym stylom
życia, aktywności zawodowej i profilom psycholo-
gicznym konsumentów.

Obecnie terminarze Quo Vadis wydawane są w 16
językach, miedzy innymi: japońskim, litewskim i kata-
lońskim oraz w kanadyjskiej odmianie francuskiego.

Quo Vadis wyróżnia się kreatywnością, dbałością
o najwyższą jakość materiałów i procesów produkcji
oraz wysoki poziom obsługi klientów.

Od samego początku priorytetem Quo Vadis była duża
dbałość o najwyższą jakość materiałów i procesów
produkcji oraz wysoki poziom obsługi klientów.
Tworzone przez nas produkty wielokrotnie przechodziły
modyfikacje, co pozwoliło znakomicie dostosować je
do potrzeb naszych użytkowników.

Co roku w ofercie Quo Vadis Polonia pojawiają się
nowości dające Klientom większe możliwość wyboru
naszych produktów. Aktualnie coraz większą popularność
zdobywa polipropylenowa oprawa Vision oraz
zamykane na gumkę terminarze i indeksowane notesy
teleadresowe z kolekcji Habana. Ponadto Quo Vadis
Polonia udostępnia wiele nowoczesnych możliwości
firmizacji oraz personalizacji produktów, Dodatkowo
klienci mogą uzupełnić zamawianą kolekcję terminarzy
o teczki konferencyjne, wizytowniki oraz pudełka.
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REDA Polska Sp. z o.o.REDA Polska Sp. z o.o.REDA Polska Sp. z o.o.REDA Polska Sp. z o.o.REDA Polska Sp. z o.o.
ul. Rogatkowa 16 A, 04-773 Warszawa
tel. 022/ 615 27 63, 615 27 64
fax 022/ 816 41 40
info@redapolska.pl
www.redapolska.plwww.redapolska.plwww.redapolska.plwww.redapolska.plwww.redapolska.pl

REDA jest jednym z najwięszych dostawców artykułów
reklamowych w Europie.

Nasza oferta zawiera s ię w kilku katalogach.
Podstawowy to OFERTA 2007 zawierający ponad 1200
produktów masowych, użytkowych, okazjonalnych
i luksusowych, ponadto jesteśmy wyłącznym przedsta-
wicielem ekskluzywnych gadżetów i upominków
renomowanej marki Tonino Lamborghini. Pragnących
znaleźć produkty świąteczne, zestawy prezentowe,
użytku domowego i upominki osobiste zapraszamy do
zapoznania się z katalogiem PRESTIGE 2007. W ofercie
posiadamy duży wybór kalendarzy produkcji własnej
takich jak ścienne i biurkowe. Duże i nowoczesne

zaplecze techniczne pozwala na zdobienie gadżetów
i prezentów dowolną dostępną techniką w bardzo
krótkim czasie. REDA jest w stanie dostarczyć Państwu
wszystkie narzędzia wspomagające Państwa działania
promocyjne i marketingowe, może zająć się logistyką
oraz poprowadzić Państwa programy wspomagające
sprzedaż i lojalnościowe. REDA jest też znanym
dystrybutorem sprzętu do gry w golfa.
W ofercie znane i cenione marki dla najbardziej
wymagających: ADAMSGOLF, Callaway, Ashworth,
Etonic i inne.

Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej
i  kontaktu z nami: www.redapolska.pl
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GJC Inter Media Sp. z o.o.GJC Inter Media Sp. z o.o.GJC Inter Media Sp. z o.o.GJC Inter Media Sp. z o.o.GJC Inter Media Sp. z o.o.
ul. Podbiałowa 11
61-680 Poznań
kontakt@gjc.pl
www.gjc.plwww.gjc.plwww.gjc.plwww.gjc.plwww.gjc.pl

RemaDaysRemaDaysRemaDaysRemaDaysRemaDays

Znalezienie przez firmę najlepszej drogi dotarcia do
interesującej grupy konsumentów stanowi nie lada
wyzwanie dla wielu działów marketingu. Wychodząc
naprzeciw ogromnemu zainteresowaniu tym
zagadnieniem, w 2005 roku firma GJC Inter Media
zorganizowała dla ludzi marketingu, mediów i reklamy
pierwsze targi RemaDays.

