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Świąteczna oferta agencji reklamy i PR.

Świętuj razem z nami !
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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. 

Święta Bożego Narodzenia to okres w którym wykorzystując popularne tradycje 
oraz symbole świąteczne budujemy pozytywne relacje z otoczeniem marki. 
Z uwagi na duży asortyment rynku reklamowego nasza oferta została podzielona na 
kilka działów tj.:
- kartki świąteczne,
- upominki świąteczne,
- publikacje,
- ceramika reklamowa,
- opakowania ozdobne

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony na www.xconsulter.pl 
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Okres świąt Bożego Narodzenia to znakomity czas na połączenie celów reklamowych z 
działaniami public relations. Nic nie zastąpi nietuzinkowej kartki świątecznej z życzeniami dla 
kontrahentów oraz widocznym logo Państwa firmy. Niby takie małe a tyle może zdziałać...
Ofertę podzieliliśmy na dwa rodzaje karnetów świątecznych:

1. Standardowa grafika
Projekt kartki świątecznej uwzględniającej stałe wzory grafik na okładce. Aby Państwu ułatwić 
wybór nasza oferta została podzielona na kilka typów: klasyczne, nowoczesne, wycinane, z filcu.
Tysiące wzorów kartek świątecznych znajdą Państwo tutaj http://www.cards-invitation.com/ 
Na następnej stronie przedstawiamy „wybrane” przykłady kartek z poszczególnych typów 
powyżej. 

2. Spersonalizowana grafika ( autorski projekt graficzny).
Święta to dokonała okazja na przypomnienie klientom o swoim logo. Nikt lepiej nie zna swoich  
kontrahentów tak jak Państwo. W związku z powyższym doskonałym rozwiązaniem będzie 
indywidualny projekt kartki świątecznej, która będzie wyróżniona na tle konkurencji. Nasi 
specjaliści dopasują projekt do wizerunku Państwa marki.

W celu przestawienia oferty cenowej proszę  o przesłanie informacji w celu stworzenia zlecenia. 
Proszę uwzględnić poniższe informacje: proponowany nakład kartek;określenie rodzaju kartek 
(szablon lub autorski projekt grafika); określenie typu kartki (nie wymagane); forma życzeń 
świątecznych (szablonowe lub indywidualny tekst) ; znakowanie logotypu (okładka kartki lub 
wewnątrz kartki, obok życzeń oraz preferowany rodzaj znakowania.

KARTKI ŚWIĄTECZNE
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Poniżej prezentujemy wybrane przykłady kartek świątecznych:

1.1 klasyczne

Więcej wzorów na stronie  http://www.cards-invitation.com/
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Poniżej prezentujemy wybrane przykłady kartek świątecznych:

1.2 nowoczesne

Więcej wzorów na stronie  http://www.cards-invitation.com/
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Poniżej prezentujemy wybrane przykłady kartek świątecznych:

1.3 wycinane

Więcej wzorów na stronie  http://www.cards-invitation.com/ 
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Poniżej prezentujemy wybrane przykłady kartek świątecznych:

1.4  z filcu

Przykłady wybranych zawieszek do
wewnątrz kartki. 
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2. Spersonalizowana grafika ( autorski projekt graficzny).
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 GADŻETY ŚWIĄTECZNE 
Elegancki skórzany portfel czy mała zawieszka na choinkę w kształcie renifera?
Wybór zależy od wielu czynników m.in. wizerunku marki, budżetu firmy, nakładu czy 
najważniejszego czyli sprecyzowanego odbiorcy. Gadżet reklamowy z logo marki wzmacnia więzi 
łączące firmę z klientem, jednocześnie wyróżniając markę na tle konkurencji  Upominki świąteczne 
podzieliśmy na kilka działów, aby ułatwić Państwu „przedzieranie” się przez tysiące produktów. 

Gadżety świąteczne cieszące się dużym zainteresowaniem to :
- małe upominki wykonane z filcu np. zawieszki, etui, podkładki,
- elegancka galanteria skórzana np. portfele, kosmetyczka, wizytownik, oprawa na  notes, 
- zabawy i gry planszowe 
- przybory do pisana np. pióra, długopisy, zestawy w etui,
- praktyczne gadżety np. breloki, latarki, pen touch, rękawiczki do smartfonów,
- akcesoria do alkoholu np. zestaw otwieraczy do wina, opakowania na wino, 
- akcesoria do kuchni np. termosy, zaparzaczce do herbaty, zestaw do fondue,
- upominki z charakterystycznym motywem świątecznym np. figurki, breloczki, maskotki, 
 - mini narzędzia np. scyzoryk, narzędzia wielofunkcyjne, skrobaczka do aut,
- notesy, notatniki rożnych formatów,
- upominki elektroniczne np. stojak na telefon z portem USB, adapter samochodowy USB.

Prezentując Państwu zdjęcia produktów wybraliśmy propozycje naszej agencji.
Duży wybór upominków reklamowych znajdą Państwo na stronie www.xconsulter.bluecollection.pl  
Dobieramy odpowiednie techniki znakowania , bo przecież logo Państwa marki jest tu najważniejsze.
 

