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Szanowni Państwo,

Oddajemy na Państwa ręce kolejną edycję  
katalogu Polskiej Izby Artykułów Promocyjnych, która 
zrzesza firmy z branży upominków reklamowych.

Katalog to doskonałe narzędzie,  gdyż pod 
jednym grzbietem znajdziecie Państwo ofertę 
ponad 130 rzetelnych i godnych zaufania partnerów 
biznesowych, producentów, importerów oraz agencji 
reklamowych posiadających w swojej ofercie tysiące 
artykułów reklamowych.

Ostatni rok to kontynuacja ciągnącego się od 
kilku lat światowego kryzysu, jednak nie tylko 
sytuacja gospodarcza Polski, ale również nasza branża ma się nieźle, oczywiście 
stajemy się świadkami wielu potknięć, upadków, ale również narodzin nowych 
firm,  liderów. Pozycja naszej branży wydaje się być  stabilna o czym świadczą 
przeprowadzone przez PIAP w ostatnim kwartale 2012 r. badania dotyczące 
postrzegania gadżetów reklamowych, z których wynika, że aż 86% respondentów 
uważa artykuły promocyjne za skuteczne narzędzie marketingowe. Identyczny 
niemal wynik zanotowaliśmy w 2010 roku. Nadal najważniejszym kryterium 
podczas decyzji zakupowych jest cena, jednak z roku na rok jakość produktów 
zyskuje na znaczeniu. Pozwala nam to pozytywnie myśleć o przyszłości i rozwoju 
naszej branży.

Na przestrzeni ostatnich lat Izba stała się partnerem międzynarodowych 
organizacji, członkiem Krajowej Izby Gospodarczej oraz „głosem branży”. 
W Państwa imieniu lobbujemy za zmianami legislacyjnymi, przeprowadzamy 
akcje i kampanie mające na celu promocje upominków reklamowych. Nasze 
komentarze pojawiały się na łamach ogólnopolskich dzienników i magazynów. 

Aktywność Izby to efekt ciężkiej pracy jej członków i pracowników.

Razem możemy więcej...

Zachęcam więc Państwa do przystąpienia w szeregi Polskiej Izby Artykułów 
Promocyjnych.

       Magda Owczarska
       V-ce Prezes PIAP
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Potwierdzona skuteczność

Polska Izba Artykułów Promocyjnych zakończyła II edycję badania 
POSTRZEGANIA ARTYKUŁÓW PROMOCYJNYCH JAKO NOŚNIKA REKLAMY. 86% 
marketerów uważa artykuły promocyjne jako skuteczne narzędzie. Identyczni 
niemal wynik zanotowano w badaniu w 2010 r. Wyniki badań przedstawiane są w 
kampanii skutecznenarzedzie.pl

Badanie skierowane było do klientów końcowych, w szczególności pracowników 
działów marketingu zarówno dużych korporacji, jak również małych i średnich 
przedsiębiorstw. 

86% ankietowanych uważa upominki reklamowe za skuteczny nośnik reklamy 
i dokonuje zakupów tych artykułów w celu kształtowania wizerunku swojej firmy. 
Klienci przy dokonywaniu zakupów artykułów promocyjnych zwracają uwagę przede 
wszystkim na cenę. Jednak w porównaniu z rokiem 2010, coraz więcej z nich skupia się 
na jakości produktów.

Respondenci uznali, że najczęściej dokonują zakupów: artykułów biurowych, 
tekstylii, torebek i opakowań. Potwierdza to niewątpliwe fakt, że obdarowujemy 
naszych obecnych lub potencjalnych klientów przede wszystkim produktami 
użytkowymi. W tym kontekście postrzeganie artykułów promocyjnych wyłącznie jako 
upominków zaczyna tracić na sile.

Do zakupów artykułów promocyjnych skłaniają ankietowanych: okres świąt, 
prezenty dla kontrahentów, organizacja imprez i eventów, targi, rocznice w firmie. 
Używane są najczęściej jako prezenty dla swoich klientów oraz pracowników, oraz jako 
insert do produktów, które oferują.

- II edycja badania po raz kolejny pokazała doskonałe postrzeganie artykułów 
promocyjnych przez osoby decydujące o wydatkach marketingowych. Wyniki przepro-
wadzonej ankiety udowodniły, iż artykuły promocyjne są postrzegane przez klienta 
końcowego jako skuteczny nośnik reklamy i firmy dokonują chętnie zakupów tego rodzaju 
nośnika reklamy – mówi Tomasz Chwiłowicz, wiceprezes PIAP.

Badanie zostało przeprowadzone w okresie grudzień 2012 – styczeń 2013, za 
pośrednictwem systemu ankietowego Paxonta.com
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Czy dokonują Państwo zakupu artykułów promocyjnych w celu kształtowania wizerunku swojej firmy?
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Limitowane święta

W okresie przedświątecznym PIAP rozesłał nietypowe kartki świąteczne. Ości z karpia mają 
odzwierciedlać wymierne szkody, jakie branża ponosi z tytułu najmniejszych w całej Unii 
Europejskiej limitów kwotowych produktów o małej wartości.
- Słowenia – 20 EUR netto
- Irlandia – 20 EUR netto
- Niemcy – 35 EUR netto
- Austria – 40 EUR netto
- Portugalia – 50 EUR netto
- Belgia – 50 EUR netto
- Wielka Brytania – 50 GBP netto
- Hiszpania – 90 EUR netto
 
PIAP proponował nastepujące brzmienie z art. 7 ust. 4 ustawy o VAT 

Przez prezenty o małej wartości rozumie się przekazywane przez podatnika jednej osobie 
towary:

• -o łącznej wartości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 200 zł netto, jeżeli 
podatnik prowadzi ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości tych osób; 

• -których przekazania nie ujęto w ewidencji, o której mowa w pkt1, jeżeli jednostkowa 
cena nabycia towaru (bez podatku), a gdy nie ma ceny nabycia, jednostkowy koszt 
wytworzenia, określone w momencie przekazywania towaru, nie przekraczają 80 zł 
netto.

PIAP nadal walczy

Jako fatalne w skutkach Zarząd PIAP uznał proponowanie przez Ministerstwo Finansów 
podwyższenie limitów na nieodpłatne przekazanie produktów o małej wartości z 10 do 20 
zł i następnie wycofanie się z tego pomysłu. W jego opinii spowodowało to nie tylko duże 
zamieszanie na rynku reklamowym, ale niestety najprawdopodobniej negatywnie odbije się na 
wydatkach na tego typu reklamę w 2013 r. 

Projektowane budżety reklamowe określające wydatki na tego typu reklamę są przygotowane 
z wyprzedzeniem i niepewność zmian może w opinii ekspertów PIAP całkowicie wyeliminować 
je z budżetów reklamowych. Chaos informacyjny ze strony Ministerstwa Finansów w połączeniu 
z ogólnymi cięciami wydatków na reklamę nie napawa przedstawicieli branży optymizmem.

Zarząd PIAP w liście do Pana Tomasza Tratkiewicza - Dyrektora Departamentu Podatku od 
Towarów i Usług, podważa wyliczenia Ministerstwa Finansów określające szacunkowe, ujemne 
skutki dla budżetu z  tytułu projektowanych zmian wysokości limitów kwotowych prezentów 
o małej wartości.

Wyliczenia te optymistycznie zakładają, że każdy czynny podatnik VAT prowadzi ewidencję 
dla dwóch obdarowanych osób. Tymczasem wg ekspertów PIAP należałoby z tej liczby – 1,6 mln 
podatników całkowicie usunąć jednoosobowe działalności gospodarcze w których wg naszych 
badań prawie w ogóle nie zakupuje się produktów reklamowych. 

- Zaskakujące dla nas jest to, że w żaden sposób nie poddana jest analizie sytuacja, w której 
podniesienie limitów powoduje pozytywne skutki dla budżetu w postaci wzrostu wpływów 
z tytułu podatku VAT i podatku dochodowego – mówi Artur Ogiegło, Członek Zarządu Izby.

Kolejnym podniesionym aspektem jest nie tylko utrzymanie w tym sektorze gospodarki, 
zatrudnienia na obecnym poziomie ale jego realny wzrost. 

- W naszej korespondencji podkreślamy, że prawie 95% firm działających na rynku artykułów 
Promocyjnych, to firmy z polskim kapitałem, inwestujące  wyłącznie w naszym kraju. W ich 
przypadku nie można więc mówić o jakimkolwiek transferowaniu zysków czy też innej 
optymalizacji obciążeń podatkowych – dodaje Ogiegło.

W opinii ekspertów PIAP używanie nieustannie słowa prezent jest niezrozumiałe ponieważ 
wiele produktów objętych limitem jest narzędziem codziennej pracy. Jako przykład podawany 
jest kalendarz książkowy z logo i danymi firmy przekazującej produkt – pełniący również funkcję 
nośnika reklamy. Kolejnym przykładem jest pen-drive do przechowywania danych zawierający 
np. wgraną na stałe ofertę handlową. Firma może sama zakupić taki nośnik (ceny dysków 
zewnętrznych sięgają nawet kilkuset złotych) i dokona pełnego odliczenia. 

- Nie widzimy żadnej różnicy, pomiędzy przekazywanym, a zakupionym w sklepie produktem, 
po za dodatkową korzyścią w formie reklamy – mowi Ogiegło. 

Zarząd ponownie zwrócił się z propozycją o przeprowadzenie głębszej analizy sytuacji, 
sprawdzenie realnych korzyści i strat dla budżetu oraz rozpatrzenie wniosku o podwyższenie 
limitów do proponowanych kwot.

www.piap-org.pl 
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Agencja Reklamowa 
Satis Factory
ul. Techniczna 2 bud. B
05-500 Piaseczno

tel. 22 841 62 11 
fax 22 841 62 11

info@satisfactory.pl
www.satisfactory.pl 
www.superkosze.pl

SATIS FACTORY

TWÓJ SUKCES – NASZA SATYSFAKCJA
S – stabilna, solidna firma
A – atrakcyjna oferta
T – twórczy team
I – indywidualna obsługa klienta
S – SOS świątecznych upominków/koszy

Realizujemy:

MASOWE PRODUKCJE DEDYKOWANE
- promocje konsumenckie
- promocje dla przedstawicieli
- gadżety dla kadry zarządzającej

Masowe produkcje pod MARKĄ WŁASNĄ dla rynku 
hurtowego i detalicznego.

12M PRODUCENT 
MATERIAŁÓW BTL i POS
ul. Głogowska 22 
45-315 Opole

tel. 774413500; 774458700
tel. kom. 669882888
fax 774417112

biuro@12m.eu
www.12m.eu

Produkcja materiałów wspierających sprzedaż. 
Oprócz podstawowych, poligraficznych materiałów 
drukowanych na papierze, w ofercie produkty bazujące 
na wysoko przetworzonych i uszlachetnianych papierach 
i tworzywach sztucznych (maty reklamowe na ladę, standy, 
hangery, wobblery, shelflinery, toppery, opakowania, 
listwy cenowe, etykiety, naklejki samoprzylepne, 
adhezyjne, podłogowe), materiały promocyjne z tworzywa 
(folie PVC, PP, PE, PET), z soczewki 3D oraz druk offsetowy 
UV. Gadżety reklamowe: podkładki pod mysz, podkładki 
pod kubki, magnesy reklamowe, znaczki reklamowe 
(badges), linijki/zakładki, żetony reklamowe, itp.

AMC GROUP
ul. Widna 29, 31-464 Kraków

tel. 12 441 28 29
fax 12 632 86 29

biuro@amc.info.pl
www.amctextil.pl

ODZIEŻ REKLAMOWA

Do Państwa dyspozycji oddajemy nasz potencjał 
produkcyjny, technologiczny i projektowy.

Dzięki doświadczonej załodze pracowniczej, oraz 
bogatemu zapleczu technicznemu, które jest 
unowocześniane wraz z postępem technicznym 
w dziedzinie produkcji odzieży, zdobyliśmy ugruntowaną 
pozycję na rynku i doskonałą opinię wśród klientów.
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ALTIVO Estera Komenda

ul. Kopalniana 1, 42-480 Poręba

tel. +48 5 1234 00 44
fax +48 32 67 2345 8

biuro@altivo.pl
www.altivo.pl

Firma ALTIVO jest uznanym na rynku producentem upominków reklamowych.

Bogate doświadczenie zdobyte przy realizacji najbardziej skomplikowanych zamówień 
pozwoliło nam na stworzenie oferty idealnie dopasowanej do każdego klienta.

W szerokiej gamie oryginalnych gadżetów produkowanych przez Naszą firmę na 
szczególne zainteresowanie zasługują z całą pewnością funkcjonalne breloki, otwieracze, 
żetony, skrobaczki do szyb, gwizdki, czyściki do ekranów, znaczki, magnesy, smycze 
reklamowe. 

Za jeden z najmocniejszych punktów z Naszej oferty uznać należy także produkcję 
naklejek.

Rzetelność i troska o wysoką jakość produkowanych przez nas wyrobów jest naszym 
priorytetem.
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ARTYSTIK POLAND GROUP SP. Z O.O.
Piaseczno, ul. Nowa 23, 05-500 Stara Iwiczna 
tel. 22/ 715 83 34
fax 22/ 715 83 36

tomasz@apgrupa.pl
www.apgrupa.pl
www.monetyczekoladowe.pl

Artystik Poland Group    ‒ Produkujemy opakowania ozdobne, słodycze reklamowe, 
zestawy upominkowe. 

Firma powstała w 1998 roku. W chwili obecnej głównym przedmiotem naszej działalności 
są słodkie upominki. 

AP GRUPA współpracuje z  producentami najsmaczniejszych słodyczy w Polsce 
i Europie. Jako jedyna firma w kraju oferuje słodycze reklamowe z tzw. „najwyższej 
półki”. Specjalizuje się w ekskluzywnych produktach takich jak: bombonierki, skrzynie 
i czekoladki reklamowe w opakowaniach ozdobnych z kartonu, drewna, metalu i tworzyw 
sztucznych. 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów, firma regularnie podnosi kwalifikacje 
i doskonali swoje umiejętności. Działania te sprawiają, że jesteśmy jest liderem na polskim 
rynku, a świadczone usługi pozostają na stałym, wysokim poziomie. Firma podejmuje 
nowe wyzwania i nie boi się realizacji ambitnych projektów. Wiedza, kreatywność oraz  
doświadczenie mogą stać się podstawą także sukcesu klientów firmy. Rozwiązania, które 
firma może zaproponować doprowadzą do umocnienia wizerunku firmy, przyczynią 
się zarówno do pozyskania nowych klientów, jak i do sprawniejszej oraz wydajniejszej 
obsługi obecnych. 
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ASGARD SP. Z O.O.
ul. Zakopiańska 239, 60-467 Poznań

tel.  61 84 00 740
fax  61 84 00 240

biuro@asgard.pl
www.asgard.pl
www.bluecollection.pl

ASGARD:
- importer upominków reklamowych i wydawca katalogu BLUE COLLECTION.
- czterokrotny zdobywca KORONY REKLAMY.
- oferta skierowana wyłącznie do AGENCJI REKLAMOWYCH.
- ponad 16 lat DOŚWIADCZENIA.

Zapraszamy do współpracy agencje reklamowe z całej Polski. Oferujemy atrakcyjne 
ceny, szeroki wybór  upominków reklamowych oraz błyskawiczną dostawę z magazynu 
w Poznaniu. 

Autorski katalog Blue Collection ukazuje się dwa razy w roku dzięki czemu mają Państwo 
pewność, że ceny są konkurencyjne i niezmienne w czasie trwania katalogu. W każdej 
edycji katalogu prezentujemy ponad 100 nowości.

Naszym Klientom oferujemy szereg rozwiązań ułatwiających sprzedaż: indywidualne 
strony no-name, stany magazynowe dostępne on-line, katalogi indywidualne, a także 
comiesięczne promocje, ceny specjalne… i wiele więcej. 

W roku 2012 po raz CZWARTY zostaliśmy nagrodzeni KORONĄ REKLAMy w kategorii 
Importer Upominków Reklamowych. Dwukrotnie zostaliśmy uhonorowani tytułem 
„Gazeli Biznesu” – nagrody przyznawanej przez Puls Biznesu dla  najdynamiczniej 
rozwijających się firm w Polsce. Naszą wiarygodność potwierdza  także przynależność 
do zrzeszenia firm „Solidni w Biznesie”, a także do Polskiej Izby Artykułów Promocyjnych.

Dostarczamy upominki reklamowe – satysfakcję dajemy w prezencie !!!



www.piap-org.pl18

Pr
od

uc
en

ci
 / 

Im
p

or
te

rz
y

AVANT Fabryka Porcelitu
Spacerowa 5, 24-220 Niedrzwica Kościelna

tel. 81 511 65 50
fax 81 511 65 50 wew. 72

office@avant.pl
www.avant.pl 

Fabryka Porcelitu AVANT to ponad 3000 m2 hal produkcyjno-magazynowych 
z nowoczesnym parkiem maszynowym i doświadczoną załogą. Oferuje ceramikę 
własnej produkcji oraz importowaną. Posiada też drukarnię kalki ceramicznej i szklarskiej 
oraz produkuje opakowania.

Oferta AVANT jest stale dopasowywana do potrzeb klientów. Fabryka zapewnia 
możliwość wprowadzania do produkcji nowych modeli na zamówienia specjalne. 
Dzienna wydajność produkcyjna na poziomie 15.000 szt. gwarantuje szybkie terminy 
realizacji. Stosowane techniki nadruków to kalkomania, nadruk bezpośredni, nadruk 
chemoutwardzalny, druk złotem, srebrem, platyną, a także nadruki reagujące na 
temperaturę napoju oraz specjalne nadruki wypukłe. W ofercie dostępne są również 
dodatkowe możliwości zdobienia ceramiki kryształami Swarovski oraz wszelkiego typu 
kompleksowe rozwiązania: ozdobne opakowania, zestawy z podkładkami filcowymi, 
herbatami smakowymi, dowiązywanie bilecików, personalizacja, itp.

Wyroby z serii MADE IN POLAND wytwarzane są od podstaw w Polsce, w fabryce 
AVANT. Do ich produkcji używane są wyłącznie bezpieczne surowce - masy z czystej 
ekologicznie glinki ceramicznej i szkliwa czołowych producentów UE. Wyroby tej serii 
cechuje najwyższa jakość. Oferta MADE IN POLAND stale powiększa się o nowe modele 
a produkty tej serii chronione są prawami autorskimi.

Uzupełnieniem oferty jest linia ECONOMY czyli produkty importowane, w dobrej cenie. 
Stany magazynowe tej linii są cyklicznie uzupełniane z dbałością o stałe utrzymywanie 
ich na wysokim poziomie.
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AWIH

ul. Łopuszańska 53, 02-232 Warszawa

tel. 22 500 18 58, tel.(22) 500 18 59 
tel. 22 500 18 60 – sprzedaż eksportowa
tel. 22 500 18 57 
fax. 22 500 18 61

biuro@awih.com.pl
www.awih.com.pl

Torby reklamowe cieszą się niezwykłą popularnością. Nie musi to być jednak 
produkt pospolity i bez wyrazu lecz może stać się przedmiotem o wysokich walorach 
estetycznych. Wychodząc naprzeciw tym wymaganiom dbamy o najwyższą jakość 
użytych materiałów. Prócz toreb użytkowo-reklamowych zajmujemy się również 
produkcją opakowań ozdobnych, dopasowanych do indywidualnych potrzeb naszych 
klientów. 

Z naszej oferty polecamy torby ekologiczne z uchwytem płaskim lub skręcanym, 
wykonane z papieru prążkowanego lub gładkiego typu kraft (nadruk – sitodruk) 
oraz torby ekologiczne ekskluzywne z uchwytem bawełnianym lub syntetycznym, 
wzmocnione tekturkami introligatorskimi (nadruk – offset lub sitodruk). 

Podobnym modelem będą torby ekskluzywne wykonane z papieru kredowego (nadruk 
– offset lub sitodruk). Dodatkowo uszlachetnienie obejmuje: laminowanie folią błyszczącą 
bądź matową, lakier UV, tłoczenie, srebrzenie oraz złocenie. 

