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Celnie namierzamy .
Oferta z zakresu upominków reklamowych.
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Naszą agencje tworzą ludzie z pasją poszukiwania kreatywnych rozwiązań na drodze do
realizacji celów marketingowych naszych klientów. Niejednokrotnie owe zamierzenia są
konkretyzowane pod postacią  upominków reklamowych. Różnorodność rynku artykułów 
reklamowych i promocyjnych, skłoniła nas do przedstawienia Państwu naszej oferty z zakresu
gadżetów. Jednocześnie dodaliśmy doradztwo w zakresie doboru odpowiednich upominków 
w zależności od określonego celu komunikacji wizerunkowej Państwa marki. Upominek reklamowy
z logo marki wzmacnia więzi łączące firmę z  klientem, jednocześnie wyróżniając markę na tle
Konkurencji. Inicjatywą naszego zespołu jest zaprezentowanie Państwu nietuzinkowych ale
jednocześnie uniwersalnych gadżetów, które zapadną w pamięci obdarowanych klientów.

Upominki reklamowe, które proponujemy są wyrobami z materiałów najlepszej jakości. Codziennie 
śledzimy najnowsze trendy na rynku gadżeciarskim. Dobieramy odpowiednie techniki znakowania , 
bo przecież logo Państwa marki jest tu najważniejsze 
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Techniki znakowania.

Upominek reklamowy spełni swoje zadanie, jeżeli będzie on pokryty w odpowiednim miejscu logo 
Państwa marki. Rzeczywistość reklamowa ciągle prze do przodu, tym samym na rynku jest dostępne
coraz więcej technik znakowania. Poniżej przedstawiamy Państwu standardowe formy znakowania:
- nadruk cyfrowy 
- tampodruk
- termodruk
- sitodruk
- termotransfer
- folia flex
- tłoczenie
- haft
- grawer
- laser
- naklejki 3D

Technika znakowania jest odpowiednio dobierana do rodzaju materiału upominku, biorąc pod uwagę 
efektywność zadruku. 
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Oferta została podzielona na  kilkanaście typów upominków reklamowych. W formie uzupełniającej  prezentujemy
zdjęcia  przykładowe gadżetów reklamowych.  Materiał zdjęciowy jest prezentowany bez znakowania logo marek.

Typ upominków reklamowych :
1. pismo
2. biuro
3. podróże
4. tekstylia
5. kuchnia
6. czas wolny
7. sport i zabawa
8. narzędzia 
9. elektronika
10. słodycze 
11. eko produkty
12. ozdobne opakowania
13. galanteria skórzana
14. filcowe gadżety
15. odzież reklamowa
16. nietypowy gadżet
17.VIP gadżet
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1. pismo

Artykuły piśmiennicze typu: pióra, długopisy, ołówki, etui, zakreślacze itp.

   

2. biuro

Artykuły biurowe typu:kalkulatory, notesy, teczki, torby, wizytowniki, podstawki pod telefon, podstawki
pod mysz, etui, wskaźniki, touch pen, portfele itp.
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3. podróże

Upominki związane z podróżami typu: bidony i kubki termiczne, smycze, apteczki, breloki, 
podstawki pod telefon, otwieracze, akcesoria samochodowe, wagi bagażowe, etykiety bagażowe, 
kosmetyczki, namioty itp.

   

4.  tekstylia

Całość artykułów reklamowych, które wyrabiane są z materiałów tekstylnych czyli odzież reklamowa,
torby, parasole, koce, poduszki, plecaki, hamaki, akcesoria kuchenne, fartuchy itp.
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5.kuchnia

Typ gadżetów związanych z przestrzenią kuchni np. kubki, filiżanki, zestawy do kawy,młynki, shakery,
korkociągi, schładzacze do win, deski dokrojenia, deski do serów, zestawy do fondue itp.

   

6. czas wolny

Artykuły reklamowe, które użytkowane są w czasie wolnym czyli produkty kosmetyczne, świeczki, zegary i 
stacje pogodowe, ramki na zdjęcia itp.
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7. sport i zabawa 

 Upominki reklamowe, które same w sobie są elementem gry i zabawy np. gry, gwizdki, piłki itp.

   

8. narzędzia

Praktyczne artykuły do domu i nie tylko czyli latarki, miarki, narzędzia wielofunkcyjne, scyzoryki,
skrobaczki, zapalniczki, otwieracze itp. 
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9. elektronika

Całość nowinek w branży gadżetów elektronicznych np. pamięci USB, dyski zewnętrzne, ładowarki itp.

   

10. słodycze 

Upominki reklamowe pod postacią artykułów do spożycia  tj. cukierki, lizaki, czekoladki, bombonierki itp.
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11. eko produkty

Całość upominków wykonanych tylko z ekologicznych materiałów np. długopisy, notesy, 
torby, kredki, ładowarki słoneczne itp. 

   

12. ozdobne opakowania 

Każdy zakupiony produkt powinien otrzymać odpowiednio dopasowane opakowania. 
Stosujemy ozdobne opakowania przykładowo na alkohole itp.
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13. galanteria skórzana

Upominki reklamowe, których prestiż podnosi skórzany materiał np. portfele, paski, teczki, wizytowniki,
torby itp.

   

14. gadżety z filcu

W ostatnich latach na rynku popularnością cieszą się upominki reklamowe produkowane z
filcu np. etui na telefony/ tablety/laptopy/długopisy/ klucze/wizytówki, smycze, torby reklamowe itp.
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.

 

   

15. odzież reklamowa  

Ubrania są świetnym narzędziem do promocji marki np. koszulki, kurtki, softshelle, koszule, polary
czapeczki i wiele innych.  

   

16. nietypowy gadżet 

Nasza oferta jest bogata w różnorodne nowości na rynku gadżeciarskim np. wiatraczek z logo,
Podkładki żelowe do telefonów, czyściki, głośniki bezprzewodowe do telefonów itp.  
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17. VIP gadżet 

Dla wymagających posiadamy ofertę z zakresu cenionych i ekskluzywnych gadżetów reklamowych.
Poniżej prezentujemy tylko nieliczne marki, których produkty proponujemy. 

   

z



14

Proszę zapoznać się z wybraną ofertą poniżej klikając link odnośnika:
www.xconsulter.bluecollection.pl 

Skontaktuj się z nami w celu ustalenia spotkania.

Oferta ważna do 30.12.2013

Pozdrawiam, 

Kamila Żołna 

Specjalista ds. sprzedaży, marketingu i PR

Tel . 887 55 8005 
E-mail: kamila.zolna@xconsulter.pl 
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