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Świąteczna oferta produktów reklamowych 2011
1. Ceramiczny kubek z łyżeczkąCzerwono-biały kubek ceramiczny z motywem świątecznym i dołączoną czerwoną łyżeczką.Cena: od 10,07 gr/szt. netto 

2. Bombka z dekoracją świąteczną
w ozdobnym pudełku do znakowaniaBiała bombka z zawieszką z choinką i świątecznym napisem, pakowana w estetyczne pudełko.Cena: od 6,75 zł/szt. netto 
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4. Komplet bombek z perłową powłoką
i czerwoną wstążkąKomplet czterech czerwono-białych bombek zapakowanychw ozdobne  pudełko z miejscem na logo.CENA: od 13,65 zł za komplet netto

3. Ceramiczny kubek z maskotkąCeramiczny kubek z pluszową maskotką-reniferem.Rozmiar: 11,8 x 9,5 x 8 cmRozmiar nadruku: 25 x 25 mm (tampodruk) Cena: od 14,59 zł/szt. netto 
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5. Zawieszka świąteczna z filcuZawieszka z filcu – HIT reklamowy sezonu! Dostępne kształty: gwiazdka, choinka, aniołek, renifer, świąteczna skarpetka, śnieżynkaRozmiar: zawieszki mieszczą się w polu ok 6 x 6 cm.Rodzaj nadruku: grawer laserowy(możliwość wycinania liter i kształtów)CENA: od 0,77 zł/szt. netto
6. Torba filcowa na winoElegancka i praktyczna torba na wino z filcu z wyciętym motywem płatków śniegu.Rodzaj nadruku: grawer laserowyCENA: 10,91 zł/szt.
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7. Śnieżna kula z bałwankiemŚwiąteczna kula wypełniona płatkami śniegu. Logotyp może być umieszczony na naklejce na opakowaniu. Pakowana w pojedyncze pudełko.Rozmiar: Ø 7,3 x 8,9 cmRozmiar nadruku: 4 x 1,8 cm (metka)CENA: od 12,49 zł/szt. netto
8. Świąteczny kubek ceramicznyCeramiczny kubek z motywem świątecznym o pojemności 300 ml.Rozmiar: ø 9,0 x 11,5. Waga: 0,340gWielkość znakowania: 1,4 x 5 cm (kalkomania)Dostępne kolory: czerwony i czarnyCena: od 4,25 zł/szt. netto
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9. Zestaw świeczek świątecznychZestaw zawiera szklany świecznik w kształcie płatka śniegu oraz dwie srebrne świeczki ze śnieżnym motywem. Dostępne kolory: srebrny, złoty.Rozmiar: 13 x 8 x 2,6 cm. Waga: 0,102 kgWielkość znakowania: 4 x 1,8 cm (etykieta/naklejka)CENA: 4,14 zł/szt. netto

10. Dziadek do orzechów „renifer”Metalowy dziadek do orzechów w kształcie renifera.Rozmiar: 192 x 156 x 44 mmRozmiar nadruku: 15 x 15 mm (grawer laserowy)Cena: 59,06 zł/szt. netto
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11. Metalowy brelok „gwiazdka”Metalowy brelok w kształcie gwiazdki.CENA: 4,13 zł/szt. netto

12. Porcelanowa miseczka w kształcie gwiazdkiBiała porcelanowa miseczka ze złotą linią w kształcie gwiazdki.Rozmiar: 115 x 115 x 35 mmRodzaj nadruku: metkaCENA: 11,86 zł/szt. netto
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13. Portfel męski skórzanyKlasyczny portfel męski wykonany z naturalnej skóry. Wyposażony w kieszonkę na bilon, dwie kieszenie na banknoty, sześć miejsc na karty kredytowe i pięć kieszeni na dokumenty (w tym dwie transparentne).Opakowanie (pudełko) gratis!Rozmiar: 12,5 x 10 cmDostępne kolory: brązowy i czarnyCENA: 39,52 zł/szt. przy zamówieniu 100 szt.UWAGA: Cena obejmuje koszty tłoczenia.
14. Długopis i pióro „Ferraghini” w etuiKlasyczny zestaw do pisania, w którego skład wchodzą długopis i pióro kulkowe w eleganckim, czarnym etui.Rozmiar: 19,5 x 7,5 x 3,2 cmWielkość znakowania: 3 x 0,7 cm (grawer laserowy)CENA: 43,04 zł/szt. netto
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Powyższe ceny są orientacyjne i mogą się różnić w zależności od wielkości zamówienia. Ceny nie obejmują kosztów 
transportu i nadruku reklamowego (chyba, że zaznaczone jest inaczej). Do wszystkich cen należy doliczyć 23% VAT. 
Oferta ważna do wyczerpania zapasów.Osoba kontaktowa:Aleksander KuśSpecjalista ds. Reklamy i PRtel. +48 (32) 448 34 20tel. kom. 608 053 785e-mail: aleksander.kus@xconsulter.pl
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