Prócz toreb papierowych posiadamy w naszej ofercie torby foliowe typu market 
i koszulka, dostępne w szerokiej gamie kolorów i rozmiarów (nadruk – sitodruk 
lub fleksodruk) oraz torby bawełniane (150gsm) z długim lub krótkim uchem (nadruk 
– sitodruk). 

Nasze opakowania ozdobne, przez wzgląd na różnorodność formatów, znajdują 
zastosowanie zarówno przy pakowaniu gadżetów reklamowych jak i biżuterii 
dla najbliższych (ewentualne zdobienie - sitodruk). 

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą na stronie internetowej bądź telefonicznie.

Poduszka termiczna – ciepło bez zasilania
– nowy praktyczny gadżet reklamowy!

Torba z podwójnego polaru z wymiennym wkładem termicznym.-
Prosta, bezpieczna w użyciu. Dzięki egzotermicznej reakcji 

chemicznej ciepło jest utrzymywane  
od 20 minut do nawet 2 godzin!

Format   – 31x2x26 cm 
Dostępne kolory  – czarny, biały, czerwony, zielony, żółty,
      niebieski, bordowy
Znakowanie   – haft, nadruk
Zastosowanie – imprezy plenerowe, mecze, koncerty 
      i inne w niskich temperaturach 
   – dla kibiców, widzów, uczestników   i m p r e z 
   – dla narciarzy, myśliwych, wędkarzy. 

Wszędzie tam, gdzie potrzebne jest rozgrzewające ciepło 

bez źródła zasilania.

Przykłady realizacji:

ul. I Armii WP 5/2, 20-078 Lublin
tel. 81 448 33 33, 695 287 355
info@tcolours.com, www.tcolours.com
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AXPOL Trading
ul. Krzemowa 3, Zlotniki

62-002 Suchy Las
tel.: +48 61 659 88 00
fax: +48 61 659 88 01

voyager@axpol.com.pl
wwwww.axpol.com.pl

Nowy katalog
 

* ponad 3000 artykułów reklamowych
* 800 nowości
* realizacja 24-48 h
* kompleksowe usługi znakowania

* kolekcja ekskluzywnych
  artykułów reklamowych

AXPOL Trading

ul. Krzemowa 3, Złotniki
62-002 Suchy Las

tel. 61 659 88 00
fax 61 659 88 01

voyager@axpol.com.pl 
www.axpol.com.pl

AXPOL Trading jako importer i dystrybutor artykułów reklamowych zapewnia 
kompleksową obsługę agencji reklamowych w zakresie reklamy upominkowej. 
Atrakcyjne warunki współpracy, rabaty agencyjne, ceny specjalne, stałe i okolicznościowe 
promocje przez 365 dni w roku.
ARTYKUŁY REKLAMOWE – ponad 3000 produktów z katalogu VOYAGER z dostawą 
w ciągu 24-48h – www.voyager-katalog.pl Kolekcja ekskluzywnych artykułów 
reklamowych z katalogu VOYAGER XD – www.voyager-xd.pl 
ZNAKOWANIE – pełen zakres usług znakowania na towarach zamówionych 
i powierzonych przy wykorzystaniu najnowszych technologii.
ZABAWKI PLUSZOWE – kolekcja FOFCIO PromoToys to dostosowana specjalnie do 
potrzeb branży promocyjnej gama wyrobów z pluszu najwyższej jakości z możliwością 
znakowania – www.fofcio.pl 
MAURO CONTI – kolekcja wyrobów ze skóry najwyższej jakości, włoski styl i design 
– www.mauro-conti.pl 
VOYAGER WineClub – kolekcja wysokogatunkowych win z najlepszych regionów 
winiarskich świata, a zestawów okolicznościowych, akcesoriów i opakowań. Specjalne 
warunki współpracy dla odbiorców hurtowych i agencji reklamowych – www.vwc.com.pl 
CHINA DIRECT – realizacja wielkonakładowych zamówień specjalnych na produkty 
wykonane według indywidualnych potrzeb. 
AXPOL Trading to współzałożyciel i członek PIAP, partner programu „Solidni w Biznesie”, 
członek PSI, zdobywca wielu nagród i wielokrotny laureat konkursu Korony Reklamy 
w kategorii „Importer Upominków Reklamowych”. Zapraszamy do współpracy  
www.axpol.com.pl. 
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AXXEL SP. Z O.O.
ul. Sosnkowskiego 40-42, 45-254 Opole

tel. 77/442 22 00
fax 77/442 20 55

biuro@axxel.pl
www.axxel.pl

Firma powstała w roku 1993 jako spółka z o.o. 

Naszą specjalnością jest poligrafia oraz produkcja artykułów na potrzeby rynku promocji 
i reklamy. 

Dzięki wysoko zaawansowanej technologii i wiedzy poligraficznej jesteśmy jedną 
z nielicznych firm w Polsce drukujących w technologii offsetu UV na folii PP. PVC, 
3D lenticularnej. Nasza drukarnia i studio pre-press jest w stanie wydrukować 
skomplikowane prace w zakresie druku 3D, animacji czy efektów mieszanych. Naszą 
zaletą jest możliwość druku nawet małych nakładów już 100 czy 200 arkuszy w formacie 
B3 lub B4.
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BAG DESIGN
ul. Łąkowa 10 
05-805 Otrębusy

tel. 22 758 52 51 
tel. kom.  668 430 710 
 501 122 251
fax 22 758 52 51

biuro@bagdesign.pl
www.bagdesign.pl

Skuteczna promocja Twojej marki.

Firma Bag Design specjalizuje się w produkcji i dystrybucji 
toreb reklamowych z indywidualnym nadrukiem klienta. 
Naszymi odbiorcami są głównie agencje reklamowe jak 
i klienci końcowi. Działamy na rynku krajowym i na terenie 
UE.

Doświadczenie branżowe, najwyższej jakości produkt 
oraz kompleksowa obsługa klienta to nasze najmocniejsze 
strony. 

Oferujemy:
• Torby foliowe HDPE, LDPE, MDPE (typ koszulka / market 

DKT / dogrzane ucho/inne )
• Torby termoizolacyjne / opakowania na pizzę 
• Torby papierowe luksusowe i ekonomiczne 
• Torby z włókniny PP / rPET

Zapraszamy do współpracy

BONUS GROUP; 
BONUS-MARENGO,
BONUS BTL
ul. ROLNA 167a 
02-729 Warszawa

tel. 22 843 42 24
fax 22 843 77 27

sales@bonus.pl
www.bonus.pl

Działając na rynku reklamowym od ponad 20 lat, oprócz 
tysięcy gadżetów polecamy rozwiązania w pełni autorskie:

NIETYPOWE UPOMINKI REKLAMOWE dla Klientów 
korporacyjnych;

OLDUS COLLECTION – prestiżowe upominki gabinetowe; 

EXECUTIVE GIFTS – kolekcje upominków biznesowych 
dekorowanych

KAMIENIAMI JUBILERSKIMI, m.in.  Krzemień Pasiasty, 
Bursztyn;   

BONUS COLLECTION – ekskluzywne wyroby ze skóry i eko;

AMBER COLLECTION – unikalne upominki korporacyjne 
zdobione Bursztynem Bałtyckim.

Ekskluzywne upominki najnowszych technologii: np. 
eleganckie USB zdobione Krzemieniem Pasiastym lub 
Bursztynem Bałtyckim.

Brite
ul. Okulickiego 7/9 
05-500 Piaseczno

tel. 512 998 438

biuro@brite.pl
www.maglite.waw.pl

Firma Brite jest oficjalnym importerem latarek Maglite 
- oferujemy pełny asortyment w stałej sprzedaży. 
Jesteśmy także dystrybutorem marek Victorinox, Opinel, 
Leatherman.

Axa Trading 
ul. Ziębicka 35 
60-164 Poznań

tel. 61 66 49 410 
tel. kom. 662 333 707
fax 61 624 80 10

office@axa-trading.pl
www.axa-trading.pl 

www.prezentdlaklienta.pl 

Axa Trading specjalizuje się w kompleksowej obsłudze 
klientów korporacyjnych i instytucjonalnych w zakresie 
rzeczowego wsparcia działań marketingowych i public 
relations. Bazując na rozwiązaniach, które od lat docenia 
świat biznesu, dostarcza swoim klientom wysokiej jakości 
asortyment reklamowy marek takich jak: Balenciaga, 
Iceberg, Sheaffer, Ungaro, Cerruti, Cacharel, Roncato, 
Ducati Corse, Ferre Milano, Borsalino i wiele innych. Kreuje 
także nowe rozwiązania na potrzeby Klientów, poprzez 
projektowanie i produkcję w najlepszych fabrykach 
w Europie i na Dalekim Wschodzie zindywidualizowanych 
artykułów wsparcia sprzedaży i promocji.
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CiTRON

ul. Reniferowa 65 
03-289 Warszawa

tel. +48 22 839 49 45
tel +48 22 839 75 92
fax + 48 22 839 75 92 wew. 22

citron@citron.pl
www.citron.pl

• Pendrive z logo w 24h!

• Największe stany magazynowe USB w Polsce!

• Pendrive marki PQI z logo w 24h!

• Bezpośredni importer marki PQI 

• Partner marki Transcend

• Ponad 400 modeli USB w ofercie firmy

• Katalog no-name dla Agencji Reklamowych

• Dystrybutor marki Click Car Mouse & USB

EASY GIFTS SP. Z O.O.

ul. Wrocławska 41 
55-095 Byków 

tel. 71 330 51 10
fax 71 315 29 25

marketing@easygifts.pl
www.easygifts.com.pl 

Easy Gifts – współpraca z nami jest jasna jak Słońce! 

Jesteśmy bezpośrednim importerem gadżetów 
reklamowych, dzięki temu oferujemy klientom bardzo 
atrakcyjne ceny. 

Najświeższa oferta na rynku! Dla naszych klientów ciągle 
się zmieniamy. Na lepsze! 
• pendrive: PQI / SILICON POWER / FLASHPOD/, 
• sklep internetowy 24 h, 
• znakowanie produktów metodami: graweru laserowego, 

sitodruku, tampodruku, haftu komputerowego termo 
transferu, domingu.

Szybka, profesjonalna obsługa to wizytówka Easy Gifts. 
Świadczy o tym zadowolenie stałych klientów oraz rosnąca 
liczba agencji zaczynających z nami współpracę. 

Capira

ul. Batorego 126 A 
65-735 Zielona Góra

tel. 68 / 455 36 28, 455 36 29, 
455 35 22, 458 77 44
fax 68 455 35 24

info@capira.pl
www.capira.pl 

Firma CAPIRA specjalizuje się w produkcji gadżetów 
reklamowych i artykułów promocyjnych również według 
indywidualnych projektów. Nasza oferta obejmuje 
zarówno oryginalne produkty poligraficzne, jak i wyroby 
kosmetyczne oraz długopisy marki UMA. 

Wyróżniającymi nas produktami są pudełka 
w indywidualnym kształcie z chusteczkami (pionowe! 
i poziome), chusteczki odświeżające push&clean, żele, 
balsamy i mydła w indywidualnych opakowaniach 
oraz notesy z miejscem na długopis i gumką – book4pen. 

Te kreatywne i niecodzienne propozycje pozwolą 
wzmocnić i wyróżnić wizerunek każdej firmy. 

elasto form  
Polska Sp. z o.o.
ul. Taczaka 1B 
66-400 Gorzów Wlkp.

tel. 95 735 10 06
fax 95 735 10 06

info@elasto-form.pl
www.elasto-form.pl

Producent gadżetów reklamowych oraz artykułów 
z tworzyw sztucznych. Oferujemy wszelkie techniki 
znakowania włącznie z technologią IML (nadruk pełen 
kolor na całej powierzchni) oraz nadruk cyfrowy UV. 
Większość naszych artykułów produkowana jest na terenie 
UE. „Made in Europe” to wysoka jakość, zaawansowana 
technologia produkcji, krótkie terminy dostaw. Nasza 
oferta to m.in.: pudełka śniadaniowe, kubki, bidony, tace 
i kubełki barowe, frisbee, breloki, mieszadełka, miseczki, 
łyżeczki, skrobaczki, ogrzewacze, deski do krojenia, 
klipsy do żywności, oraz szeroki asortyment produktów 
sportowych.
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COOKIE Słodycze Reklamowe

ul. Królewska 51, 05-822 Milanówek

tel. +48 22 290 77 00
fax +48 22 290 77 00

cookie@cookie.com.pl
www.cookie.com.pl

Firma COOKIE Słodycze Reklamowe specjalizuje się w produkcji oraz dystrybucji słodyczy 
z nadrukiem reklamowym. W ofercie firmy znajdą Państwo zarówno produkty skierowane 
do odbiorcy masowego takie jak cukierki, lizaki, żelki, czekoladki z indywidualną grafiką, 
jak również produkty z grupy premium, w tym personalizowane bombonierki zawierające 
ręcznie wytwarzane praliny, czy też ciasteczka w dowolnym kształcie ozdobione jadalnym 
nadrukiem. Różnorodna oferta oraz własny park maszynowy pozwalają na realizację 
nawet niewielkich zamówień.
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Od momentu wprowadzenia długopisu 
Budget Pen, nikomu nie udało się 
zaofereować tańszego długopisu 
zawierającego cyfrowy nadruk w 

pełnym kolorze. Głównym powodem 
tak niskiej ceny jest zautomatyzowanie 
i optymalizacja procesu produkcyjnego 

dla nadruków na Budet Pen w pełnym 
kolorze. To sprawia, że każde logo jest 
prezentowane w pięknych kolorach, w 

stałej niskiej cenie.

DŁUGOPIS BUDGET PEN
36 groszy sztuka wraz z nadrukiem w pełnym kolorze.
Dostępny z niebieskim i czarnym wkładem.

NAJTANSZY 
DLUGOPIS W 
POLSCE JAK I NA 
CALYM SWIECIE  

`

`

//

//

PIAP_deonet.indd   1 12/10/2012   1:16:04 PM

Od momentu wprowadzenia długopisu 
Budget Pen, nikomu nie udało się 
zaofereować tańszego długopisu 
zawierającego cyfrowy nadruk w 

pełnym kolorze. Głównym powodem 
tak niskiej ceny jest zautomatyzowanie 
i optymalizacja procesu produkcyjnego 

dla nadruków na Budet Pen w pełnym 
kolorze. To sprawia, że każde logo jest 
prezentowane w pięknych kolorach, w 

stałej niskiej cenie.

DŁUGOPIS BUDGET PEN
36 groszy sztuka wraz z nadrukiem w pełnym kolorze.
Dostępny z niebieskim i czarnym wkładem.
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DEONET Sp. z o.o.
ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa

tel. 22 462 49 44
fax 22 464 87 11

kontakt@deonet.com.pl 
www.deonet.com.pl

DEONET produkuje oraz znakuje pamięci USB, długopisy, identyfikatory Flex, przypinki 
akrylowe (pinsy), etykiety Flex i breloki akrylowe Flex w dowolnym kształcie, naklejki 
oraz banery typu roll-up. Produkujemy (składamy i znakujemy) wszystkie nasze 
produkty w Eindhoven, w Holandii. Mamy tam jeden z najnowocześniejszych zakładów 
produkcyjnych w Europie.

Ze względu na to, że wszystko produkujemy sami, nasz Klient zyskuje takie atrakcyjne 
korzyści jak: 

• Każde zamówienie zawsze wyprodukujemy szybko i na czas 

• W większości przypadków produkujemy taniej niż na Dalekim Wschodzie 

• Czy Twój klient zmienia zamówienie w ostatnim momencie? Jesteśmy elastyczni. 

• Starannie dobrany asortyment

DEONET ma starannie dobrany i wyjątkowy asortyment. Nie jest zbyt duży, zatem klienci 
nie mają problemów z podjęciem decyzji, jak również jest na tyle obszerny, że zawsze 
znajdzie się produkt, który mieści się w wyznaczonym budżecie.

Twój logotyp zawsze jest prezentowany w odpowiedni sposób.

Wszystkie nasze produkty są tak zaprojektowane, by można było je personalizować. 
Dzięki temu, zawsze eksponujemy logotyp na produkcie w najbardziej optymalny 
sposób. Wszystko drukujemy cyfrowo w największej możliwej rozdzielczości, by mieć 
pewność, że każde logo nadrukowane na naszych produktach, ma odpowiednie kolory. 

Aby zobaczyć całą naszą gamę produktową, wejdź na www.deonet.com.pl.
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ul. Sosnowa 6, 63-004 Tulce k/Poznania, Polska, 
Tel. +48 61 871 91 35 • +48 61 872 73 26, fax wew 103, e-mail: agencja@serikon.pl

www.serikon.pl

DRUKARNIA

Kalendarze • Artykuły reklamowe •Notesy
Kostki i pudełka papierowe •Opakowania z tektury litej

Drukarnia "Serikon" Grzegorz  
i Krystian Pałka Spółka Jawna
ul. Sosnowa 6, 63-004 Tulce

tel. 61 872 73 42

biuro@serikon.pl
www.serikon.pl

Proponujemy kalendarze ścienne trójdzielne i czterodzielne oraz na biurkowe.  
Kalendaria mogą być w wersji lamowanej i perforowanej oraz tradycyjnej klejonej, 
kalendarze również w oprawie spiralnej.

Istnieje możliwość kreacji indywidualnego projektu zarówno na pleckach, główkach 
i kalendarium. Podane formaty na stronie internetowej są propozycją, istnieje możliwość 
produkcji innych, indywidualnych formatów.

Oferujemy również kostki papierowe z nadrukiem, w boksach kartonowych 
i plastikowych oraz na drewnianej paletce, notesy i wszelkie drukowane materiały 
reklamowe.
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FOHA
ul. Strzeszyńska 33, 60-479 
Poznań

tel. 61 662 39 93 
tel. kom. 608 420 990
fax 61 662 38 94

biuro@foha.pl
www.mugs.pl

Firma Foha dzięki systematycznej polityce rozwoju oraz 
dbałości o jakość w budowaniu oferty produktowej 
wyrasta na lidera w produkcji jakościowej porcelany 
reklamowej.

O walorach naszej oferty przekonali się już nasi klienci 
zarówno z zachodniej jak i wschodniej Europy a nasz 
flagowy produkt – kubek Coffee 2 GO od ponad roku 
pozostaje hitem sprzedaży w takich krajach jak Niemcy, 
Holandia, Wielka Brytania. W Polsce rekordy popularności 
bije technologia Hydrocolor której jesteśmy jedynym 
posiadaczem. Dzięki specjalistycznemu sprzętowi jesteśmy 
w stanie dostarczyć każdy kubek w dowolnym kolorze 
Pantone. 

Po nowości na 2013 rok zapraszamy na stronę www.mugs.
pl

Europapier-Impap  
Sp. z o.o.
Pass 20 J, 05-870  
Błonie k. Warszawy
tel. 801 989 800 
fax 22 35 69 291

office@europapier-impap.pl
www.europapier-impap.pl

Europapier-Impap - dystrybutor podłoży do druku oraz 
reklamy zewnętrznej i wewnętrznej. W Polsce świadczy 
swoje usługi od 1991 r. 

Asortyment: pudełka i torebki ozdobne, zwoje do 
pakowania, papiery i koperty ozdobne, papiery 
graficzne; papiery biurowe; materiały opakowaniowe; 
folie ploterowe, solwentowe, okienne; laminaty; banery; 
płyty PVC, STADUR, piankowe, plaster miodu; blueback; 
whiteback; citylight; systemy ekspozycji. Sprzedaż 
niepełnych opakowań i arkuszy. Cięcie pod format 
papierów ozdobnych, banerów, folii i tworzyw sztucznych. 
Dostawy realizowane na terenie całego kraju w 24 godz.

EXPEN S.C.

ul. Okrętowa 70B
01-309 Warszawa

tel 22 299 05 50

info@expen.pl
www.expen.pl

Expen S.C. jest wyłącznym dystrybutorem artykułów 
piśmiennych marki Sheaffer na rynku B2B w Polsce. 
Współpracujemy wyłącznie z Agencjami Reklamowymi. 
Posiadamy w Warszawie magazyn (realizacja zamówień na 
wybrane produkty w ciągu 24h). W przypadku produktów 
z magazynu centralnego termin realizacji wynosi około 
7 dni. Dla naszych Klientów przygotowanych jest szereg 
narzędzi ułatwiających sprzedaż m.in. strona  
www no name.

