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Wyróżnij się w tłumie. Wizerunek Państwa marki. 

Mamy przyjemność przedstawić ofertę naszej agencji reklamowej. 
Produkty reklamowe z logo marki, noszą znamiona wizytówki Państwa firmy. 
Zespół XCONSULTER  dopasuje elementy POS do tożsamości Państwa marki.
Spójny wizerunek jest fundamentem pożądanego obrazu Państwa firmy w 
oczach przyszłych kontrahentów, klientów oraz  pracowników. 
Poznając ogólne wyznaczniki tożsamości Państwa marki, doprecyzujemy 
ofertę, tak aby zapadli Państwo w pamięci wszystkich w otoczeniu branży. 

Poniżej przedstawiam ofertę:
-  kartki świąteczne z logo marki 

W przypadku zainteresowania ofertą proszę o kontakt.

Kamila Żołna
kom. 887 558 005
tel./faks +48 (32) 448 34 20
e-mail: kamila.zolna@xconsulter.pl 

Cennik 2013

www.xconsulter.pl
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