Idea targów to:Idea targów to:Idea targów to:Idea targów to:Idea targów to:
- stworzenie szerokiej platformy komunikacyjnej oraz
zainicjowanie wszechstronnego, wielopłaszczyznowego
tematycznie dialogu partnerów
w różnych sektorach branży reklamowej
- integracja środowisk pracujących w różnych sektorach
branży
- kompleksowa prezentacja narzędzi  reklamy,
wykorzystywanych na polskim rynku
- promocja polskich producentów i usługodawców na
arenie polskiej i międzynarodowej.

Dzisiaj Międzynarodowe Dni Reklamy RemaDays to
największe wydarzenie branży reklamowej w Europie
Środkowo - Wschodniej. W trakcie trzech dni, na
powierzchni około 10 tys. m2 Warszawskiego Centrum
Wystawienniczego EXPO XXI, spotyka się blisko 10
tys. praktyków branży. RemaDays to połączenie
czterech imprez targowych: OutdoorDays, GiftDays,
VisualDays oraz POSmediaDays. Możliwość zapoznania
się z najnowszymi produktami, rozwiązaniami oraz trendami
marketingu i reklamy, wraz z corocznym Kongresem
Reklamy, stanowi o sile atrakcyjności tego wydarzenia.

Informacja dla wystawców:Informacja dla wystawców:Informacja dla wystawców:Informacja dla wystawców:Informacja dla wystawców:
Iwona Skrzypczak
tel. 61/825 73 22
kom. 501 244 084

Justyna Lisek
tel. 61/825 73 22
kom. 501 244 085
info@remadays.com

Magdalena Konieczna
tel. 61/825 73 22
kom. 508 228 012
magda.konieczna@gjc.pl

Informacja dla zwiedzających:Informacja dla zwiedzających:Informacja dla zwiedzających:Informacja dla zwiedzających:Informacja dla zwiedzających:
Jacek Spychała
tel. 61/825 73 22
kom. 605 580 860
jacek@gjc.pl

Informacja zagraniczna:Informacja zagraniczna:Informacja zagraniczna:Informacja zagraniczna:Informacja zagraniczna:
Justyna Lisek
tel. 61/825 73 22
kom. 501 244 085
info@remadays.com
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RODAN Agencja ReklamowaRODAN Agencja ReklamowaRODAN Agencja ReklamowaRODAN Agencja ReklamowaRODAN Agencja Reklamowa
ul. Opłotki 21, 60-012 Poznań
tel. 061 / 893 22 01
fax. 061 / 893 22 05
rodan@rodantv.pl
www.rodantv.plwww.rodantv.plwww.rodantv.plwww.rodantv.plwww.rodantv.pl

Firma Rodan istnieje na rynku od 16 lat.
Dostarczamy naszym klientom gadżety
reklamowe, ekskluzywne upominki oraz
systemy prezentacyjne i akcesoria POS.
Naszą dumą są luksusowe upominki
z kolekcji MENU. Firma MENU istnieje od
25 lat. Jest obecna na wszystkich
kontynentach, a miarą uznania produktów
MENU jest ich obecność w Muzeum Sztuki
Nowoczesnej w Nowym Jorku oraz liczne
nagrody na targach wzornictwa. Najbardziej
znanym produktem z kolekcji MENU są
szklanki do irish coffee. Dzięki unikalnemu
wzornictwu produkty MENU zyskały sobie
duże grono entuzjastów. W Polsce
świecznik Galeria pobił rekordy
popularności. Wszyscy przecież lubimy
otaczać się ładnymi przedmiotami...
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Senator Polska Sp. z o.o.Senator Polska Sp. z o.o.Senator Polska Sp. z o.o.Senator Polska Sp. z o.o.Senator Polska Sp. z o.o.
ul. 22 Lipca 86A;  66-015 Przylep
tel: 068/ 451 4500..505
fax: 068/ 4514503
biuro@senatorpolska.pl
www.senatorpolska.plwww.senatorpolska.plwww.senatorpolska.plwww.senatorpolska.plwww.senatorpolska.pl

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

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

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

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

Oferujemy usługi serwisowe, które gwarantują nadruk
wysokiej jakości wykonany metodą sitodruku,
tampodruku, druku fotograficznego, nadruku dookoła
przedmiotu oraz znakowania laserem.