Od stycznia 2013 działa dodatkowy dział pod nazwą 
ChinaGifts zajmujący się realizacją wysokonakładowych 
produkcji gadżetów w Azji pod indywidualne zapytania. 

Fotolia LLC    
41 East, 11th Street,  
11th Floor    
10003 New York
USA
tel. +48 22 389 70 52
biuro@fotolia.com    

Fotolia to numer 1 w Europie wśród banków zdjęć 
pomagających komunikować bardziej efektywnie. 
Jest wyjątkową biblioteką kreatywnych zasobów oferującą 
szeroki, wielomilionowy wybór wysokiej jakości zdjęć, 
wektorów i klipów wideo royalty free w różnorodnych 
i przystępnych planach cenowych. 

Wszystkie obrazy oferowane w Fotolia mogą być 
wykorzystywane bez ograniczeń w czasie, limitu 
egzemplarzy projektu oraz bez ograniczeń geograficznych. 
Mogą zostać wykorzystane do wszystkich projektów 
online, mobilnych, promocyjnych oraz druku.

Fotolia założona w 2004 roku w Nowym Jorku, dzisiaj 
jest dostępna w 12 językach i 21 krajach i regionach. 
Dzięki bazie ponad 20 milionów plików i wielu tysiącom 
nowych obrazów przesyłanych każdego dnia, Fotolia 
oferuje nieograniczoną kreatywność i elastyczność w 
wyborze idealnych obrazów do wszelkiego zastosowania 
biznesowego i prywatnego.

Dowiedz się więcej o Fotolia na http://www.fotolia.com
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PRODUCENT
KALENDARZY

Fabryka Czasu
ul. Robotnicza 7/8, 71-712 Szczecin

tel. 91 42 80 900

biuro@fabrykaczasu.pl
www.fabrykaczasu.pl

Fabryka Czasu jest producentem eleganckich kalendarzy książkowych oraz trójdzielnych. 
Kalendarze książkowe są wykonywane w oprawach z wysokiej jakości włoskich 
materiałów, zgodnie z obowiązującymi trendami mody. Szeroki wybór formatów 
kalendarzy książkowych, drukowanych na wyjątkowym papierze białym lub chamois, 
jest dostępny w układzie dziennym oraz tygodniowym. Wychodząc naprzeciw potrzebom 
i oczekiwaniom Klientów proponujemy tłoczenie, personalizację oraz znakowanie 
full color. Oprócz klasycznych kalendarzy książkowych, znajdą Państwo również 
niepowtarzalne kalendarze w oprawach indywidualnych – realizowane według projektów 
autorskich. 

Ofertę Fabryki Czasu poszerzyliśmy o nietuzinkowe kalendarze ścienne, o oryginalnym 
wzornictwie. Dzięki obszernej gamie tematycznej oraz doskonałej jakości, wyjątkowe 
kalendarze wieloplanszowe trafią w gusta najbardziej wymagających  Klientów. 
Dodatkowo oferujemy notesy o ciekawej stylistyce, w różnorodnych formatach i wzorach. 

Działania Fabryki Czasu obejmują także kompleksowe usługi poligraficzne oraz 
identyfikację wizualną firmy i jej produktów. 

Park maszynowy, którym dysponujemy, umożliwia również znakowanie gadżetów 
i produktów ze szkła, drewna czy metalu oraz na płótnie, zarówno w małych, jak i dużych 
nakładach.  

Zapraszamy Państwa do współpracy,

Fabryka Czasu – producent kalendarzy
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HEADWEAR PL

ul. I Armii W.P. 175
07-200 Wyszków

tel. +48 297428491 
tel. kom. +48 668 042 183
fax +48 297423869

hpl@headwear.com.pl
www.headwear.com.au

Nowy Rok, nowe możliwości! Oferta HEADWEAR została 
rozszerzona do ponad 700 modeli czapek!

PRODUKCJA LOKALNA

Ponad 60 modeli czapek dostępnych ‘od ręki’! Produkcja 
z haftem, nadrukiem czy też wszywką żakardową. 

FAST TRACK

Super szybka produkcja chińska 3- 4 tygodnie. Minimalne 
zamówienie 288 sztuk.140 modeli, tylko z haftem. 

EXPRESS

Już od 144 sztuk, ponad 560 modeli. Możliwość 
wyhaftowania logotypu na całej czapce. 

INDENT Realizacja projektów indywidualnych. 
Nieograniczone możliwości zdobień: hafty, nadruki, 
tłoczenia, gumy. Od 144 sztuk. 

Skontaktuj się z nami, jesteśmy do Twojej dyspozycji!

Założona w 1995 roku firma fulloutdoorprintservice 
specjalizuje się w obsłudze sieciowych klientów 
biznesowych w zakresie produkcji, dostawy i montażu 
materiałów POS i OUT-OF-HOME na terenie całego. 
Dodatkową działalnością jest, skierowana zarówno 
do klientów biznesowych jak i indywidualnych, 
produkcja spersonalizowanych elementów wystroju 
wnętrz: fototapet i szklanych paneli dekoracyjnych. 
Produkcja odbywa się w oparciu o szeroki 
zakres najnowocześniejszych technologii druku 
wielkoformatowego wsparty kompletnym parkiem 
maszyn postpressowych oraz własnym studiem DTP. 

FULLOUTDOORPRINTSERVICE

Al. Piastowska 4, 43-400 Cieszyn

tel. 33 488 68 88

zapytanie@fops.pl
www.fops.pl

Firma Produkcyjno 
Handlowa GALDREW 
Mariusz Słomski

ul. Żurowa 82
Miasto 38-247 Ołpiny

tel. 14 6518340  
tel. kom. 663 606 617
fax 14 6518139

biuro@galdrew.com.pl
www.galdrew.com.pl 

Firma Galdrew specjalizuje się w produkcji i znakowaniu 
metodą wypalania HOTSTAMP grawerowania laserowego 
drewnianych gadżetów reklamowych do kuchni, domu 
i biura. Gadżety takie jak łopatki do patelni, łyżki do 
gotowania, nożyki do smarowania, deski kuchenne, itp., 
znajdują wielu odbiorców wśród firm branży spożywczej 
gdyż są bardzo ciekawym i zarazem użytecznym 
upominkiem reklamowym do wsparcia sprzedaży 
produktów spożywczych i nie tylko. Są to wyroby 
produkowane w 100% w Polsce z drewna bukowego 
pochodzącego z lasów południowo-wschodniej Polski.

Equiart Czesława Grycz

tel. kom. 504 718 824

rozety@rozety.pl
www.rozety.pl

Firma Equiart jest producentem rozet i kotylionów, 
obsługującym rynek polski i europejski. Posiada własny 
zakład produkcyjny oraz najnowsze linie produkcyjne, 
które pozwalają na uzyskanie najwyższej jakości 
produktów. Atutem Firmy Equiart jest możliwość 
wykonania produktów o dowolnej wielkości i bogatej 
kolorystyce. Equiart zajmuje się również importem 
i dystrybucją pucharów oraz trofeów sportowych. 
Doświadczenie firmy pozwala na realizowanie najbardziej 
skomplikowanych zleceń. Bezpośrednia współpraca 
z firmą Equiart, zapewnia krótkie terminy realizacji, 
atrakcyjne ceny oraz najwyższą jakość.
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GIFT STAR

ul. Rybna 1 A, 05-091 Ząbki

tel. +48 22 663 50 82 
tel. +48 22 663 42 74
fax +48 22 663 50 82

giftstar@giftstar.pl
www.giftstar.pl 
www.pro-usb.pl

SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, 
SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, 
SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, 
SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, 
SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, 
SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, 
SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, 
SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, 
SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, 
SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, 
SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, 
SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, 
SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, 
SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, 
SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, 
SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, 
SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, 
SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, 
SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, 
SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, 
SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE,
SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE,
SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE,
SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE,
SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE,
SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE,
SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE,

 Zapraszamy do najbogatszej oferty smyczy

w Polsce…
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GJG GROUP

Zajmujemy się produkcją, importem i dystrybucją odzieży i artykułów reklamowych, 
trofeów i nagród oraz pamiątek i upominków. Zapewniamy kompleksową obsługę firm 
i instytucji w zakresie promocji i reklamy. Świadczymy profesjonalne usługi druku, haftu, 
grawerowania i cięcia w najnowszych technologiach:

• druk cyfrowy
• wielkoformatowy druk solwentowy
• wielkoformatowy druk sublimacyjny
• haft komputerowy
• druk cyfrowy na odzieży
• druk cyfrowy na gadżetach
• grawerowanie laserowe
• grawerowanie frezem
• sitodruk
• tampodruk
• kalka ceramiczna
• wycinanie ploterem tnącym
• wycinanie ploterem termicznym

Prowadzimy sprzedaż hurtową i detaliczną. Od początku swojej działalności opieramy się 
na innowacjach oraz nowoczesnych technologiach, dzięki czemu dostarczamy najwyższej 
jakości, wyjątkowe i niepowtarzalne produkty. Robimy wszystko, by Klient miał pewność, 
że dokonał najlepszego z możliwych wyborów.

GJG GROUP

ul. Drwęcka 12, 14-100 Ostróda

tel. 89 642 03 43
fax 89 642 25 04

biuro@gjg-group.com
www.gjg-group.com

mailto:biuro@gjg-group.com
http://www.gjg-group.com
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Gratisownia.pl Katarzyna Dolnik

ul. Spółdzielcza 5A, 44-145 Pilchowice

tel. 32 41 34 008
fax 32 41 34 002

biuro@gratisownia.pl
www.gratisownia.pl

Gratisownia.pl to firma, zajmująca się importem oraz produkcją gadżetów reklamowych 
dla firm. Ze względu na różnorodność i specyfikę każdej instytucji, wszystkie 
przyjmowane przez nas zlecenia traktowane są indywidualnie. Skrupulatnie dobieramy 
odpowiednie techniki oraz narzędzia dzięki czemu skuteczniej i efektywniej wykonujemy 
powierzane nam zadania. Firmy, które chcą wzmocnić swój wizerunek, a także wyróżnić 
swoich klientów drobnymi prezentami z pewnością znajdą u nas, interesujące ich 
rozwiązanie. W bogatej ofercie produktów reklamowych, znajdują się  m.in. długopisy, 
breloki, piersiówki, torby, zawieszki, parasole, latarki, radia, i wiele, wiele innych. Dla 
klientów szukających indywidualnych i nietypowych rozwiązań, przygotowujemy 
oferty na produkcje w Chinach, dające możliwość tworzenia nieskończonego wachlarza 
ciekawych propozycji, dzięki którym produkt staje się niepowtarzalny i unikatowy.

Wraz z początkiem 2009 roku uruchomiliśmy własną drukarnię dzięki czemu, możemy 
zaoferować naszym klientom znakowanie tampodrukiem, sitodrukiem, transferem, 
grawerem laserowym oraz sublimacją w jeszcze krótszym terminie – znakowanie w 5 dni.

Zapraszamy do odwiedzenia naszych serwisów internetowych:

www.gratisownia.pl - Gadżety reklamowe z nadrukiem

www.parasolandia.pl – Parasole reklamowe z nadrukiem

www.dlugopisownia.pl – Długopisy z nadrukiem

www.nadrukownia.pl – Nadruki na gadżetach reklamowych
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druk najwyższej jakości
kompleksowa obsługa

www.grawdruk.com.pl

Graw-Druk Pracowania Sitodruku i Tampondruku 

ul. Romanowicza 1a, 30-702 Kraków

tel. 12 656 01 32 
tel. kom. 502 334 312
fax 12 656 01 32

biuro@grawdruk.com.pl
www.grawdruk.com.pl

Firma Graw-Druk obecna jest na rynku od ponad 20 lat. 

Działalność naszej firmy opiera się na profesjonalnym zdobieniu odzieży oraz tekstyliów 
z wykorzystaniem wielu technik. Zapewniamy swoim Klientom kompleksową obsługę 
zleceń – od zaprojektowania odzieży, szycia, wykonania projektu zdobienia aż 
po skomplikowane separacje oraz samo zdobienie. W swojej ofercie posiadamy także 
wzory odzieży gotowej oraz różnego rodzaju gadżety reklamowe, na których bez 
przeszkód naniesiemy Państwa projekty. W ramach realizacji zleceń wykonujemy także 
zdobienie na towarze dostarczonym przez Klienta. 

Nasza oferta skierowana jest do osób, które chcąc promować określoną markę czy 
konkretny produkt stawiają na wysoką jakość wykonania, perfekcyjną oprawę oraz 
kompleksową i fachową obsługę.

Zapraszamy do współpracy!
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www.przypinki.eu – 
FPHU IHG

Zakrzowiec 216
32-003 Zakrzowiec 
k. Niepołomic

tel. 12 281 00 86 
tel. 12 263 72 03
fax 12 281 00 86

biuro@przypinki.eu 
www.przypinki.eu 

Jesteśmy firmą działającą na rynku od ponad 7 lat. 
Produkujemy wysokiej jakości gadżety reklamowe – 
przypinki, buttony, badziki, pinsy – znaczki z indywidualną 
grafiką. Wykonujemy przypinki okrągłe zapinane na 
agrafkę w rozmiarach 25, 32, 37, 44, 56, 75, 100 mm, 
kwadraty o boku 37 mm i 50 mm, prostokąty 55x30, 
65x40, 70x25, elipsa-owal 69x45, ośmiokąt 56x56 mm, 
serce oraz trójkąt. 

Oferujemy również pinsy metalowe zapinane na motylek 
– pinsy z akrylem, pinsy tłoczone oraz pinsy zalewane 
żywicą. 

Jesteśmy w stanie zrealizować najbardziej skomplikowane 
projekty w każdej ilości.

INSPIRION POLSKA  
SP. Z O.O.

ul. Wrocławska 9
55-100 Trzebnica

tel. 71 310 91 00
fax 71 310 91 01

info@inspirion.pl
www.promotiontops.pl
www.picoworld.pl

Pragniesz WZMOCNIĆ LOJALNOŚĆ WOBEC TWOJEJ 
MARKI?

Skorzystaj z oferty PROMOTION TOPS / PICOWORLD 2013 
w jednym katalogu.

PODWÓJNY KATALOG = PODWÓJNA KORZYŚĆ

To najlepiej dobrana oferta gadżetów masowych 
i premium.

Znajdziesz tu ponad 2000 NAJBARDZIEJ POSZUKIWANYCH 
PRODUKTÓW, w tym ponad 200 nowości.

TWÓJ GADŻET oznakowany i zapakowany W KRÓTKIM 
CZASIE ZNAJDZIE SIĘ U CIEBIE.

Pytaj w agencjach reklamowych o ofertę PROMOTION 
TOPS i PICOWORLD 2013.

NASZE GADŻETY SIŁĄ TWOJEJ MARKI.
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INTER…TEST
ul. Mieszka I nr 6, 96-500 Sochaczew

tel.  46 862 96 57
tel.  46862 83 64
tel. kom.  606 26 26 70
fax  46 862 96 57

biuro@it3.pl
www.it3.pl

INTER...TEST - producent kalendarzy, drukarnia, introligatornia

Od 2000 roku firma zajmuje się produkcją kalendarzy.

Wykonujemy od podstaw kalendarze książkowe w formatach standardowych B6, A5, B5, 
A4, kieszonkowe oraz w formacie niestandardowym (format kalendarza co do milimetra 
określa klient). 

Kalendarze książkowe wykonujemy w bogatym wyborze i wysokiej jakości opraw 
skóropodobnych, skórzanych, materiałowych oraz w oprawie indywidualnej. 
W kalendarzach książkowych wykonujemy wszelkiego rodzaju dodatki i uszlachetnienia: 
registry, tłoczenia, wklejki, wyklejki, środki na papierze kremowym, białym, ekologicznym, 
kalendarium w kolorze indywidualnym (np. święta w kolorze pomarańczowym 
lub zielonym), logo firmy na każdej stronie, personalizację, wstążki firmowe itd.

Oprócz kalendarzy książkowych polecamy kalendarze ścienne, planszowe, 
wieloplanszowe, trójdzielne, a także kalendarze biurkowe, piramidki i planery. 
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www.ivory.com.pl

tel. +48 89 522 82 50
fax +48 89 522 82 51
tel. kom.: + 48 883 787 384
tel. kom.: + 48 883 765 706
tel. kom.: + 48 883 787 535

Ivory

Projektowanie i produkcja ceramiki reklamowej.

Współczesny design i kreatywne pomysły oraz sprawdzone tradycyjne modele, 
wzbogacone o unikalne rozwiązania łączenia formy i koloru – dają naszym klientom 
prawie nieograniczony wybór.

Profesjonalny serwis obsługi klienta oparty na systemie ERP pozwala kontrolować jakość 
i terminowość zleceń – zupełnie nowatorskie rozwiązanie w branży gadżetowej.

Nowoczesny park maszynowy pozwala wyprodukować dziennie 15000 szt. kubków 
reklamowych z nadrukiem.

Platforma komunikacyjna Ivory wyposaża klientów firmy w wiele pożytecznych narzędzi 
między innymi kalkulator online.

Markowa kolekcja ceramiki reklamowej Ivory chroniona jest prawem autorskim na terenie 
całej Unii Europejskiej.
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JAGUAR Tomasz Chwiłowicz

ul. Dworcowa 62, 62-400 Słupca

tel. 63 274 32 10
fax 63 274 32 12

sprzedaz@jaguargift.com
www.jaguargift.com

Firma JAGUAR Tomasz Chwiłowicz – właściciel marek: Persona, Franco Firenze, City Life, 
Druga Skóra – funkcjonuje na rynku od trzech pokoleń jako firma rodzinna, założona 
w 1933 r. przez Stefana Chwiłowicza. Początkowo zajmowaliśmy się produkcją uprzęży 
konnych, dziś jesteśmy producentem i dystrybutorem eleganckich upominków ze skóry. 

Nasze wyroby wykonywane są ręcznie, przez najwyższej klasy rzemieślników. 
Projektujemy je zgodnie z zapotrzebowaniem klientów, wprowadzając modyfikacje na 
ich indywidualne życzenia. Oferujemy teczki, aktówki, portfele oraz wszelkiego rodzaju 
etui wykonane ze skór naturalnych i ekologicznych. W kolekcjach galanterii skórzanej 
stawiamy przede wszystkim na klasyczną elegancję i funkcjonalność, co oczywiście 
nie oznacza, iż nie poszukujemy nowych, innowacyjnych rozwiązań. Szeroka gama 
kolorystyczna oraz materiałowa stanowi bogaty wybór wśród ekskluzywnych gadżetów 
z galanterii skórzanej. Szerokie spektrum produktów jakie mamy do zaoferowania 
klientom pozwala na dobranie adekwatnego gadżetu w atrakcyjnej cenie do celu 
marketingowego. 

Nasza oferta obejmuje wyroby wyprodukowane we własnej fabryce w Polsce, a także 
w nadzorowanych przez nas fabrykach w Azji. Wszystkie produkty, zanim trafią na rynek, 
przechodzą dokładną kontrolę jakości. 

Misja firmy to: kompetentni ludzie, rozsądne ceny, dokładna kontrola jakości, dostawa 
na czas.
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Jett Studio Sp. z o.o.

ul. Trakt Lubelski 414a
04-667 Warszawa

tel. 22 812 90 60
fax 22 812 90 69

info@jettstudio.pl
www.jettstudio.pl

Jett Studio działa na rynku od ponad 16 lat. Jest 
wyłącznym importerem i przedstawicielem koncernu 
PSL Ltd. w Polsce. Zajmuje się dystrybucją produktów 
należących do wspomnianego koncernu marek takich 
jak PSL Design, Philippe Pechard, czy MTP. W asortymencie 
znajdują się także parasole reklamowe oraz produkty 
ze stali – kubki termiczne czy termosy. Wiele artykułów 
z oferty posiada patenty wzornicze.

W końcu 2010 roku w portfolio firmy pojawiły się tekstylia 
hiszpańskiej marki ROLY. Firma oferuje pełną gamę odzieży 
reklamowej oraz jest w stanie wykonać znakowanie 
wg wymogów klienta.