 

file:///D:/Kamila%20dokumenty/bie%C5%BC%C4%85ce%20oferty/OFERTA%20%C5%9AWI%C4%84TECZNA_/


10

                   
Małe gadżety wykonane z filcu.
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Elegancka galanteria skórzana.

Na nudę gry i zabawy.
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Przyborów do pisania nigdy za mało!
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 Gadżety i gadżeciki.

Akcesoria do wina na świąteczny wieczór.
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 Akcesoria do kuchni nie tylko dla kobiet.
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Merry Christmas na całego !
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Narzędzia dla pracusia !

Trochę notesików dla zapominalskich !
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Trochę techniki na koniec.....
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Święta Bożego Narodzenia to doskonała okazja na podarowanie pracownikom i kontrahentom 
Specjalnie skomponowaną linię słodyczy świątecznych. Takie zabiegi mają na celu budowanie i 
Podtrzymywanie pozytywnych realizacji z otoczeniem firmy. 
Słodkości bożonarodzeniowe podzieliliśmy na kilka rodzai m.in.:
- tabliczki czekolady,
- ciasteczka,
- bombonierki, 
- czekolada w formie symboli świątecznych, 
- małe upominki świąteczne czyli lizaki czekoladowe, czekoladki w formie bombek,
- czekoladowe lizaki do rozpuszczania w herbacie czy kawie,
- paczki świąteczne 

Opakowania są indywidualnie personalizowanie pod Państwa markę. Dobieramy technikę 
znakowania, która wkomponuję się w produkt tworząc nietuzinkowy prezent.

W dalszej części prezentujemy wybrane słodkości.
Aby zapoznać się z całą ofertą proszę udać się na stronę http://promo-candy.com/ 
W celu przygotowania oferty cenowej proszę o dookreślenie: nakładu, typu produktu lub 
określonego modelu; znakowania ( ilość kolorów logo).

Zapraszamy do krainy czekoladą płynącą! 

SŁODYCZE REKLAMOWE  
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  Tradycyjne Czekolady dla  wielbicieli smaku tabliczki czekolady 

Ciasteczka jak u babci. 
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Wiele smaków w małym pudełeczku czyli bombonierki .
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Słodycze z akcentem :)  
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Małe ale cieszy ...  

Coś do kawy lub herbaty..  
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  A może jednak troszkę więcej słodkości  ? 
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CERAMIKA REKLAMOWA

Ceramika reklamowa z okazji świąt Bożego Narodzenia to propozycja  kubków z ilustracjami 
świątecznymi. Różne wzory kubków i motywów świątecznych. Te bardziej eleganckie dla 
wymagających odbiorców, jak również humorystyczne motywy.
Kubek świąteczny z Państwa logo oraz aromatyczna herbata wraz z lizakiem czekoladowym 
może stanowić niezapomniany prezent dla klientów. Całość zapakujemy w ozdobne 
opakowanie z państwa logo i efekt zapamiętałości marki murowany.
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  Książka kucharska pt. „Świąteczne smaki”.

Znakomity upominek,który będzie towarzyszył  odbiorcom
Podczas rodzinnego gotowania w aurze domowego ogniska.
Specyfikacja:
Format:140 x140 mm
Objętość: 32 strony
Oprawa: twarda 
Dodatki: CD z kolędami

PERSONALIZACJA NA ŻYCZENIE
Możemy spersonalizować dla Państwa książki w 
trzech wariantach:

- OKŁADKA STANDARD + WKLEJKA – książki 
oprawione w okładki widoczne na
zdjęciach. Zaprojektujemy dla Państwa 
indywidualną wklejkę pamiątkową z życzeniami,
którą zamieścimy przed stroną tytułową.
- OKŁADKA Z LOGO – zaprojektujemy specjalnie dla 
Państwa spersonalizowaną okładkę.
- OKŁADKA Z LOGO + WKLEJKA – zaprojektujemy 
spersonalizowaną okładkę oraz indywidualną 
wklejkę pamiątkową zamieszczoną przed stroną 
tytułową.

PUBLIKACJE ŚWIĄTECZNE
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OZDOBNE OPAKOWNIA 

Upominek świąteczny od firmy zrobi większe wrażenie jeżeli zostanie pięknie opakowany z widocznym 
znakowaniem Państwa  logotypu.  Ciekawy prezent bez opakowania może obniżyć jego wartość.
Opakowania dzielimy na:
- opakowania na alkohol, 
- torebki reklamowe,
- pudełka ozdobne

Wykorzystujemy szeroką gamę materiałów tj. karton, papier, skóra ekologiczna, jedwab, barwione 
tektury, płótno, metal, drewno, filc i wiele innych.



27

Dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą. 
W przypadku pytań prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.

Pozdrawiam, 

Zespół XCONSULTER

 
    ul. Zdrojowa 1, 43-200 Pszczyna
    Tel. kom. +48  887 55 8005,  +48 603 55 8005
    Tel/faks: + 48 (32) 448 34 20
    e-mail: biuro@xconsulter.pl 
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