Proponujemy pomoc grafików przy tworzeniu
projektów, pomagamy wybrać najlepszy nośnik reklamy
dostosowany do indywidualnych potrzeb klienta.

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

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

Na sukces naszej firmy składa się wiele czynnkików: nasi
klienci, bogata oferta artykułów i usług oraz zespół
pracowników.
Senator co rok wprowadza do oferty nową linię artykułów
o nowoczesnych kształtach i rozszerzonej palecie barw.
Bazą sukcesów jest również rozwój osiągany dzięki
stosowaniu postępowych technik wytwórczych.

Decydując się na produkty Senator i Rou Bill obdarzacie
Państwo zaufaniem dobre marki.
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Wydawnictwo "GOL" - Paweł KulawińskiWydawnictwo "GOL" - Paweł KulawińskiWydawnictwo "GOL" - Paweł KulawińskiWydawnictwo "GOL" - Paweł KulawińskiWydawnictwo "GOL" - Paweł Kulawiński
ul.Traugutta 21/23, 90-113 Łódź
tel./fax 042 637 46 54
tel. 042 637 47 26
tel. 601 39 15 10
gol@gol.pl, www.gol.plwww.gol.plwww.gol.plwww.gol.plwww.gol.pl

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

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

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

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

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

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

INFORMACJE i ZAMÓWIENIAINFORMACJE i ZAMÓWIENIAINFORMACJE i ZAMÓWIENIAINFORMACJE i ZAMÓWIENIAINFORMACJE i ZAMÓWIENIA
tel/fax 042 637-46-54tel/fax 042 637-46-54tel/fax 042 637-46-54tel/fax 042 637-46-54tel/fax 042 637-46-54
oraz
Kraków   012 3953313
Warszawa   022 3987313
Katowice   032 7570313
Łódź   042 2980313
Gdańsk   058 7421713
Poznań   061 6417313
Wrocław   071 7181413
Olsztyn   089 6701713
Szczecin   091 8851713
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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.
"Najwyższa jakość w odzieży promocyjnej"
ul. Lutycka 12, 60-415 Poznań
tel: 061/ 86 85 671, fax: 061/ 86 85 692
texet@texet.pl
www.texet.plwww.texet.plwww.texet.plwww.texet.plwww.texet.pl; www.d-vice.plwww.d-vice.plwww.d-vice.plwww.d-vice.plwww.d-vice.pl

Texet Poland Texet Poland Texet Poland Texet Poland Texet Poland  (kiedyś Seika) istnieje od 1996 roku na
rynku Polskim i od wielu lat dystrybuuje odzież
promocyjną i biznesową  najwyższej jakości Harvest ,
Printer, Fruit of the Loom oraz innowacyjne gadżety
i upominki D-vice oraz Sagaform.

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

Marka D-Vice to propozycja dla firm poszukujących
innowacyjności oraz gadżetów, które wniosą kreatywne

rozwiązania i podwyższą postrzegani danej marki lub
produktów poprzez wykorzystanie najnowszych
rozwiązań technologicznych. W katalogu znajdziecie
Państwo bardzo konkretną i sprecyzowaną ofertę
zawierającą szeroką gamę pamięci przenośnych USB,
odtwarzaczy plików MP3/MP4, urządzeń do komunikacji
internetowej VOIP oraz szereg urządzeń ułatwiających
pracę z komputerem, palmptopem i telefonem
komórkowym.

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