Javro 2 Sp. z o.o. 
ul.. Zbożowa 10
40-657 Katowice

tel. 32 202 66 22
fax 32 202 95 19

biuro@javro.pl
www.javro.pl 
www.genela.pl 

Działalność firmy Javro (rok.zał. 1978) skupia się na dwóch 
obszarach:

produkcji artykułów reklamowych wykonanych ze skór 
naturalnych oraz tworzyw ekologicznych oraz produkcji 
kalendarzy książkowych. 

Firma wykonuje zamówienia według standardów 
dostępnych w katalogu galanterii czy katalogu kalendarzy 
książkowych, ale także wykonuje indywidualne realizacje. 

Na potrzeby agencji reklamowych stworzona została 
marka GENELA. 

Misją Javro jest gwarancja wysokiej jakości produktów 
o wyjątkowym wzornictwie i trwałości oraz utrwalanie 
wizerunku zaufanego partnera zapewniającego 
profesjonalną obsługę Klienta.

JUKO PRINTING 
HOUSE

43-100 Tychy 
ul. Sienkiewicza 9

tel. 32 740 01 11
tel. kom. 510 210 789
fax 32 740 01 12

biuro@juko.tychy.pl
www.juko.tychy.pl

JUKO Printing House jest firmą, która specjalizuje się 
w kompleksowej produkcji gazetek promocyjnych sieci 
handlowych, wszelkiego rodzaju katalogów produktowych 
oraz kalendarzy personalizowanych.

JUKO zapewnia profesjonalną obsługę na każdym 
etapie powierzonego zlecenia od wykonania zdjęć 
produktów, przez przygotowanie projektu graficznego 
DTP po najwyższej jakości wydruk ze sprawną dostawą 
na wyznaczone miejsce w obrębie całej Polski. 

Atutem firmy jest wysoko wykwalifikowany personel, 
indywidualne podejście do Klienta, krótkie terminy 
realizacji oraz konkurencyjne ceny.

Firma istnieje na rynku już od 10 lat co stanowi najwyższą 
gwarancję jakości oferowanych usług.

Kusha

ul. Marynarska 14 
02-674 Warszawa

tel. 22 4480522
fax 22 8473970

biuro@kusha.pl
www.kusha.pl
www.uciekajace-budziki.pl

Kusha zajmuje się importem nietypowych artykułów 
reklamowych, bezpośrednio od ich producentów z całego 
świata. Od kilku lat dystrybutor produktów firmy Nanda 
Home Inc. - producenta Uciekających Budzików Clocky 
i Tocky, oraz produktów firmy Tangle Creations. 

Uciekające Budziki znakomicie sprawdzają się w roli 
gadżetu reklamowego, chętnie wykorzystywanego jako 
upominek lub nagroda. 

Tangle: niepozornie wyglądający gadżet reklamowy - 
obracając go w dłoni doświadczamy „magii w ruchu”. 
Tangle sprzedawane w cenie długopisu przetrwa znacznie 
dłużej od niego i dodatkowo, uzależni od siebie.

mailto:biuro@juko.tychy.pl
http://www.juko.tychy.pl
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Lecce Pen Europe  
Sp. z o. o.

ul. Pszczyńska 2
41-902 Bytom

+48 32 2899872
+48 32 2899856

lpp@leccepen.com.pl
www.leccepen.com.pl

Lecce Pen Europe Sp. z o.o to światowy producent 
artykułów piśmienniczych. Firma zajmuje się produkcją 
oraz sprzedażą długopisów reklamowych przyjaznych 
środowisku: biodegradowalnych oraz z materiału 
EcoAllene uzyskiwanego w procesie recyclingu. 
W roku 2013 wprowadza nową kolekcję długopisów 
antybakteryjnych – SafeTouch. Rozwiązania w zakresie 
usług nadruku 360˚ oraz możliwość własnych 
kompozycji kolorystycznych i personalizacji znakowania 
to wyróżniające spośród wielu firm na rynku usługi 
świadczone przez firmę Lecce Pen Europe. Czy długopis 
może stać się kreatywnym narzędziem marketingowym? 
Zapraszamy na www.leccepen.com.pl.

LEDPROJEKT Sp. z o.o.
ul. Kościelna 10
21-400 Łuków

tel. 25 798 68 11 
tel. kom. 665 186 000

ledprojekt@ledprojekt.com.pl
www.ledprojekt.com.pl

Zajmujemy się sprzedażą i montażem urządzeń opartych 
na technologii LED, sprzedażą miejsc reklamowych na 
telebimach oraz reklamą, w pełnym tego słowa znaczeniu. 
Oferujemy również kompleksową obsługę związaną 
z projektowaniem, produkcją oraz montażem reklamy 
zewnętrznej.
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Lizard

ul. Pojezierska 97, 91-341 Łódź

tel. 42 639 52 85, 42 639 52 86
fax 42 639 52 87

biuro@lizard.com.pl
www.kalendarzereklamowe.com.pl, 
www. torby-reklamowe.com.pl

Lizard kreuje rzeczywistość poligrafii i reklamy od roku 1993 dążąc w swoich działaniach 
do perfekcji.

Specjalizujemy się w trzech rodzajach produktów. Wśród nich są torby reklamowe 
produkowane pod marką LIZARD BAGS. Jest to istniejacy od 13 lat i ciagle rozwijany dział 
produkcyjny.

LIZARD BAGS TO TORBY:
• Wykonane z surowców najwyższej jakości,
• Dopracowane pod względem techniki wykonania, która gwarantuje nienaganny 

wygląd oraz krótki czas wykonania torby,
• Potrafiące sprostać wymaganiom klientów poszukujących innowacyjnych rozwiązań, 

charakteryzujące się niebanalnymi projektami graficznymi

Oferujemy swoim klientom torby papierowe ze wzmocnieniami wykonywane ręcznie, 
torby papierowe maszynowe pod zadruk oraz torby foliowe.

Drugim rodzajem produktów szeroko rozwiniętym jest produkcja kalendarzy 
reklamowych.

W swojej ofercie posiadamy kalendarze trójdzielne, biurkowe, książkowe, plakatowe oraz 
organizery i kalendarze na spirali. . W 9 grupach tematycznych proponujemy Państwu 50 
podstawowych rodzajów kalendarzy w niezliczonej ilości odmian. W ofercie posiadamy 
również poszczególne elementy kalendarzy np. kalendaria, podkłady, główki, okienka, 
akcesoria do organizerów.

Ostatnim wyspecjalizowanym działem produkcyjnym jest druk WZORNIKÓW, 
SEGREGATORÓW, TECZEK m.in. z folii polipropylenowej (PP). Jako jedna z nielicznych firm 
na rynku wykonujemy indywidualne wzorniki, począwszy od ich projektu graficznego a 
skończywszy na wklejaniu surowców do gotowego produktu.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu oferujemy swoim klientom nowoczesne i atrakcyjne 
pomysły.

Zachęcamy do zapoznania się z Naszą ofertą.
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High Quality for best feeling

W O R K W E A R

E S S E N T I A L S

L-Shop-Team Polska Sp. z o.o.
ul. Zakopiańska 162A, 30-435 Kraków

tel.+48 12 446 78 10
fax +48 12 446 78 14

info@l-shop-team.pl
www.l-shop-team.pl
www.ksiazkawyboru.pl

Jesteśmy dostawcą hurtowym tekstyliów i artykułów reklamowych, rekreacyjnych 
i zawodowych. Oferujemy produkty aż 85 MAREK, z czego 53 marki  w ich pełnym 
asortymencie. To ponad 3000 ARTYKUŁÓW do wyboru. Wszystko pod jednym dachem. 
Jeden  dostawca -   L-SHOP-TEAM POLSKA Sp. z o.o

KOSZULKI – TEKSTYLIA SUBLIMACYJNE – KOSZULKI POLO – KOSZULE BIZNESOWE 
– BLUZY – ODZIEŻ DZIECIĘCA – ODZIEŻ Z DZIANINY – POLARY – SPODNIE I SZORTY – 
BIELIZNA I SKARPETY – KOSZULKI SPORTOWE – KAMIZELKI I BEZRĘKAWNIKI – KURTKI 
– KURTKI ZIMOWE – ODZIEŻ ROBOCZA – CZAPKI I KAPELUSZE – SZALIKI, RĘKAWICZKI 
– FARTUCHY, KRAWATY – RĘCZNIKI FROTTE – SZLAFROKI – TORBY Z  BAWEŁNY I 
MATERIAŁÓW NIETKANYCH – PLECAKI –TORBY REKREACYJNE –TORBY BIZNESOWE – 
PARASOLE- I INNE

L-SHOP-TEAM Polska to filia niemieckiej firmy L-SHOP z centralą w Dortmundzie.  
30 lat praktyki i doświadczenia sprawiły, że jesteśmy firma stabilną, oferującą 
kompetentną obsługę i wyjątkową logistykę. Wszystkie produkty magazynujemy 
w naszych własnych halach w Dortmundzie, dzięki czemu możemy szybko i sprawnie 
realizować zamówienie. Wszystkie nasze artykuły oraz informacje o cenach i stanach 
magazynowych znajdą Państwo w naszym sklepie internetowym www.ksiazkawyboru.pl.

Zapraszamy do współpracy wszystkie  agencje reklamowe. 
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Macma  
Polska Sp. z o.o.

Byków, ul. Wrocławska 41
55-095 Mirków

tel. +48 71 330 54 60
fax +48 71 315 30 89 

kontakt@macma.pl
www.macma.pl

MACMA to wiodący importer i dystrybutor artykułów 
reklamowych w Europie. 

Dlaczego warto z nami współpracować?
• Sprawny kontakt – indywidualny opiekun handlowy
• Sklep internetowy – szybkie i bezpieczne zakupy z premią
• E-narzędzia – kalkulator, ofertownik, porównywarka 

produktów, katalog no-name oraz nowość – kreator 
wizualizacji

• Bezpłatna dostawa – przy zamówieniach za min.  
1000 zł netto

• Serwis nadruków – profesjonalna personalizacja 
gadżetów. 

• Oferujemy: grawerowanie laserowe, haft komputerowy, 
termotransfer, tampodruk, sitodruk, kalkę ceramiczną, 
tłoczenie, druk cyfrowy oraz doming.

Mart Kubki Reklamowe

Jawornik 663 
32-400 Myślenice

tel. 12 270 09 30
tel. 12 452 04 55
fax 12 452 29 63

mart@mart.com.pl
www.mart.com.pl

Jesteśmy producentem ceramiki reklamowej, w naszej 
ofercie znajduje się wiele modeli kubków i filiżanek oraz 
szklanki, kufle i inne gadżety. Ceramika jest naszą pasją, 
której oddajemy się od 1991 roku. Agencjom Reklamowym 
zapewniamy kompleksową obsługę, katalog elektroniczny 
oraz katalogi drukowane, stronę no-name www.kubki.
info oraz bazę projektów przygotowanych przez naszych 
grafików. Stawiamy na jakość, solidność i terminowość 
wykonywanych przez nas prac. Dzięki bliskiej współpracy 
z naszymi klientami nieustannie się rozwijamy, 
wprowadzamy nowe produkty, technologie i rozwiązania.

MAXIM
Maksymilianowo 40 
64-060 Wolkowo  
tel. 61 44 53 100,  
fax 61 44 53 110

maxim@maxim.com.pl
www.maxim.com.pl

Firma Maxim jest producentem oraz importerem ceramiki 
reklamowej. 

Pod względem produktowym stawiamy na wysoką 
jakość oraz innowacyjność wzornictwa. W swojej ofercie 
sygnowanej marką PorceLine posiadamy 30 modeli 
kubków i filiżanek zastrzeżonych na teren całej Europy. 
Dzięki nowoczesnemu parkowi maszynowemu gwarantuje 
atrakcyjny poziom cen przy jednocześnie wysokiej jakości 
druku. W ciągłej sprzedaży firma dysponuje stanami 
magazynowymi na poziomie ponad 3,7 mln kubków 
i filiżanek a dzienne moce produkcyjne to ok. 15 000 sztuk.

Mid Ocean Brands 
Polska Sp. z o.o.

Targowa 80, 03-448 Warszawa

tel. 22 618 22 95
fax 22 619 47 18

info@midoceanbrands.pl
www.midoceanbrands.com

Mid Ocean Brands jest jednym z wiodących importerów 
i dystrybutorów przedmiotów i upominków reklamowych. 
Ma w swojej ofercie około 3000 produktów, w tym 
także znakomitą ofertę tekstylną. Każdy znajdzie coś 
dla siebie, dla swojego budżetu i gustu, w szerokiej 
gamie kolorystycznej i na każdą okazję. Firma posiada 
9 europejskich biur regionalnych i 3 strategicznie 
rozmieszczone centra logistyczne: w Holandii, Hiszpanii 
i  olsce. Własny Dział Nadruków pozwala na pełną kontrolę 
nad procesem znakowania. Chcemy być dostawcą, który 
w 100% zaspokoi potrzeby każdego klienta. 

Zapraszamy do współpracy!
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MERX TEAM POLSKA SP. Z O.O.

Annopol 4A, 03-236 Warszawa

tel. 22 811 39 08
fax 22 811 20 68

polska@merxteam.com
www.merxteam.pl

Merx Team Polska jest wyłącznym przedstawicielem szwedzkiej firmy Merx Team AB, 
obecnej na międzynarodowym rynku od 25 lat. Merx Team AB specjalizuje się w imporcie 
i hurtowej dystrybucji wysokiej jakości wyposażenia dla gastronomii oraz artykułów 
reklamowych. W obu dziedzinach należy do liderów na rynku skandynawskim. Oprócz 
Szwecji, firma posiada oddziały także w Norwegii, Polsce i Rosji.

Merx Team Polska od 14 lat wprowadza na rynek polski znane w Skandynawii 
designerskie gadżety umilające czas i ułatwiające pracę oraz szeroką gamę produktów 
pozwalających niemal w pełni wyposażyć bar lub restaurację. Nasze artykuły tworzone 
są przez szwedzkich projektantów, a ich styl łączący pomysłowość z użytecznością znany 
i doceniany jest na całym świecie.

W swojej ofercie posiadamy szeroki wybór ceramiki z matowym szkliwem i w unikalnych 
kolorach, sprzęt AGD, artykuły piśmiennicze i biurowe. Jesteśmy przygotowani do 
podjęcia tak typowych, jak niestandardowych produkcji, którymi jako importer 
odpowiadamy na Państwa potrzeby i oczekiwania
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MM Brown Polska  
Sp. z o.o.  Sp.K.

ul. Ostrowska 582 
61-324 Poznań

tel. 61 870 89 82
tel. kom. 662 007 063
fax 61 870 89 82

biuro@choco.pl
www.chocolissimo.pl  
www.czekoladowytelegram.pl

Firma MM Brown Polska Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą 
w Poznaniu, jest właścicielem między innymi marek 
Chocolissimo oraz ChocoTelegram. Chocolissimo to wybór 
doskonałych, ręcznie robionych czekoladek, pralinek 
i trufli, pakowanych na różne sposoby – w eleganckie 
drewniane szkatułki, solidne metalowe puszki oraz 
kolorowe kartoniki. Wszystkie produkty Chocolissimo 
i ChocoTelegram to nie tylko doskonałe pomysły na 
prezenty, ale pełen wachlarz idealnych rozwiązań dla 
klientów biznesowych. Firma MM Brown od wielu lat 
oferuje swoim Klientom niestandardowe rozwiązania 
na czekoladowe Upominki firmowe.

MILO – Producent 
Segregatorów

ul. Leszka Czarnego 6 
97-500 Radomsko

tel. 44 737 00 04
fax 44 789 03 77

segregatory@segregatory.net
www.segregatory.net
www.wzornikireklamowe.pl
www.standyreklamowe.pl

MILO jest wiodącym producentem segregatorów 
reklamowych na polskim rynku. Dzięki 20-letniemu 
doświadczeniu oraz nowoczesnej linii produkcyjnej 
wytwarzane są:
- segregatory,
- wzorniki,
- teczki,
- clipboardy,
- standy, ekspozytory,
- pudełka.

Firma posiada oddziały oddziały w największych miastach 
Polski oraz nowoczesny zakład produkcyjny zlokalizowany 
na 2ha powierzchni. Doświadczona i profesjonalna 
kadra zapewnia najwyższy poziom przebiegu każdego 
z etapów realizacji zamówienia.  To dzięki wysokiej jakości 
produktów firma stale zdobywamy zaufanie Klientów 
w Polsce i za granicą.

One Dollar  
Group Sp z o.o.

ul. Prymasa Tysiąclecia 83
01-242 Warszawa

tel. 601 319 790
fax 22 631 72 85

promocje@onedollar.pl
www.onedollar.pl

Import i produkcja gadżetów reklamowych, biżuteria, 
zabawki, torby, kosmetyczki, portfele, zegarki, akcesoria 
biurowe, medyczne, kuchenne etc . Produkcja od podstaw 
w autoryzowanych fabrykach na Dalekim Wschodzie. 
Licencja na produkcje gadżetów Disney, Mattel, Hasbro. 
Ponad 20 letnie doświadczenie. Własne biuro i należąca 
do nas fabryka w Chinach gwarantują pełną kontrolę nad 
produkcją w całym czasie jej trwania.
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Mount Blanc Sp. z o.o.
ul. Radzikowskiego 67/52, 31-315 Kraków

tel. 12 6610080
tax 12 6610081

biuro@mountblanc.pl
www.mountblanc.pl

Mount Blanc Top Belgian Chocolates to marka znana na polskim rynku od 2006 roku.

Od początku istnienia firmy głównym profilem działalności było prowadzenie Pijalni 
Czekolady i Kawy Mount Blanc, których obecnie w Polsce istnieje 15.

W naszych lokalach, w których flagowym produktem jest czekolada do picia, można 
nabyć również belgijskie, ręcznie dekorowane praliny,  trufle i perły.  To one stanowią 
serce wszystkich naszych czekoladowych prezentów. Piękne drewniane szkatułki, 
bomboniery czy balotynki to wspaniała oprawa dla tego, co znajduje się wewnątrz.

 Najważniejsza jest dla nas czekolada. Dlatego nasi Klienci mają pewność, że składając 
u nas zamówienie otrzymają nie tylko pięknie zapakowany zestaw który nacieszy oko, 
ale przede wszystkim oryginalne, belgijskie praliny które zachwycą smakiem i jakością 
czekolady. 

Na dzień dzisiejszy oferta firmy poza kompozycjami całorocznymi obejmuje również 
zestawy okolicznościowe, świąteczne i walentynkowe. Przygotowujemy również 
indywidualne, personalizowane zestawy dla firm. Bardzo duży wybór opakowań 
oraz ponad 100 rodzajów pralin i trufli daje nam nieskończone możliwości tworzenia 
czekoladowych prezentów. 

Aktualny katalog zestawów dostępny na www.mountblanc.pl

Oferta dostępna również na www.sklep.mountblanc.pl

Kontakt:
Monika Witt
monika.witt@mountblanc.pl

Fondue

Smooth

Heart

Ballotin

Finesse

Premium

www.mountblanc.pl
www.sklep.mountblanc.pl
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NOTEDECO SP.J.

ul. Pokrzywno 8, 61–315 Poznań 

tel. 61 879 85 81 
fax 61 872 69 08

notedeco@notesy.pl
www.notesy.pl

Jesteśmy producentem notesów samoprzylepnych z nadrukiem i wielu odmian 
produktów reklamowych, w których karteczki samoprzylepne znalazły zastosowanie.

Nasza oferta, zaprezentowana na stronie internetowej notesy.pl, zawiera szereg 
funkcjonalnych artykułów reklamowych, sprawdzonych w licznych akcjach reklamowych 
przez wiele firm w kraju i za granicą.

Nasze atuty to długoletnie doświadczenie w projektowaniu i produkcji notesów, krótkie 
terminy realizacji, konkurencyjne ceny i dogodne zasady współpracy.

Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej, kontaktu telefonicznego lub za 
pośrednictwem poczty elektronicznej.
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PAR BAKUŁA SPÓŁKA 
JAWNA

ul. Bysewska 30 
80-298 Gdańsk

tel. 58 712 82 00
fax 58 712 82 17

bok@par.com.pl
www.par.com.pl

PAR Bakuła Sp. J. to właściciel marki Royal Design i jedna 
z najstarszych firm- importerów artykułów reklamowych.  
W latach 2011 i 2012 zostaliśmy nagrodzeni Koroną 
Reklamy za 1-sze miejsce w kategorii Importer 
Upominków Reklamowych. Nasza kolekcja to około 1.000 
produktów obejmujących m.in. artykuły piśmiennicze, 
promocyjne, torby i plecaki, parasole, narzędzia, kubki 
i termosy, teczki i notesy, skórzane portfele. 

Jesteśmy dostawcą agencji reklamowych i dystrybutorów 
obsługujących rynek klienta końcowego.

Nasze motto to „ To, co chcesz, wtedy, kiedy chcesz, 
w cenie, jaką możesz zapłacić”.

Paso Polska Sp. z o.o. 
Sp. k.

Sierosław, ul. Skrajna 1
62-080 Tarnowo Podgórne

tel. 61 89 666 48
fax 61 89 666 67

paso@paso.pl
www.paso.pl

Firma PASO jest na polskim rynku jednym z głównych 
dostawców artykułów szkolnych i bagażu dziecięcego, 
toreb, plecaków, walizek, portfeli i wszystkiego, w co 
można się spakować. Od 30 lat produkty PASO cieszą się 
opinią trwałych i bezpiecznych. Stosujemy ergonomiczne 
rozwiązania i oferujemy najwyższą jakość. Dbamy 
o urozmaicone i zgodne ze światowymi trendami 
wzornictwo. W naszej ofercie można znaleźć ponad 500 
produktów. Posiadamy artykuły dla dzieci, jak również 
dla młodzieży oraz dorosłych. Realizujemy indywidualne 
zamówienia,według projektu klienta oraz standardowe 
produkty z logo klienta.

P.P.U.H. ULTREK 
Urszula Łomnicka-Bołoz

Łomnica Zdrój 404
33-351 Łomnica Zdrój 

tel. 18 4464015
fax 18 4464015

biuro@ultrek.com.pl
www.ultrek.com.pl

Polary Firmowe to projekt firmy ULTREK - producenta 
odzieży polarowej z dzianin Polartec®. Nasza oferta 
skierowana jest do firm i instytucji zainteresowanych 
zakupem najwyższej jakości odzieży dla pracowników, 
klientów lub partnerów biznesowych.

W ramach projektu proponujemy profesjonalne kurtki 
i bluzy polarowe z haftowanym logo. Nasza odzież 
gwarantuje użytkownikom solidną ochronę termiczną, 
a przede wszystkim skutecznie promuje firmy i produkty. 
Bluzy Polarowe szyjemy z dzianin Polartec® Thermal Pro® 
i Polartec® 300 Series®. Naszym Klientom zawsze służymy 
wiedzą i doświadczeniem, dzięki którym o wiele łatwiej 
wybrać optymalne rozwiązania.

P.H. KARPEX-BIS

ul. Floriańska 24 
31-021 Kraków

tel. 12 4210758
tel. kom. 603916600

info@karpex-laser3d.pl
www.karpex-laser3d.pl

Firma Karpex -Bis to nowoczesne i dynamicznie 
rozwijające się przedsiębiorstwo świadczące usługi 
grawerowania laserem w szkle kryształowym 2D i 3D.Firma 
dysponuje nowoczesnym laserem i linią produkcyjną.
Wykonywane i dostarczane statuetki, kryształy i trofea 
charakteryzują się wysoką rozdzielczością grawera,co 
przekłada się na wysoką jakość. Firma charakteryzuje 
się także szybkimi terminami realizacji wysokiej jakości 
kryształów.Obsługuje zarówno małe jaki i duże firmy oraz 
instytucje sektora publicznego. Wśród klientów znajdują 
się: Honda Poland, Holmes Place, Wisła Kraków, CBA, Valeo, 
Izba Celna.
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Pack Art Bags Sp. z o.o. sp. k

ul. Rynkowa 9, 62-081 Przeźmierowo

tel. 61 65 25 360
fax 61 65 25 075

office@packart-bags.eu
www.packart-bags.eu

Pack Art Bags Sp. z o.o. sp. k. jest czołowym producentem papierowych toreb 
reklamowych z ofertą skierowaną do agencji reklamowych oraz klientów końcowych 
w segmencie premium.

Najważniejszym produktem Pack Art Bags są torby z serii Kraft Classic, dzięki którym firma 
jest rozpoznawalna zarówno w Polsce jak i za granicą. Obecnie ponad połowa produkcji 
przeznaczona jest dla odbiorców Europy Zachodniej a firma posiada stałych partnerów 
handlowych w Niemczech, Szwecji, Finlandii, Słowenii, Słowacji, na Litwie oraz Łotwie. 

Firma dysponuje własnym, nowoczesnym parkiem maszynowym co zapewnia gwarancję 
jakości operacji poligraficznych, krótkie terminy realizacji zamówień i szeroki wachlarz 
uszlachetnienia druku. 

Pack Art Bags Sp. z o.o sp. k. jako jedyny w Polsce produkuje torby z papieru 
jednostronnie kredowanego warstwowego o gramaturze 170g/m2. Papier ten 
zastąpił powszechnie używany papier kredowy .Wysoka sztywność takiego papieru 
odpowiadająca sztywności kredzie 220 g/m2 , zwiększa wytrzymałość torby oraz nadaje 
jej szlachetny oraz ekskluzywny charakter . Firma jako pierwsza w kraju rozpoczęła 
produkcję toreb Kraft Classic Ice z papieru transparentnego, którego faktura powoduje, 
że widać zawartość torby.

Nowością w ofercie jest seria toreb Plus Prestige z uchwytem z papieru skręcanego 
w oplocie bawełnianym wklejanym w górną zakładkę.

Pack Art Bags Sp. z o.o. sp. k. dostarcza torby dla takich renomowanych europejskich 
marek jak: BMW, Audi , Roche, Lufthansa, Bertelsmann oraz krajowych np. Dax Cosmetics, 
Bizuu, Kler S.A.

Pack Art Bags Sp. z o. o. sp. k.
www.packart-bags.eu 
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Polskie Karty Sp. z o.o.

Al. 29 Listopada 94 
31-406 Kraków

tel. +48 12 415 11 45 
tel. +48 12 415 11 66
fax +48 12 415 11 90

info@polskiekarty.pl
www.polskiekarty.pl

Jesteśmy jednym z czołowych producentów kart 
plastikowych w Europie. W naszej ofercie można 
znaleźć karty rabatowe, lojalnościowe, hotelowe (karty 
klucze), podarunkowe, wizytówki, identyfikatory, karty 
dla niewidzących, bilety, linijki, kalendarzyki, karty 
gwarancyjne, serwisowe, ekologiczne karty z bio-pvc, 
karty breloczki (3w1), karty transparentne.

Jako jeden z nielicznych producentów oferujemy karty 3D, 
z magnesem oraz zapachowe.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami oferty 
i dołączenia do grona naszych Klientów. Gwarantujemy 
zadowolenie!

.

Prażmowscy s.c.

ul. Nowolipki 27
01-010 Warszawa

tel. 22 636 71 36
fax 22 636 71 36

biuro@prazmowscy.pl
www.prazmowscy.pl

Firma Prażmowscy jest producentem i importerem 
artykułów reklamowych, obecnym na rynku reklamy już 
od 15 lat. 

Specjalizujemy się w niedrogich, popularnych gadżetach 
reklamowych. Z sukcesem wykreowaliśmy własny, polski 
produkt reklamowy, czyli pom-pony i mini-maskotki 
reklamowe. Naszą nowością się zestawy kreatywne dla 
dzieci oraz zakładki do książek z maskotką. 

Jesteśmy również oficjalnym przedstawicielem w Polsce 
angielskiej firmy SPS (EU) dystrybuując breloki Adloop, 
akrylowe breloki, linijki, magnesy na lodówkę  
oraz Brite-maty – wysokiej jakości, twarde podkładki  
pod mysz. 

Printing House

Szkolna 30, 05-091 Ząbki

22-4995004 
801804704
22-4995005

biuro@printinghouse.pl
www.printinghouse.pl

Druk offsetowy, druk cyfrowy, sito, druk ploterowy. 
Kompleksowy skład graficzny „Własne Studio Graficzne”.. 
Druk od jednej sztuki do formatu B1. Transport 
gratis, expressowe terminy realizacji, kalkulację w 1h. 
Wykonujemy nietypowe zlecenia. Zapraszamy.

Prime Line s.c.
Poleczki 21
02-822 Warszawa

tel. 22 335 22 85 / 505305043
fax 22 335 22 88

biuro@primeline.pl 
www.primeline.pl

Firma Prime Line jest dystrybutorem światowych marek 
w Polsce. Lamy to nowoczesne produkty piśmienne 
o niezawodnej, niemieckiej jakości i przystępnej 
cenie. Stworzone zgodnie z duchem bauhausu, gdzie 
funkcjonalność stanowi podstawę projektowania. Idealne 
na wartościowy prezent korporacyjny. Montegrappa 
oferuje włoskie, ekskluzywne instrumenty piśmienne 
dla wymagających klientów. Semikoln to m.in. albumy 
fotograficzne i akcesoria na biurko. Sigel to niemieckiej 
jakości produkty do wyposażenia wnętrz, szklane tablice 
magnetyczne, notesy, kalendarze, wizytowniki, akcesoria 
na biurko i inne.
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Artykuły piśmienne i upominkowe znanych marek światowych : CERRUTI1881, Ungaro, 
Cacharel, NINA RICCI, Diplomat.

Ceramika i szkło reklamowe , artykuły reklamowe, tekstylia i artykuły elektroniczne. 
Proponujemy wszelkie  nadruki i zdobienia na każdym produkcie w naszej własnej 
drukarni.

Zapraszamy do współpracy Agencje Reklamowe i Sklepy.

POLGET GROUP
ul. Katowicka 154B, 41-500 Chorzów

tel. 32 346 18 11  
fax 32 346 18 03

katowice@polget-group.pl
www.polget-group.pl
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PromoNotes Sp. z o.o.

ul. Poziomkowa 62
62-002 Suchy Las

tel. +48 61 811 70 28
fax +48 61 811 60 55

biuro@promonotes.pl
www.promonotes.pl

PromoNotes zajmuje się sprzedażą indywidualnie 
zadrukowanych notesów samoprzylepnych oraz artykułów 
reklamowych z papieru. Ofertę rozpoczynają proste 
notesy, mogące tworzyć zestawy wzbogacone o zakładki 
indeksujące z folii bądź papieru. Poza standardowymi 
kształtami, proponujemy również notesy sztancowane.

Zadbaliśmy o to, aby w naszej ofercie znalazły się także 
produkty ekologiczne. Dysponujemy kalendarzami 
wykorzystującymi jedynie kalendarium, bądź też 
wzbogaconymi o notesy samoprzylepne i znaczniki.

Artykuły łączymy przy pomocy spirali, kleju lub wyjątkowo 
trwałej technologii PUR.

QUO VADIS 
POLONIA Sp. z o.o.

ul. Śniadeckich 17 
60-773 Poznań

tel. 61 865 80 68 
       61 865 86 49 
fax 61 865 84 23

marketing@quovadis.com.pl
www.quovadis.com.pl

Quo Vadis jest jedyną znaną i uznaną na całym świecie 
marką wśród producentów nowoczesnych terminarzy 
wszystkich typów, notesów i organizerów, wykorzystującą 
papier pochodzący z własnych papierni. Nadzwyczajnej 
jakości papier, biały i chamois (kremowy) – Clairefontaine, 
słynie z rewelacyjnej gładkości. Atrament lub tusz nigdy 
nie rozmazuje się i nie przesiąka. W kolekcji mamy 
80 terminarzy różnych typów wydawanych w 16 językach. 
Prawie 96% surowców używanych w naszych produktach 
posiada certyfikat FSC – świadectwo odpowiedzialnej 
gospodarki zasobami leśnymi.

REDA Polska Sp. z o.o.
ul. Rogatkowa 16A
04-773 Warszawa

tel. 22 615 27 63
fax 22 615 88 93

info@redapolska.com.pl
www.redapolska.com.pl

REDA jest jednym z wiodących dostawców artykułów 
reklamowych w Europie. W bogatej ofercie katalogowej 
znajduje się pełne spektrum produktów używanych jako 
gadżety reklamowe, upominki biznesowe, w programach 
lojalnościowych, artykuły wspierające sprzedaż oraz 
relacje biznesowe.

Podstawowe katalogi produktów to OFERTA oraz katalog 
agencyjny i eksportowy EXCURSION. Katalogi te zawierają 
tysiące produktów masowych, użytkowych, okazjonalnych 
i luksusowych – gadżety reklamowe, upominki wykonane 
m.in. z drewna, skóry, metalu, szkła, ceramiki i tworzyw 
sztucznych, artykuły piśmiennicze czy tekstylia.

ROSNOWSKI GIFT działa na rynku reklamy od 2000 
roku. Ciągły rozwój firmy zaowocował powstaniem 
marek własnych, a także wyłączną dystrybucją kilku 
znanych marek produktów reklamowych. W portfolio 
firmy znajdują się: PERSONAL GIFT – indywidualnie 
projektowane gadżety, WINPAD – żelowe podkładki pod 
telefon do samochodu, ENERGY BALANCER – bransoletki 
noszone przez sportowców i celebrytów, MEMORY5 – 
oferta unikalnych pamięci USB, VIPband – opaski na rękę 
– bezpieczne bilety wstępu, nowości: SWIZZ Collection 
– podróżne akcesoria do tabletów i smartfonów oraz 
PROMO LAMPS – abażury i lampy reklamowe.Rosnowski Gift

ul. Chwarznieńska 142 D
81-602 Gdynia

tel. 58 624 23 34, 
tel. kom. 501 094 940
fax 58 624 23 34

sprzedaz@rosnowski-gift.pl
www.rosnowski-gift.pl
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RITTER-PEN sp. z o.o.
ul. Żwirki i Wigury 56, 43-190 Mikołów

tel. 32 3261006, 502508367
fax 32 3261005

info@ritter-pen.pl 
www.ritter-pen.pl   
www.ritterpolska.pl

RITTER-PEN to produkcja długopisów reklamowych w bardzo szerokiej kolorystyce, 
wyposażonych w wysokiej jakości wkłady: JOGGER, MARATHON, ULTRA, ULTRA METALL, 
a także rodzina wkładów SOFT – o zwiększonej o 20% średnicy kulki piszącej i specjalnym 
rodzaju tuszu zapewniającym bardzo płynne, miękkie pisanie. Do tego końcówki TOUCH 
– do obsługi Palmtopa, ołówki automatyczne, oraz wkłady żelowe

Nasza oferta jest uzupełniona nadrukami w technice sitodruku (360 stopni na korpusach), 
tampondruku, oraz grawerowaniem laserowym. Duży magazyn w Niemczech i sprawny 
cotygodniowy transport zapewnia szybkie dostawy dla klientów w całej Polsce. 
Symulacje komputerowe nadruków w błyskawicznym terminie i równie szybkie kalkulacje 
to wysoki komfort pracy dla wszystkich klientów RITTER-PEN.
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Salve Polska Sp.z o.o.

ul. Bursaki 16c, 20-150 Lublin

tel. 81 442 05 40
fax 81 442 05 41

biuro@salvepolska.com.pl
www.salvepolska.com.pl

Jesteśmy producentem galanterii skórzanej z kilkuletnią 
praktyką. Pracujemy na wysokiej jakości skórach 
naturalnych garbowanych roślinnie i dodatkach 
kaletniczych renomowanych firm. Całość produkcji 
wykonana jest w Polsce, w naszej firmie. 

Współpracujemy z agencjami reklamowymi z całego 
kraju, obsługujemy lokalne instytucje i firmy produkcyjne. 
Większość naszej produkcji robimy na zamówienie klienta 
z Niemiec. 

Nasza oferta to głównie portfele, etui, wizytowniki, paski, 
kosmetyczki, okładki do kalendarzy, breloki, organizerty 
i teczki konferencyjne. Produkcja wg. indywidulanego 
zamówienia klienta, krótkie serie.

Senator  
Polska Sp. z o.o.
ul. Zachodnia 1 
66-100 Sulechów

tel. 68 451 45 00 -05
fax 391 396 545 

biuro@senatorpolska.pl
www.senatorglobal.com

SENATOR to jeden z wiodących producentów artykułów 
piśmienniczych w branży reklamowej. Prawie stuletnia 
tradycja, doświadczenie i znajomość potrzeb rynku BTL 
na obszarach Europy, Azji i USA stanowią dla SENATORA 
doskonałą podstawę do tworzenia profesjonalnych 
i skutecznych nośników reklamy, takich jak: 

DŁUGOPISY, PIÓRA, KOMPLETY PIŚMIENNICZE, KUBKI, 
FILIŻANKI, KUBKI TERMICZNE, ORGANIZERY i NOTESY. 

W ofercie firmy znajduje się także szeroka paleta technik 
znakowania asortymentu. 

Od kilku lat ofertę firmy uzupełniają produkty marki 
KOZIOL, których niebanalny design jest wysoko ceniony 
w świecie.Rubens Design

ul. Łowicka 44, 81-504 Gdynia

tel. 58 660 32 21
fax 58 660 32 22

biuro@rubensdesign.pl
www.rubensdesign.pl

Rubens Design tworzy grupa ludzi, którzy z pasją realizują 
wszelkie projekty reklamowe.

Nasz główny obszar działalności to produkcja breloków 
reklamowych – OD PROJEKTU DO PRODUKCJI.

Naszym priorytetem jest tworzenie produktów 
najwyższej jakości, wyróżniających się zarówno pod 
względem precyzji wykonania, jak również wykorzystania 
wysokogatunkowych surowców.

Nasze produkty znalazły odbiorców zarówno na rynku 
polskim, jak i na rynkach zagranicznych, ciesząc się 
znakomitą renomą. 

Osiągnęliśmy to dzięki świadomej polityce firmy, 
nastawionej na ciągły rozwój.

SIM Koło Iwona 
Sosnowska-Walczak

PRODUCENT UPOMINKÓW 
REKLAMOWYCH

ul. Asnyka 35, 62-600 Koło

tel. 63 26 16 949, 602 482 942
fax 63 27 25 771

sim@simkolo.pl
www.simkoło.pl

Zajmujemy się produkcją, profesjonalnym znakowaniem 
oraz kompleksowym zaopatrzeniem firm w artykuły 
reklamowe.
- TORBY NA ZAKUPY- bawełniane, non-woven;
- TORBY- turystyczne, na laptopa; 
- PLECAKI;
- GALANTERIA SKÓRZANA – aktówki, wizytowniki, portfele, 

breloki; 
- TEKSTYLIA REKLAMOWE – ręczniki, szlafroki, kosmetyczki; 
- ODZIEŻ REKLAMOWA – koszulki, bluzy, kamizelki, kurtki, 

czapki; 
- ARTYKUŁY PIŚMIENNE – długopisy, ołówki, pióra, rollery, 

zestawy piśmienne; 
- PARKER, WATERMAN; 
- AKCESORIA ELEKTRONICZNE – pamięci USB, kalkulatory, 

zegarki; 
- CERAMIKA; 
- SŁODYCZE; 
- SMYCZE
- PARASOLE; 
- ZNAKOWANIE- grawer, haft, tłoczenie, nadruki
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Sandex Bis Sp.J.

ul. Leśna 12, 05-092 Łomianki

tel. 22 751 83 30 
fax 22 751 38 98
kom. 602 151 175 Mariusz Szandecki

sandex@sandex.com.pl
www.sandex.com.pl 

SANDEX – dużo więcej, niż tylko ręczniki

SANDEX kojarzony jest z tekstyliami domowymi, głównie z ręcznikami. Tymczasem 
oferujemy dużo więcej. Proponujemy również smycze reklamowe, tekstylia medyczne, 
reklamowe, torby, plecaki i torby filcowe. Jako producent zapewniamy swoim Klientom 
znakomitą jakość połączoną z atrakcyjną ceną. Asortyment nasz jest stale poszerzany, 
a serwis bardzo elastyczny, poparty szybką, kompleksową i fachową obsługą. Oprócz 
własnego wzornictwa Sandex szyje produkty według wzorów i rozmiarów Klienta. Przy 
każdym zamówieniu, zespół naszych handlowców oferuje także pomoc w dokonaniu 
odpowiedniego wyboru upominku i zastosowaniu odpowiedniej techniki jego 
znakowania.

SANDEX jest również bezpośrednim importerem gadżetów z Chin. Działając na tym 
rynku od kilku lat mamy sprawdzone fabryki, atrakcyjne ceny, terminowe dostawy oraz 
pełną kontrolę nad przebiegiem produkcji. Zapraszamy do zapoznania się z naszą pełną 
ofertą na stronie www.sandex.com.pl lub pod numerem tel.22 751 38 98. Nasi konsultanci 
udzielą Państwu wszystkich potrzebnych informacji.
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“Stefania” - Zakład Galanterii Skórzanej
ul. Będzińska 18, 62-800 Kalisz

tel. 62 764 22 09
fax 62 764 22 10

stefania@stefania.net.pl
www.stefania.net.pl

Zakład Galanterii Skórzanej „Stefania” to jeden z największych producentów galanterii 
skórzanej w Polsce. Firma istnieje na rynku od 1992 roku i zatrudnia ponad 100 
pracowników. Dzięki wysokiej jakości produktów zdobywa zaufanie klientów w Polsce 
jak i za granicą. Właścicielami zakładu są Stanisława i Andrzej Talbierz.

W naszej ofercie znaleźć można produkty, które mogą być wykonane z około 100 kolorów 
skór. Portfele, teczki, torebki, wizytowniki, etui, organizery oraz inne wyroby dopasowane 
są do trendów mody i wymogów klienta. Lista wyrobów nigdy nie jest zamknięta.  
Posiadamy własne biuro projektowe, w którym nieustannie powstają nowe wzory 
produktów.

Wykonujemy również modele na indywidualne zlecenie naszych klientów. Nie boimy 
się wyzwań, dla nas nie ma barier, których nie możemy pokonać. Dla naszych klientów 
łączymy tradycję z nowoczesnością, czego dowodem są nasze marki: Giovani, Paolo 
Bantacci oraz Mio Gusto.

Marka Giovani pochodzi od słowa "giovane", co w języku włoskim oznacza młody, 
młodzieńczy. Dlatego kolekcja Giovani tworzona jest dla ludzi młodych, ambitnych, 
otwartych na świat, zdecydowanych i  odważnych. Twórcą marki jest Przemysław Talbierz. 
Ideą jaka mu przyświecała była chęć zmiany postrzegania artykułów skórzanych jako 
klasycznych wzorów. Jego misją stało się kreowanie awangardowych trendów będących 
synonimem wyzwolonej młodości.

Standardowy czas realizacji zamówień w naszej firmie to 14 dni. Jednakże, zgodnie 
z zasadą „czas to pieniądz”jesteśmy elastyczni i wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom 
naszych klientów, dostosowując się do wymaganych terminów. W swoich działaniach 
kierujemy się zasadą: Klient musi być zawsze zadowolony!
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TEXET Poland Sp. z o.o.

ul. Jasielska 10a, 60-476 Poznań

tel. 61 868 56 71
fax 61 868 56 92

texet@texet.pl
www.texet.pl

Texet Poland Sp. z o.o. to członek szwedzkiego koncernu NWG. Zajmujemy się 
dystrybucją szwedzkiej odzieży promocyjnej i reklamowej, roboczej, akcesoriów 
wyposażenia domu i przydatnych przy wypoczynku. 

Marki James Harvest i Printer Sportswear to ogromny wybór najlepszej jakości odzieży 
promocyjnej, zarówno damskiej jak i męskiej, które pomogły w zbudowaniu wizerunku 
tysiącom firm na całym świecie. 

Produkty firmy Sagaform i DJ opracowywane przez czołowych skandynawski 
projektantów, to idealne prezenty, które dostarczą przyjemności i innowacyjności 
w kuchni oraz na stole, zarówno w domu, jak i na świeżym powietrzu. 

Do naszej oferty dołączyły również nowe marki: D.A.D – odzież żeglarska i promocyjna 
dla ambitnych firm oraz Grizzly Bags – kolekcja toreb biznesowych i sportowych. 

Oferta firmy TEXET kierowana jest wyłącznie do agencji reklamowych, pośredników 
oraz dystrybutorów produktów BTL.
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TROBER POLSKA 
PATRICK CHRABKOWSKI

ul. Pomorska 23, 
83-262 Czarna Woda

tel. 58 58 785 14 / 514 386 375
fax 58 58 772 68 

patrick.chrabkowski@troeber.
com
www.trober-polska.pl

Trober Polska zapoczątkowała swoją działalność w Polsce 
w roku 2008. Zajmujemy się importem i dystrybucją 
akcesorii dla osób palących, a także wszelakich gadżetów 
reklamowych takich jak : breloki, długopisy, wizytowniki, 
opakowania do win, scyzoryki i noże kelnerskie, pamięci 
USB, czy odzieży reklamowej. Naszym flagowym 
produktem jest zapalniczka. W asortymencie znajdą 
Państwo zapalniczki marek: Atomic, Gianni, Colton, Cozy, 
Tristar.

W sprzedaży posiadamy około 5000 produktów 
w magazynach o powierzchni 7000 km².  Wszystkie 
nasze produkty posiadają certyfikaty bezpieczeństwa 
jak i spełniają wymogi zawarte w normie ISO 9994. 

Zapraszamy do współpracy!

Toppoint 
Polska Sp. z o.o.
ul. Lubuska 47, 66-016 Płoty

tel. 68 451-83-21
fax 68 453-83-85

office@toppoint.com
www.topppoint.com

TOPPOINT Polska to dostawca i producent szerokiej gamy 
artykułów reklamowych oraz usług ich znakowania. 

Oferuje artykuły promocyjne dopasowane do potrzeb

i kieszeni każdego klienta. Od klasycznych artykułów 
reklamowych po niepowtarzalne i niebanalne, 
indywidualizowane poprzez nadruki (tamponowy, 
transferowy, cyfrowy, sitodruk, na ceramice), grawer 
laserowy, czy też doming. W ofercie TOPPOINT znaleźć 
można długopisy, zakreślacze, kubki, torby, plecaki, 
notatniki, notesy, kartki samoprzylepne, breloczki, 
oraz inne zabawne, ciekawe gadżetyreklamowe. 

Odwiedź naszą stronę internetową i sprawdź naszą ofertę!
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GJC Inter  
Media Sp. z o.o.
ul. Podbiałowa 11 
61-680 Poznań

tel. 61 825 73 22
fax 61 825 84 85

info@gjc.pl
www.gjc.pl

GJC Inter Media jest liderem polskiego rynku targowego 
w sektorze reklamy. 

Firma posiada wieloletnie doświadczenie w organizacji 
targów, branżowych w Polsce i za granicą. Dzięki 
indywidualnemu podejściu do klientów, oferta GJC 
Inter Media jest dopasowana do potrzeb dynamicznie 
rozwijającego się rynku reklamy. 

Firma organizuje targi RemaDays w Warszawie, 
Norymberdze i Kijowie. Jest wydawcą kwartalnika Gifts 
Journal oraz administratorem programu Solidni w Biznesie. 

Udostępnia także bazy danych, dystrybutorów i agencji 
reklamowych. Targi RemaDays przyciągają liczne grono 
ekspertów z całej branży reklamowej.

InterCom_plus – 
właściciel serwisu 
Reklama.pl
ul. Wiśniowieckiego 119
33-300 Nowy Sącz

tel. 18 449 06 08
fax 18 449 06 09, w. 146

info@reklama.pl

www.reklama.pl

Reklama.pl jest największym serwisem usług 
marketingowych wspierającym pracę

działu reklamy, marketingu i PR.

Portal współtworzą właściciele małych i dużych firm, 
doświadczeni specjaliści i giganci polskiej reklamy.

Szeroki wachlarz funkcjonalności, najświeższe aktualności, 
rozbudowane katalogi firm i najbardziej kreatywne 
produkty reklamowe na polskim rynku.

Wszystko to w jednym miejscu, pod jednym adresem: 
www.reklama.pl

Nasz zespół tworzą doświadczeni eksperci branży 
reklamowej.

Nie zwlekaj dłużej ! Dołącz do nas!

Dla członków Piapu- przygotowaliśmy specjalne rabaty!
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Grupa Marketer Sp.j.
Konwaliowa 15, 
21-040 Świdnik

tel. 81 440 60 81 
tel. kom. 504 080 050
fax 81 440 62 73

marketerplus@marketerplus.pl
www.marketerplus.pl

MARKETER+ to magazyn skierowany do pracowników 
marketingu i właścicieli firm. Celem magazynu jest 
podnoszenie poziomu wiedzy ze wszystkich obszarów 
marketingu, prezentacja dostępnych na rynku narzędzi 
marketingowych i przykłady praktycznego ich 
zastosowania. Stała współpraca z ekspertami i praktykami 
marketingu jest gwarancją wartościowej i aktualnej 
wiedzy.

Każdy numer magazynu inspiruje i skutecznie wspiera 
marketerów w działaniach zmierzających do rozwoju 
marek i produktów. 

Wejdź, sprawdź i zamów na www.marketerplus.pl.

Serwis Mediarun.pl jest jednym z najpopularniejszych 
i najdłużej istniejącym w Polsce serwisem poświęconym 
marketingowi, mediom i reklamie. Serwis dociera do 
prawie 300 tys. użytkowników miesięcznie, bezpłatny 
codzienny newsletter Mediarun.pl posiada prawie 50 tys. 
subskrybentów, a profil serwisu na Facebooku gromadzi 
aktywną społeczność ponad 20 tys. użytkowników.

Mediarun Sp. z o.o. 
ul. Sarmacka 9/104  
02-972 Warszawa 

tel. 22 390 90 22    

www.mediarun.pl 
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ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań

tel. 61 869 20 00
fax 61 869 2999

euro-reklama@mtp.pl
www.euro-reklama.pl

Międzynarodowe Targi Artykułów i Usług Reklamowych EURO-REKLAMA są wyjątkowym 
miejscem spotkań z klientami i partnerami handlowymi oraz okazją do pozyskania 
nowych kontaktów biznesowych. Od ponad 20 lat gromadzą przedstawicieli agencji 
reklamowych, domów mediowych, samorządów, działów promocji miast, gmin 
i powiatów, regionalne organizacje turystyczne, klientów sieciowych, a także środowisko 
marketingowe - specjalistów, dyrektorów i handlowców. Stanowią doskonałe miejsce 
integracji całego środowiska działającego na rynku reklamy oraz wyjątkową przestrzeń 
merytorycznych dyskusji.

Zaplanowane na 21-24 maja 2013 targi EURO-REKLAMA odbędą się razem z 
Międzynarodowymi Targami Maszyn, Materiałów i Usług  Poligraficznych POLIGRAFIA.

Oba wydarzenia zlokalizowane będą w pawilonach 5a 5g 5 o łącznej powierzchni 
ponad 20 tys. m2. Komfort zwiedzania i rozmów na stoiskach targowych zapewni jasny 
i przejrzysty podział ekspozycji na salony tematyczne: Premedia, Printing, Digital Printing, 
Post Press and Visual Communication.

Zakres tematyczny targów: 
• Poligrafia reklamowa – druk cyfrowy
• Komunikacja wizualna (outdoor / indoor)
• Artykułu promocyjne i reklamowe 
• Usługi reklamowe
• Dostawcy usług reklamowych
• Ambient Media
• Materiały i urządzenia do produkcji reklamy
• POS
Targi EURO- REKLAMA gromadzą: 
• Agencje reklamowe
• Studia graficzne i poligraficzne, drukarnie i drukarzy
• Przedstawicieli działów marketingu i reklamy 
• Środowiska marketingowe,
• Samorządy, działy promocji miast, gmin, powiatów
• Regionalne organizacje turystyczne
• Przedstawicieli klientów sieciowych

Więcej informacji na str. www.euro-reklama.pl

21-24 MAJA 2013, POZNAŃ

www.euro-reklama.pl
W tym samym czasie:

Miej oko na reklamę
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OOH magazine  
Sp. z o.o.
Al. Roździeńskiego 86a/IIIC, 
40-203 Katowice

tel. 32 206 76 77

redakcja@oohmagazine.pl
www.oohmagazine.pl

OOH magazine poświęcony jest szeroko pojętej reklamie. 
Skierowany do kadry zarządzającej i menedżerskiej 
odpowiedzialnej za budżety reklamowe, agencji 
reklamowych oraz przedstawicieli branży reklamowej. 
Organizator konkursu POS Stars.

www.oohmagazine.pl

FESTIWAL MARKETINGU / FESTIWAL DRUKU (wrzesień 
2013) - targi reklamy (dawne gifts exclusive) skierowane 
do drukarń,  agencji reklamowych i pracowników działów 
marketingu klientów końcowych.

www.festiwalmarketingu.pl

Katalogi promo (edycja marzec i wrzesień) - dwie 
publikacje skierowane są do wyodrębnionych grup 
docelowych: IMPORTERZY&PRODUCENCI - do agencji 
reklamowych, AGENCJE REKLAMOWE – do klientów 
końcowych.

giftsonline.pl - ponad 500 firm z branży reklamowej 
prezentuje blisko 40 000 produktów. Serwis łączy 
funkcję wyszukiwarki z możliwością porównywania cen 
prezentowanych w serwisie produktów.

www.giftsonline.pl

3Stylers Sp z.o.o
ul. Świętokrzyska 14
00-050 Warszawa

support@paxonta.com
www.paxonta.com 
www.3stylers.com

3Stylers Sp z o. o. specjalizuje się we wdrażaniu projektów 
z zakresu business intelligence.

Wiodące realizacje to przede wszystkim platforma 
badawczo-ankietowa www.paxonta.com służąca do 
efektywnego badania realizowanych projektów,  system 
rezerwacyjny ReservIO, rozwiązanie optymalizujące 
problemy związane z wynajmem powierzchni 
konferencyjnych oraz kompleksowe rozwiązanie 
e-commerce Platforma Produktowa, system dla 
podmiotów z branży sprzedaży w kanale elektronicznym 
stawiających za cel optymalizację wykorzystania zasobów.

3Stylers Sp. z o. o. prowadzi także działania w zakresie 
wsparcia projektów informatycznych oraz świadczy usługi 
consultingowe.

Polski Drukarz 
Sp. z o.o.
ul. Obywatelska 115 
94-104 Łódź

tel. +48 42 6871292
fax +48 42 6871299

biuro@swiatdruku.eu
www.swiatdruku.eu

„Świat DRUKU” to specjalistyczne czasopismo branży 
poligraficznej, obejmujące tematykę prepressu, 
pressu i postpressu, czytane przez kadrę menedżerską 
i pracowników drukarń, studiów graficznych, agencji 
reklamowych oraz dostawców maszyn i materiałów 
dla poligrafii. Sprzedaż prenumeraty „Świata DRUKU” 
prowadzą Wydawnictwo Polski Drukarz, RUCH, Kolporter 
i Garmond-Press. Magazyn jest dystrybuowany podczas 
targów branżowych, konferencji, warsztatów.  
„Świat DRUKU” jest patronem medialnym imprez 
branżowych i organizatorem licznych konferencji 
w ramach Akademii Wiedzy (www.akademia-wiedzy.eu).
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Agencja Reklamowa  
GOOD GIFT
ul. Topolowa 55
05-300 Mińsk Mazowiecki

tel. 25 758 06 16 
tel. kom. 606 110 549

goodgift@goodgift.pl

www.goodgfit.pl

Agencja Reklamowa GOOD GIFT specjalizuje się 
w produkcji artykułów promocyjno - reklamowych.

W naszej ofercie znajdą Państwo liczne artykuły mogące 
wspomóc sprzedaż w Państwa firmie, począwszy 
od standardowych gadżetów, takich jak na przykład 
długopisy, kubeczki, zapalniczki, jak również, koszulki, 
polary, ubrania robocze, aż po ekskluzywne upominki.  
Na wszystkich produktach możemy wykonać oznakowanie 
Państwa logotypem. Na naszej stronie znajdą Państwo 
szereg kategorii gadżetów jak i zdobyte referencje od 
naszych dotychczasowych klientów. 

Zapraszamy do współpracy.

Zespół GOOD GIFT

AGENCJA 
REKLAMOWA 
INSPIRACJE
ul. Kwiska 5/7 
54-210 Wrocław

tel. 71 758 45 60

office@inspiracje-mk.pl
www.inspiracje-mk.pl

Nasza agencja to zespół młodych osób, które działają od 
wielu lat w branży reklamowej. Posiadamy doświadczenie 
i bogatą wiedzę dotyczącą gadżetów i obsługi klientów. 
Proponujemy nowoczesne i nietuzinkowe pomysły. Takie 
które, mogą zainspirować do nowych i zaskakujących 
działań marketingowych. W swojej ofercie posiadamy 
kilkanaście tysięcy artykułów, takich jak: długopisy 
reklamowe, pen drivy z logo, smycze reklamowe, kubki 
reklamowe, skórzane portfele z logo, teczki z tłoczeniem, 
parasole reklamowe, zegary i art. elektroniczne z logo, 
tekstylia  i wiele innych. Na wszystkich produktach 
wykonujemy logotypy różnymi technikami. Doradzamy, 
koordynujemy i dostarczamy zlecenia zawsze na czas.

Zapraszamy do współpracy!
3line.pl Sp. z o.o. 
ul. Dekerta 18 
30-703 Kraków, 

tel. 12 293 14 20,  
fax 12 293 14 21

3line@3line.pl
www.3line.pl

3line.pl Sp. z o.o. – firma produkcyjno-handlowa, obecna 
na rynku reklamowym od 2004 roku.

Specjalizujemy się w dystrybucji gadżetów reklamowych. 

Wykonujemy produkcje specjalne i  dedykowane, 
począwszy od projektu kończąc na realizacji.

Współpracujemy z producentami, dystrybutorami  z Polski, 
UE i na Dalekim Wschodzie.

Zapewniamy szybki dostęp do ponad 25 000 produktów 
katalogowych oraz możliwość realizacji nawet najbardziej 
nietypowych zleceń. 

Nasz kapitał to ludzie, czyli 15 profesjonalistów, a kontakt 
z nimi znajdziesz na stronie www.3line.pl

Sprawdź sam, zapraszamy.

AppleRoad
AppleRoad Sp. z o.o.
ul. Strzelców 40 lok. 4 
81-586 Gdynia

tel. 58 710 83 50
tel. kom. 664 778 571

biuro@appleroad.pl
www.appleroad.pl

www.appleroad.eu

AppleRoad jest dystrybutorem odzieży reklamowej 
i BHP oraz gadżetów reklamowych. Oferujemy szeroki 
asortyment tekstyliów promocyjnych charakteryzujących 
się najwyższą jakością wykonania, bogatym wzornictwem, 
a także konkurencyjnymi cenami.

Firmy, które chcą wzmocnić swój wizerunek i wyróżnić 
swoich klientów drobnymi prezentami w postaci 
gadżetów, z pewnością znajdą interesujące i atrakcyjne 
cenowo drobiazgi a także ekskluzywne przedmioty.

Oferujemy wszelkie formy znakowania artykułów 
promocyjnych.

Chętnie „uszyjemy” ofertę na miarę oczekiwań Klienta. 
Jesteśmy ekspertem od rzeczy niemożliwych…
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Arco Studio Reklamy
ul. Modzelewskiego 56a/5
02-679 Warszawa

tel. +48 22 847 00 62
fax +48 22 847 00 62

arco@arco.com.pl
www.gifts.pl

Upominki reklamowe, Odzież Reklamowa, Stylizacja, 
Kosmetyki i Perfumy Reklamowe, Projektowanie gadżetów, 
Projektowanie ubrań reklamowych i okolicznościowych, 
Współpraca z projektantami, Fotografia Reklamowa 
i tematyczna, Poligrafia i projektowanie graficzne 
Organizacja i Wspomaganie Eventów.

ART FAKTORIA  
Magdalena Chobot

ul. Unruga 182,  
81-153 Gdynia

tel. 58  776 25 00  
tel. kom. 515 192 505
tel. 58  776 25 00

biuro@artfaktoria.pl
www.artfaktoria.pl

Nasza firma zajmuje się sprzedażą odzieży roboczej, 
ostrzegawczej, reklamowej, gastronomicznej i medycznej 
dla odbiorców hurtowych i detalicznych.

Jesteśmy dystrybutorem wielu uznanych na świecie firm 
odzieżowych, takich jak m.in.

 PANOPLY, CANIS, HARVEST, PRINTER, SG, B&C, 
STORMTECH, UVEX, LEMAITRE oraz angielskiego 
PORTWEST. 

Na życzenie klienta wykonujemy również znakowanie 
wszystkich produktów - haft, nadruk, grawer.

Posiadamy bardzo bogatą ofertę szwedzkich artykułów 
użytkowych SAGAFORM oraz gadżetów reklamowych. 

Produkujemy również smycze reklamowe.
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ArtClip Advertising Agency
ul. Romanowicza 2, 30-702 Kraków

tel. 12 656 30 04, 601 612 512
tel. 12 257 00 50

biuro@artclip.com.pl
www.artclip.com.pl

Jesteśmy Agencją Reklamową działającą na rynku od kilkunastu lat, a także jedynym 
producentem drewnianych długopisów w Polsce. Nasza oferta obejmuje projektowanie 
i produkcję materiałów POS, w której wykorzystujemy tworzywa sztuczne, karton, 
drewno i metal. Szeroką gamę naszych materiałów POS tworzą: stojaki, displaye, 
podajniki, szafy ekspozycyjne, tuby podświetlane, krawaty, wobblery, hangery oraz traye.

Produkujemy również materiały POS z innowacyjnym wykorzystaniem diod LED 
oraz włókien światłowodowych. Rozwiązanie to  podnosi efektywność materiałów 
promocyjnych w punktach sprzedaży, a zasilanie bateryjne pozwala na umieszczenie 
materiałów w dowolnym miejscu.

Oprócz podstawowej oferty  świadczymy również szereg usług m.in.:

• wycinanie laserem,

• grawerowanie,

• znakowanie metodami tampodruku i sitodruku,

• przygotowywanie akcji promocyjnych,

• sprzedaż artykułów promocyjno-reklamowych z katalogów najlepszych 
producentów.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY !!!
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Artigraf
Jeziorzany 210, 32-060 Liszki

tel. 12 356 55 41
tel. kom. 501 18 18 19

info@artigraf.pl 
www.artigraf.pl 

Artigraf opiera się na kreatywności oraz bogatym 
doświadczeniu. Dostarczamy produkty najwyższej 
jakości, zgodne z wcześniejszymi ustaleniami, przyjętym 
budżetem i w umówionym terminie. 

W naszej ofercie zawsze znajdziesz to, czego poszukujesz. 

Dlaczego warto robić zakupy w Artigraf ? 

1. Ponad 13 lat doświadczeń na rynku reklamowym 

2. Ponad 5000 produktów, sprawdzonych 
i przetestowanych pod kątem zgodności z przepisami 
i standardami Unii Europejskiej. 

3. Ponad 1000 nowości każdego roku! 

4. Możliwość nadruków i zdobień na artykułach 
katalogowych.  

Szybko – Tanio - Profesjonalnie

Brandfathers 
and Sons Sp. z o.o.
ul. Bolecha 18
01-419 Warszawa

tel. 22 638 19 49 
tel. kom. 535 1999 66
fax 22 638 19 49

office@brandfathers.pl
www.brandfathers.pl

Nie chcemy Ciebie przekonywać, że tworzymy 
designerskie kreacje

Nie chcemy Tobie udowadniać, że produkujemy 
artystyczne fotografie

Nie chcemy Tobie tłumaczyć, że organizujemy doskonale 
eventy

W reklamie liczy się skuteczność i jej profesjonalizm – 
to ona jest podstawą sukcesu i stawianych przed nią 
zadań – my potrafimy to uzyskać dzięki stworzonym 
specjalistycznym i kompetentnym działom:

Brandfathers and Sons – reklama, marketing, poligrafia

Brandfathers and Photo – fotografia, film, program TV

Brandfathers and Shows – eventy, pokazy mody, koncerty, 
organizacja szkoleń

Nie wierzysz?

Sprawdź nas… 
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ATUT PL Sp. z o.o.
ul. Romanowicza 3, 30-702 Kraków

tel. +48 12 269 07 77
fax +48 12 269 01 10

centrala@atut.info
www.atut.info

Firma ATUT PL od ponad 20 lat specjalizuje się w dostarczaniu artykułów reklamowych, 
promocyjnych i upominków. Oferuje produkty wraz ze stosownym znakowaniem, przy 
zastosowaniu wszystkich metod personalizacji, również w dedykowanych opakowaniach. 

Na życzenie klientów zajmuje się magazynowaniem, konfekcjonowaniem i dystrybucją 
produktów do wyznaczonych miejsc. 

Firma nasza zajmuje się sprzedażą artykułów katalogowych oraz realizuje wszelkie 
produkcje indywidualne. Dostawcami są zarówno producenci krajowi i europejscy, 
jak i fabryki zlokalizowane na Dalekim Wschodzie.

ATUT PL jest członkiem Polskiej Izby Artykułów Promocyjnych oraz członkiem 
Międzynarodowego Stowarzyszenia Firm Reklamowych PSI z siedzibą w Dusseldorfie.
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BHZ REKLAMA – Biuro Handlowe Zalewski
Al. Piłsudskiego 77, 10-449 Olsztyn

tel. 89 533 71 51 
tel. kom. 663 953 052
fax 89 533 50 79

sekretariat@bhz-reklama.pl
www.bhz-reklama.pl

Jesteśmy Agencją Reklamową, której zadaniem jest wspieranie firm w odnoszeniu 
sukcesów na rynku. Znajomość branży reklamowej i potrzeb Klienta pozwala na trafne, 
dobrane na miarę potrzeb koncepcje.

Oferujemy szeroki zakres rozwiązań reklamowych niezbędnych w promocji firmy:
• artykuły reklamowe: gadżety, ceramika, odzież
• profesjonalne projekty poligraficzne: ulotki, foldery, katalogi, gazetki reklamowe, 

karty produktowe, teczki ofertowe, kalendarze i wiele innych
• branding marek – projekty opakowań, etykiet – opracowanie pełnej identyfikacji 

wizualnej
• reklama wielkoformatowa: rollupy, banery, siatki na budynkach
• reklama mobilna: projektowanie grafiki oraz oklejanie samochodów, autobusów, 

tramwajów – na terenie całej Polski!

Wykonujemy wszelkie formy znakowania artykułów reklamowych: grawer laserowy, 
nadruk (tampodruk, sitodruk, sublimacja), haft, tłoczenie, termotransfer.

Wielu Klientów zaufało naszemu doświadczeniu. Budujemy długofalową, przyjazną 
relację z klientem, mającą na celu spełnianie jego oczekiwań. Kompleksowa obsługa 
prowadzona przez naszą Agencję pozwala utrzymać spójną linię graficzną,  spójną całość 
przekazu marketingowego czego efektem jest utrzymanie pozytywnego wizerunku 
konkretnej marki w umysłach konsumentów. Kreatywne i rzetelne podejście do każdego 
zlecenia powiększa grono klientów naszej Agencji, której zaufało już ponad 1200 firm. 
Z powodzeniem realizujemy zamówienia na terenie całej Polski.

Specjaliści ds. Sprzedaży przygotują dla Państwa ofertę dobraną na miarę potrzeb, 
natomiast Dział Graficzny opracuje stronę wizualną.

Serdecznie zapraszamy do współpracy
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BTL Forms Effective Advertising
Biuro Handlowe: 
ul. Kawcza 37 lok.  1, 04-152 Warszawa 

tel.  + 48 22 613 50 87
        + 48 667 906 909

office@titan-travelite.com.pl
www.btlforms.com.pl
www.titan-travelite.com.pl

BTL Forms jest autoryzowanym dystrybutorem marek TITAN ,TRAVELITE, SENATOR. Od 
wielu lat prowadzimy prestiżowe projekty dostaw materiałów promocyjnych dla klientów 
instytucjonalnych i korporacyjnych. 

Od grudnia 2012 wprowadziliśmy do naszej oferty marki Travelite i Titan specjalizujące 
się w produkcji walizek, toreb podróżnych, biznesowych, sportowych, plecaków. 
Wszystkie produkty wykonane są z najwyższej jakości materiałów: poliwęglanu, ABS, EVA. 
Charakteryzują się nowatorskim wzornictwem, futurystycznym designem i oryginalną 
kolorystyką. Od 60 lat Travelite jest liderem w tworzeniu nowych pomysłów na rynku 
travel industry. Titan to niemiecka marka o zasięgu globalnym, która kładzie nacisk na 
najwyższa jakość oraz funkcjonalność. Dzięki badaniom technologicznym wytrzymałości 
materiałów Titan proponuje produkty o najwyższych standardach jakościowych. 
W ofercie BTL Forms znajdą Państwo zarówno bagaż z kolekcji ekonomicznej jak również 
ekskluzywny. 

BTL Forms promuje również produkty Senator uwypuklając aspekt spełnienia przez 
nie wymagań rozporządzenia REACH Unii Europejskiej oraz wdrażania zasad programu 
SER i Business Social Compliance Initiative. Senator jest producentem artykułów 
piśmienniczych, ceramicznych i galanterii biurowej. W latach 2010-2012 BTL Forms 
uzyskało pierwsze miejsce w sprzedaży ich produktów w Polsce. Jesteśmy członkiem 
programu Solidni w Biznesie oraz PIAP.
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Double System 
ul. Figara 6, 03-604 Warszawa

tel. 22 654 36 81
tel. 22 654 36 81

biuro@double.pl
www.double.pl

Firma DOUBLE powstała w 1992 roku. Dzisiaj to już 
działająca na polskim rynku z dużym powodzeniem 
GRUPA DOUBLE - z biurami handlowymi w Warszawie, 
Katowicach, Sopocie oraz we Wrocławiu. 

Firma ma duże doświadczenie w obsłudze klientów 
finalnych  co zaowocowało zdobyciem szerokiej grupy 
prestiżowych klientów w całej Polsce.

Posiadamy wyspecjalizowaną pracownię graficzną 
tworzącą indywidualne projekty. 

 Trzy Pracownie znakują zamówione towary wszystkimi 
dostępnymi technikami nadruku.

Do każdej sprawy klienta pracownicy DOUBLE podchodzą 
indywidualnie i z pełnym zaangażowaniem.

PRODUCENT
KALENDARZY

AUH Elwira – Dariusz 
Płaczkiewicz 
ul. Szara 14, 00-420 Warszawa

tel. +48 22 622 90 81-83 
fax: +48 22 622 90 82 

elwira1@elwira.com.pl 
elwira.com.pl 

Jesteśmy na rynku od ponad 20 lat. Naszymi klientami są 
Ci najwięksi i Ci trochę mniejsi.

Każdy klient jest  tak samo ważny. Naszym klientom 
oferujemy najlepsze warunki oraz skuteczne wspieranie 
działań marketingowych. 

Marki, które reprezentujemy to: 

Dairy, Fruit of The Loom, Schwarzwolf, Wellensteyn, Vanilla 
Season i inne z którymi współpracujemy

Nasze  atuty to:
• bezpośredni import z Hong Kongu i Chin
• długa lista sprawdzonych producentów
• najkrótsze terminy dostaw
• najlepsze ceny.

Zapraszamy
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GADGET ADVERTISING IDEAS  
MONIKA LEWANDOWSKA
ul. Kolejowa 23, 05-806 Komorów

tel. 696740622 
tel. 604959567
fax 22 7300778

gadzet@beep.pl
gadget-gadget.pl

Firma istnieje na rynku 12 lat. Początkowo obszar działania skierowany był na całą Polskę. 

W miarę strategicznego rozwoju, firma pozyskała klientów na rynku zagranicznym. 

Gadget nie zmieniła profilu działalności, w dalszym ciągu świadczy usługi reklamowe 
w zagadnieniach marketingowo-reklamowych.  

W szczególności zajmuje się idealnym doborem gadżetów reklamowych, specjalnie 
wyselekcjonowanych pod potrzeby swoich klientów. Elektroniczne gadżety i nietypowe, 
oryginalne upominki oraz indywidualna produkcja artykułów promocyjnych to atrybuty 
firmy.

Wkrótce zakończą się przygotowania do otwarcia własnego parku maszynowego, 
co umożliwi znakowanie również w bardzo niskich nakładach w atrakcyjnych cenach. 

Powiększył się Dział Handlowy, co umożliwi jeszcze lepszy kontakt.

Unikalna produkcja 
tylko dla Ciebie
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GADZETY.COM.PL  
ul. Marii 7/1A 
05-800 Pruszków

tel. 500 119 007

office@gadzety.com.pl
www.gadzety.com.pl
www.medicalgadgets.pl

Agencja Reklamowa działa na rynku od 2005 roku 
i  ealizuje z powodzeniem projekty promocyjno-
reklamowe w oparciu o 3 główne segmenty  sprzedaży: 
popularne materiały reklamowe, świąteczne upominki 
i medyczne artykuły promocyjne. Współpracujemy 
z ponad 300 dostawcami z Europy i Azji.

Wieloletnie doświadczenie w branży reklamowej pozwala 
nam realizować każde, nawet najbardziej nietypowe 
zamówienie. Dlatego nasi klienci otrzymują od nas 
również szeroki wachlarz usług związanych z kreacją 
wizerunku. Tworzymy strony internetowe, prezentacje 
multimedialne, filmy i eventy.

Zapraszamy do kontaktu!

Gemini  
MediaSp. z o.o.
ul. Śniegockiego 31 
52-414 Wrocław

tel. 71 72-30-650
fax 74 85-01-351

biuro@gemini-media.pl
www.gemini-media.pl

Kreujemy wizerunek Twojej firmy

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, 
stale wzbogacamy asortyment artykułów promocyjnych. 

W naszej ofercie znajdziecie Państwo każdy gadżet 
niezbędny do promocji, począwszy od artykułów 
piśmienniczych i biurowych, poprzez elektronikę 
użytkową, ceramikę, tekstylia, akcesoria podróżne 
i związane z aktywnym wypoczynkiem, a skończywszy 
na ekskluzywnych kolekcjach, biżuterii, zegarkach czy 
słodyczach oraz artykułach przygotowanych na specjalne 
okazje, jak upominki świąteczne, kalendarze.
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GIFT EXPERT
ul. Strąkowa 46 lok. 4 
01-367 Warszawa

tel. 22 425 99 14
tel. 604 35 95 57, 604 124 880
fax 22 425 99 15

giftexpert@giftexpert.eu
giftexpert.eu

Firma Gift Expert posiada w swojej bogatej ofercie 
nie tylko upominki reklamowe na każdą okazję ale 
także zaopatruje odbiorców bardziej wymagających, 
poszukujących rzeczy oryginalnych,  zwracających uwagę 
na ich walory artystyczne, użytkowe oraz jakościowe.

Szeroki asortyment odzieży reklamowej takich firm 
jak: Harvest, Adler, Slazenger, czy też wysokiej jakości 
artykułów piśmienniczych: Montblanc, Waterman, Pelikan,  
Cerruti 1881 czy Parker  zadowoli klientów z grupy 
VIP. Uzupełnienie oferty to wszelki gadżety elektroniki 
użytkowej.

Doświadczenie w branży B2B gwarantuje trafny dobór 
upominków oraz dostosowanie technik znakowania.

Najwyższa jakość usług, dobre ceny, solidność i 
terminowość – to zasady Gift Expert.

IMC Group s.c.
ul. Alzacka 5, 
03-972Warszawa

tel. 22 617 08 20, 22 899 29 39
fax 22 899 29 96

info@imcgroup.pl
www.imcgroup.pl

IMC GROUP działa na rynku od 2005 roku. Spółka 
realizuje projekty w branży reklamowej, w ramach sekcji: 
IMC PROMO oraz IMC PLAY. Spółka specjalizuje się 
w działaniach promocyjnych, prowadzonych w Polsce 
w oparciu o generalną dystrybucję marki –TROIKA 
Germany. Sekcja IMC PLAY zajmuje się kompleksową 
organizacją wydarzeń na zamówienie Klienta, m.in. jako 
współorganizator imprezy UEFA FUTSAL CUP 2008/09, 
prestiżowego GENSIS PARK dla PwC Polska, a także 
realizacja własnych, autorskich projektów sportowych 
jak GoWake.pl, pierwsza z takim rozmachem realizowana 
impreza wake w Polsce czy projektu festiwalowego 4sohm.
com
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Firma KULIK Sp.J.
ul. Bolesława Chrobrego 7, 55-100 Trzebnica

tel. 71 733 45 00
fax 71 733 45 01

handlowy@kulik.com.pl
www.kulik.com.pl
www.reklama.kulik.com.pl

WEJDŹ POD PARASOL SILNEJ MARKI. 

Specjalizujemy się w produkcji i znakowaniu PARASOLI REKLAMOWYCH. Mamy się czym 
chwalić! Produkujemy parasole już 56 lat.

NASZA OFERTA to również TYSIĄCE innych UPOMINKÓW REKLAMOWYCH.  
Wiemy, jak dużą moc mają dla odbiorców artykuły promocyjne. Wiemy,  
że odpowiednio dobrane doskonale uzupełniają pozytywny wizerunek Twojej firmy 
i zbliżają do niej klientów i partnerów biznesowych. 

Naszym Klientom zapewniamy profesjonalne doradztwo w doborze produktów 
promocyjnych oraz szybką i niezawodną realizację. Naszym celem jest zadowolenie 
i sukces naszych Klientów.

Zaufaj naszemu doświadczeniu. Już ponad 20 lat, z powodzeniem DOSTARCZAMY 
SKUTECZNE gadżety dla firm.

DOBRZE DOBRANY UPOMINEK REKLAMOWY TO SIŁA TWOJEJ MARKI.

Zapytaj, co jeszcze możemy dla Ciebie zrobić!

Zespół firmy KULIK
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KUNSZT
ul. Ułanów 21 B 
31-450  Kraków

tel. 12 423 43 60
fax 12 423 39 77 /41

kunszt@kunszt.krakow.pl
www.kunszt.krakow.pl
www.kalendarze.biz.pl

Pracujemy dla Państwa od 23 lat. Jesteśmy sprawdzonym 
partnerem. Zawsze można na nas polegać. Zapewniamy 
profesjonalne projekty, skuteczne wsparcie działań 
marketingowych. Własna drukarnia zapewnia szybką 
realizację. Oferujemy

• wyroby katalogowe z 3 magazynów europejskich 
i produkcje na Dalekim Wschodzie. 

• realizacja produkcji specjalnych – od projektu do 
realizacji

• nowości
• atrakcyjne ceny i terminy realizacji

Nasza produkcja: TORBY REKLAMOWE, KALENDARZE, 
NOTESY, ZAKŁADKI MAGNETYCZNE, BLOKI I NOTESY, 
OPAKOWANIA

WYŁACZNY WŁAŚCICIEL PATENTU UP RP - ZAKŁADKI 
MAGNETYCZNE P373718. 

M7 MARKETING 
SERVICES
ul. Kukuczki 17 
03-002 Warszawa

tel. 22 746 16 42
fax 22 746 16 42

biuro@m7ms.pl
www.m7ms.pl

Agencja reklamy M7 MARKETING SERVICES działa 
nieprzerwanie od 2006 roku stale powiększając grono 
swoich zadowolonych Klientów. 

Oferujemy kompleksową obsługę w zakresie:
- GADŻETÓW REKLAMOWYCH - ponad 30000 artykułów 
  dostępnych w kilka dni z magazynów w Polsce i Europie,
- ODZIEŻY PROMOCYJNEJ, 
- NADRUKÓW i DRUKU. 

Przywiązujemy ogromną wagę do jakości obsługi 
i terminowości dostaw. Każdego z naszych Klientów 
traktujemy indywidualnie aby produkty które 
proponujemy, umożliwiały osiąganie zaplanowanych 
celów reklamowych.

Zapraszamy do współpracy!

MDA Promotion 
Agencja Reklamowa 
Dorota Czechowska 
Zięby 6, Kościno 
72-002 Dołuje
tel. 91 439 57 45, 
tel. kom. 510 50 33 16
fax 91 439 57 44
mda@mda.com.pl
www.mda.com.pl 
www.kalendarze-memo.pl

MDA PROMOTION istnieje na rynku już 12 lat i prowadzi 
działalność z zakresu reklamy BTL, realizowaną na 
wszystkich jej płaszczyznach. Indywidualne podejście 
do każdego z projektów pokazało, że wzajemne 
porozumienie i partnerska współpraca, to gwarancja 
udanego projektu i zdobycie najcenniejszej wartości 
w świecie reklamy – zaufania Klientów. Najwyższa 
jakość usług, najnowocześniejsze metody pracy oraz 
wszechstronność Zespołu Kreatywnego MDA to 
niezawodne trio, które zawsze staje na wysokości zadania. 
KREACJA WIZERUNKU/DESIGN 
FOTOGRAFIA 
KALENDARZE 
POLIGRAFIA 
GADŻETY 
GADŻETY FARMACEUTYCZNE 



www.piap-org.pl130

A
ge

nc
je

 R
ek

la
m

ow
e

MB PROFIL SP. Z O.O.
ul. Chorzowska 44B, 44-100 Gliwice

tel. 32 55 77 888 
tel. kom. 506 151 881
fax 32 44 50 777

biuro@mbprofil.pl
www.mbprofil.pl

Kolportażem druków bezadresowych zajmujemy się od ponad 12 lat. Obszarem naszego 
działania jest teren całej Polski, począwszy od dużych miast, po mniejsze miasteczka 
oraz wioski. Naszym kluczem do sukcesu jest dobra organizacja pracy, elastyczność 
w działaniu oraz atrakcyjne ceny. Zaufanie naszych klientów zdobywamy rzetelnością 
i uczciwym podejściem do realizowanych zleceń. Materiały dostarczone bezpośrednio 
do konsumenta to najczęściej używana i najskuteczniejsza forma marketingu 
bezpośredniego. Posiadamy 89 oddziałów na terenie całego kraju. Na nasze wyniki 
pracuje stała, zaufana grupa pracowników. Gwarantujemy minimalny próg skuteczności 
kolportażu na poziomie 90-95%. Skuteczność ta potwierdzana jest kontrolami i audytami 
firm zewnętrznych, a cały proces dodatkowo monitorowany przez własny Dział Kontroli 
Jakości. Podchodząc kompleksowo do obsługi klientów organizujemy również projekt 
i druk gazetek reklamowych oraz ich transport, a dzięki łączeniu usług umożliwiamy 
korzystanie z atrakcyjnych rabatów. Gwarantujemy sumienne wykonanie powierzonych 
działań mając na uwadze, że Państwa sukces przekłada się na nasz – zapraszamy do 
współpracy.
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MBK Marketing Support Sp. z o.o.
ul. Aluzyjna 25E lok. 1, 03-149 Warszawa

tel. 22 302 59 09
fax 22 303 52 60

biuro@mbk-btl.pl
www.mbk-btl.pl, www.gadzetydladzieci.pl,  
www.gadzetydlakobiet.pl, www.gadzetsportowy.pl, www.
vipgadzet.pl

MBK Marketing Support to firma wyspecjalizowana w obsłudze rynku korporacyjnego 
w zakresie produktów i reklamy BTL oraz field marketingu. Wiedza i wieloletnie 
doświadczenie naszego młodego i prężnie rozwijającego się zespołu pozwalają nam na 
kompleksową obsługę nawet najbardziej złożonych zleceń.

Jesteśmy agencją reklamy posiadającą w stałej ofercie tysiące upominków reklamowych 
i promocyjnych w każdym przedziale cenowym. Dostarczamy naszym klientom 
nietypowe produkty, które – dzięki sieci zaprzyjaźnionych i wielokrotnie sprawdzonych 
fabryk – importujemy bezpośrednio od producentów z rynków europejskich 
i dalekowschodnich. W naszej ofercie znajdują się zarówno upominki masowe z wszelkich 
kategorii jak również produkty oryginalne i ekskluzywne, o walorach jakościowych 
zaspokajających gusta najbardziej wymagających klientów.

Oferujemy m.in. tekstylia, ceramikę użytkową, elektronikę, galanterię skórzaną, artykuły 
piśmienne i biurowe, słodycze reklamowe, parasole, gry i zabawki, produkty do 
pielęgnacji zdrowia i urody oraz inne, realizowane na indywidualne zlecenie naszych 
klientów.

Świadczymy usługi nie tylko umożliwiające zakup upominków lecz również ich logistykę, 
magazynowanie, a także usługi projektowania materiałów graficznych i upominków na 
zlecenie. Oferujemy ponadto naszym klientom obsługę programów lojalnościowych, 
realizację eventów, pracę hostess, produkcję POS’ów i innych zleceń poligraficznych. 
Mając w zespole doskonałych grafików i informatyków firma projektuje serwisy www 
i tworzy wygodny system CRM do łatwego uaktualniania stron.
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BARTOSZ BUKOWSKI PHU NETTI PLUS
Plac Górnośląski 10, 81-509 Gdynia

tel. 58 622 76 23 
fax 58 622 24 17

bartosz@netti.pl

www.netti.pl

NettiPlus specjalizuje się w obsłudze firm, przedsiębiorstw i korporacji w zakresie dostaw 
oraz produkcji gadżetów, odzieży reklamowej i roboczej. W swojej ofercie posiadamy 
kilka tysięcy produktów 60 największych producentów na świecie.  Wykonujemy wszelkie 
formy znakowania. NettiPlus cieszy się ogromnym zaufaniem Klientów.  

Swoją pozycję zawdzięczamy połączeniu wieloletniego doświadczenia z profesjonalną 
obsługą. Proponujemy kompleksowy serwis sprzedażowy wraz z doradztwem. Kilkunastu 
sprzedawców pozostaje do Państwa dyspozycji.  

Dzięki wieloletniej i bezpośredniej współpracy z producentami jesteśmy w stanie 
zaoferować najlepsze ceny na najczęściej kupowane produkty.  

Sprawdźcie nas!!! Zaufało nam już prawie 5 000 firm.

NettiPlus

NettiPlus

www.netti.pl
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Pack Art Bags Sp. z o. o. sp. k.
www.packart-bags.eu 

AGENCJA 
REKLAMOWA OSKAR
JANUSZ PRZYBYLSKI
ul. Sofoklesa 24 
60-461 Poznań, 

tel. 61 223 63 52,
tel. kom.  606 993 377,  
 600 993 377
fax  61 223 63 52

e-mail aneta@oskar.eu.pl, 
biuro@oskar.eu.pl
www.oskar.eu.pl

Agencja Oskar, bezpośredni importer z Chin, działa na 
rynku od 10 lat.

Zajmujemy się wsparciem reklamowym, oferujemy 
profesjonalną obsługę w przygotowaniu produktu.

PM BROS Agencja 
Reklamowa
ul. Turystyczna 5A 
20-207 Lublin

tel. 81 744 11 55  
       81 744 15 56
fax 81 744 11 55

info@pmbros.com
pmbros.com

Oferujemy usługi projektowe w zakresie tworzenia 
logotypów, rebrandingu i budowy systemów identyfikacji 
wizualnej. Projektujemy opakowania okolicznościowe 
i seryjne, organizujemy na rzecz klienta promocje 
aktywne z wykorzystaniem zespołów hostess, promocje 
pasywne, akcje mailingowe i tradycyjny marketing 
pocztowy. Projektujemy, przygotowujemy i drukujemy 
firmowe gazetki reklamowe, katalogi produktowe, 
teczki firmowe, ulotki. Zapewniamy interesującą ofertę 
gadżetów wspierających sprzedaż. Oferujemy  produkty 
z zakresu reklamy wizualnej zewnętrznej i wewnętrznej. 
Chętnie podejmujemy się działań nietypowych, które 
mają pozyskać inną, nową grupę docelową dla marki 
- produktu.
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Firmę Poligrafix założyliśmy w 1999 roku.

Nasze główne założenia dlaczego chcemy działać 
skutecznie w branży reklamy i promocji? oparliśmy na 
naszym codziennym podejściu do życia.

• Ponieważ lubimy robić rzeczy, które mają sens.
• Ponieważ za „każdym obdarowywanym” stoi nie 

anonimowy człowiek, lecz osoba która chce czerpać 
przyjemność z podarunku.

• Ponieważ ochrona środowiska naturalnego jest 
dla nas ważna i nie lubimy zastawiać innych 
niepotrzebnymi przedmiotami.

• Ponieważ czerpiemy przyjemność z tworzenia.
• Ponieważ wierzymy, że nasze starania są istotne dla 

wielu firm.

Pro- Activ 
Spółka Jawna 
ul. Komandorska 50 
81-232 Gdynia

tel. 58 551 28 30, 
       42 630 42 73
fax 58 /661 69 88, 
       42 630 48 55

info@pro-activ.pl
www. pro-activ.pl

   Działamy od 1993 roku

Naszym celem jest sukces naszych klientów.

Jesteśmy firmą dużą i stabilną, posiadającą jako jedyni 
w branży cztery biura handlowe (w  Gdyni, Łodzi, 
Warszawie i Poznaniu) co znacznie uprasza wzajemne 
relacje z klientami biznesowymi. 

Naszą  bogatą ofertę artykułów reklamowych 
i promocyjnych prezentujemy co roku w katalogu 

PRO-ACTIV  oraz na aktywnej stronie www.pro-activ.pl.

Zapraszamy do współpracy i kontaktu z naszymi 
doradcami ds. promocji i reklamy. 

Na nas zawsze można liczyć - Zespół Pro-Activ

POLIGRAF
Pl. Jagiellończyka 6
82-300 Elbląg

tel. 55 642 42 10
fax 55 642 42 10

biuro@poligrafix.pl
www.poligrafix.pl

RITF advnet 
Polska Sp. z o.o.
ul. Szkolna 164 
05-110 Jabłonna

tel. 22 434 18 50
fax 22 434 18 51

info@ritf.eu
www.ritf.eu

Specjalizujemy się w kreacji i kompleksowej obsłudze 
programów konsumenckich. Realizujemy  największe 
programy lojalnościowe B2B i B2C  na rynku, oferujemy 
pełną obsługę loterii i konkursów (o ich organizacji wiemy 
wszystko!). Zapewniamy naszym Klientom pełen komfort, 
zajmując się projektem od etapu planowania poprzez 
kreację, produkcję, kontrolę aż po analizę jego efektów na 
wszystkich dostępnych na rynku mediach.

Zaufały nam największe marki, doceniając profesjonalizm 
oraz pełne zaangażowanie. 

RODAN Agencja 
Reklamowa Sp. z o.o. 
Sp.K.
ul. Opłotki 21, 60-012 Poznań

tel. 61 893 22 01
fax 61 893 22 05

rodan@rodantv.pl
www.rodantv.pl

Wyłączny importer i dystrybutor ekskluzywnych 
upominków skandynawskich marek: MENU, STELTON, 
ROSENDAHL, HOLMEGAARD, SKAGERAK, RIG TIG, 
MAGISSO.

Upominki z klasą.
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S PRO
ul. Chylicka 49
05-510 Konstancin - Jeziorna

tel. 22 717 46 91  
tel. kom. 604 556 453
fax 22 717 46 91

spro@spro.pl
www.spro.pl

S PRO to:
- kilkadziesiąt tysięcy produktów najlepszych 

producentów 
- nadruki w każdej technice
- produkty markowe, dla ceniących jakość i styl np. włoskie 

krawaty, jedwabne apaszki
- biżuteria, galanteria skórzana, wina i akcesoria
- poligrafia, projekty i skład katalogów
- organizacja imprez, event'ów, konferencji, wyjazdów itp. 

(cały świat)

Nie jesteśmy w stanie przedstawić całego asortymentu - 
jest tego zwyczajnie za dużo.

Przez kilkanaście lat istnienia na rynku nauczyliśmy się 
szacunku dla każdego klienta, dlatego nie cena, ale jakość i 
profesjonalizm jest dla nas najważniejszy. Zapraszamy.

Spark  
Promotions Sp. z o.o.
Długołęka Wiejska 59
55-095 Mirków

tel. 71 326 74 10
fax 71 326 74 11

office@sparkpromotions.pl
www.spark-promotions.pl

Spark Promotions Sp. z o.o. jest międzynarodową agencją 
reklamową. Głównym zakresem naszej działalności są 
gadżety reklamowe. Posiadamy bogatą ofertę masowych 
i ekskluzywnych gadżetów (ponad 65.000).  Gadżety 
znakujemy logiem klientów- wszystkimi dostępnymi 
technikami w naszej własnej drukarni. Nasz dział 
importu realizuje dla naszych klientów również specjalne 
zamówienia na gadżety niestandardowe, bardzo 
oryginalne.

Start Prezent s.c.
ul. Niedziałkowsiego25 lok c
04-400 Warszawa

tel. 22 243 49 11 
tel. kom. 600 088 326

Facebook: Kosmiczne 
Przygody Gadżetoholika
info@startprezent.pl
www.startprezent.pl

Start Prezent jest firmą promocyjno-reklamową,

która specjalizuje się w branży artykułów reklamowych

oraz wszelkich działaniach marketingowych.

Współpracujemy z producentami na rynku europejskim 
jak i na rynkach azjatyckich.

Naszą firmę charakteryzuje indywidualne podejście

i pełna elastyczność w promowaniu Twojej firmy.

Szukamy zawsze najtańszych i najskuteczniejszych 
rozwiązań.

Serdecznie zapraszamy do współpracy

Zespół Start Prezent
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Studio Siedem s.c.
ul. Myślenicka 186 
30-698 Kraków

tel. 12 264 72 74 
tel. kom. 501 203 918,  
                  607 444 515
fax 12 419 22 59

biuro@studiosiedem.com
www.studiosiedem.com

Firma powstała w 2004 roku. Jesteśmy jednym z 
najprężniej rozwijających się dystrybutorów gadżetów 
reklamowych w Polsce. 

Dzięki profesjonalizmowi i doświadczeniu, możemy 
ozdobić nadrukiem wszystkie produkty reklamowe 
dostępne na rynku, nawet te nietypowe. Bogaty park 
maszyn i wyspecjalizowana kadra, daje nam możliwość 
sprostowania oczekiwaniom najbardziej wymagających 
klientów.

W roku 2010 i 2011 otrzymaliśmy tytuły GODNY 
POLECENIA, natomiast w roku 2012 prestiżowy tytuł 
i ZŁOTĄ KORONĘ REKLAMY w kategorii NAJLEPSZA 
AGENCJA REKLAMOWA.

Stylweiss s.c.  
ul. F. Chopina 2, 59-300 Lubin 
tel. 76 846 67 33,  
tel. kom.   697 277 277
 608 301 928 
 608 301 929, 
fax 76 749 52 12

monika@stylweiss.com.pl, 
k.krok@stylweiss.com.pl, 
przemek@stylweiss.com.pl,  
styl@stylweiss.com.pl 
www.stylweiss.com.pl

Od 1991 roku oferujemy Państwu nasze doświadczenie 
na rynku reklamowym stawiając na wysoką jakość naszych 
usług. Kreujemy wizerunek stosując dostępne narzędzia 
marketingowe. Mamy wytyczone cele oraz plany rozwoju 
firmy. Podnosimy swoje kwalifikacje i ciągle doskonalimy 
swoje umiejętności. Jako importer znanych marek: 
CACHAREL, CERRUTI 1881, NINA RICCI, UNGARO,  
JEAN-LOUIS SCHERRER, CHARLES JOURDAN oraz 
producent kalendarzy, w swojej ofercie posiadamy 
również: artykuły piśmienne, galanterie skórzaną, ceramikę 
reklamową, statuetki okolicznościowe, odzież reklamową, 
gadżety reklamowe. Zapraszamy do współpracy.

WOOW-STUDIO
ul. 8 Maja 17 lok. 6 
11-700 Mrągowo

tel. 89 741 0373, 
tel. kom. 790 296 738
tel. kom. 796 296 738

biuro@woow-studio.com
www.woow-studio.com

WOOW-studio jest autoryzowanym, ceryfikowanym 
dystrybutorem firmy Texet Poland Sp. z o.o., członka 
szwedzkiego koncernu NWG.

Zajmujemy się dystrybucją oraz sprzedażą odzieży 
promocyjno reklamowej i biznesowej – HARVEST, 
PRINTER, roboczej – PROJOB, akcesoriów wyposażenia 
domu i przydatnych przy wypoczynku – SAGAFORM oraz 
LORD NELSON & QUEEN ANNE, gadżetów reklamowych 
WOOW-gift.

Ponadto jesteśmy dystrybutorem odzieży żeglarskiej 
D.A.D. Sportswear, której twarzą jest Piotr Myszka – Mistrz 
Świata w formule windsurfingu RS:X, oraz współpracujemy 
z Teamem Romana Paszke.

Oferta firmy WOOW-studio kierowana jest do wszystkich 
ceniących sobie wysoką jakość produktów oraz 
profesjonalną obsługę.

Poligrafia-Promocja-
Reklama STUDIO K2
Pl. Konstytucji 3 Maja 9
64-920 Piła

tel. 67 356 89 20

reklama@studiok2.pl
www.studiok2.pl

PPR Studio K2 oferuje swoim Klientom kompleksowe 
usługi w zakresie poligrafii i reklamy. 

Artykuły promocyjne - ekskluzywne i masowe, wyszukane 
i nowoczesne - niezbędne do przeprowadzenia akcji 
promocyjnych Państwa firmy. Naszym głównym celem jest 
doradztwo w zakresie doboru produktów na podstawie 
informacji o grupie docelowej. Jesteśmy firmą, dla której 
zadowolenie Klienta jest najistotniejszą wartością, co 
poświadczają liczne nagrody i wyróżnienia. Inwestujemy 
w najlepszych na rynku pracowników, a posiadany park 
maszynowy to produkty najnowsze technologicznie 
najlepszych producentów. 
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TRUE COLOURS S.C.
ul. I Armii WP 5/2 
20-078 Lublin 
tel. 81 448 33 33
tel. kom. 695 287 355
fax 81 448 09 72

info@tcolours.com
www.tcolours.com

Oferujemy kompleksową obsługę w zakresie usług 
poligraficznych i wydaw-niczych oraz produkcji artykułów 
promocyjnych.

Wydawnictwo True Colours:
- redakcja, korekta, skład i opracowanie do druku,
- projekty graficzne w tym ilustracje, okładki, reklamy,
- kalendarze wg projektów własnych i klienta,
- druk książek i publikacji – cyfrowy i offsetowy,
- opracowanie i druk wizytówek, ulotek, katalogów itp.

Agencja Reklamowa True Colours:
- materiały do druku cyfrowego,
- upominki i gadżety reklamowe,
- odzież promocyjna,
- statuetki i nagrody okolicznościowe,
- reklama na pojazdach,
- znakowanie: nadruk, grawer, haft i inne,

Zapraszamy do współpracy!

ZGODZIO.PL  
ADAM ZGODA
ul. Młodzieńcza 11A
03-655 Warszawa

tel. 22 6787415
fax 22 6787415

zgodzio@zgodzio.pl
www.zgodzio.pl

Zgodzio.pl Agencja Reklamowa jest firmą zajmująca się 
znakowaniem produktów reklamowych, która oferuje 
swoim klientom profesjonalne usługi w zakresie poligrafii 
i reklamy.

Posiadając profesjonalny park maszynowy firma jest 
w stanie wykonać produkty najwyższej jakości. Oferujemy 
gadżety reklamowe, które starannie pomożemy Państwu 
dobrać w zależności od Państwa kampanii promocyjnej. 
Wykonujemy również reklamy świetlne tj. neony oraz 
wyświetlacze graficzno- tekstowe.

Firmę cechuje kreatywność a nasz młody i profesjonalny 
zespół proponuje ciekawe i oryginalne rozwiązania.

Zapraszamy!

mailto:info@tcolours.com
http://www.tcolours.com
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