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PRÍKLADOV
DARČEKOVÝCH

BALÍČKOV

PRE INŠPIRÁCIU

VAŠU

MOŽNOSTI
ZOSTAVENIE VLASTNÉHO DARČEKOVÉHO BALÍČKA

1
Výber produktu(ov)

2
Výber dekorácie

3
Možnosť personalizácie menami
(na 1 produktu z balíčka)

4

YOUR
DESIGN

Možnosť vlastného prebalu
(rukávu) na krabičke produktu

5
A4
A5

Návrh vlastnej darčekovej
krabice

A6

6
R
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G
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7
Možnosť adresnej
rozosielky

YOUR
DESIGN

Pridanie osobného odkazu
(A4, A5 a/alebo A6)

PRÍLEŽITOSTI DAROVANIA
INŠPIRATÍVNE BALÍČKY PODĽA PRÍLEŽITOSTI

NOVÉ PREDSTAVENIE
ZDRAVIE A ŠPORT
UDRŽATEĽNOSŤ
POĎAKOVANIE
PRIVÍTANIE
OSLAVA
ON-LINE SEMINÁR/PREZENTÁCIA
PRÁCA Z DOMOVA
VEĽKOSŤ DO POŠTOVEJ SCHRÁNKY
DOMÁCNOSŤ A RELAX

DEKORÁCIA
VÝBER Z VEĽKEJ PONUKY TECHNOLÓGIÍ

Potlačiť
Akýkoľvek produkt z našej ponuky
je možné potlačiť. V závislosti od
materiálu je dostupná ponuka
technológií pre ideálnu komunikáciu
vášho loga.
V otázkach výberu správnej tlačovej
technológie Vám budeme radi
asistovať.

PRÍKLADY

CO₂ gravír

Výšivka

Transferová tlač

Digitálna tlač 360°

Laserový gravír s
podsvietením

Digitálna tlač na tvrdené sklo

PERSONALIZÁCIA MENAMI
PERSONALIZÁCIA INDIVIDUÁLNYMI MENAMI

Pomenovať
Personalizácia menom obdarovaného
dodáva osobitosť a zvyšuje vnímanú
hodnotu darovaného produktu.
Personalizujte produkt, rukáv alebo
vložený odkaz (vždy iba 1 z balíčka).
Realizácia je veľmi jednoduchá. Stačí
vybrať produkt, na ktorom možnosť
personalizácie ponúkame (väčšina
z ponuky), zaslať zoznam mien a
odsúhlasiť.
Pri výbere Vám budeme radi asistovať.

PRÍKLADY PERSONALIZÁCIE MENAMI

PREBALENIE RUKÁVOM
PLNOFAREBNÝ RUKÁV NA KRABIČKE PRODUKTU

Prebaliť
Možnosť návrhu vlastného rukáva,
ktorým sa prebalí krabička
produktu. Rukáv pridáva nielen
unikátny vzhľad, navyše poskytuje
aj dodatočnú plochu pre
komunikovanú správu.
• Unikátné, štýlové a
nezabudnuteľné balenie
• Vhodné pre rôzne príležitosti
• Možnosť personalizácie
menami
YOUR
DESIGN

PRÍKLADY

DARČEKOVÉ BALENIE
OBALENIE DO DARČEKOVÉHO PAPIERA

Obaliť
Balenie do darčekového papiera
je posledným elementom,
ktorý dodáva ojedinelosť a v
obdarovanom vyvoláva zvedavosť
a príjemný pocit z rozbaľovania.
Každý predsa miluje prekvapenia.
• Výber z ponuky motívov
• Zvýšenie výnimočnosti
• 100% bez starostí

DOSTUPNÁ PONUKA MOTIVOV

Jinge Bells

Stars

Silver dots

Royal Blue

Metallic Blue

Silver Swirls

OSOBNÝ ODKAZ
PRIDANIE KOMPLIMENTKY A/ALEBO LISTU

Vložiť odkaz

Špecifikácie:

Prvý dojem pri darovaniu je vždy
dôležitý. Plnú personalizáciu produktu
a balenia je možné doplniť o osobný
odkaz.

- Formát: 			
- Gramáž papiera:
				
- Typ papiera:		
- Potlač strán:
- Orientácia:		

Komplimentka, uvítací list, pohľadnica
alebo napríklad zľavový kupón.
Možnosti sú neobmedzené.
Stačí si vybrať formát a navrhnúť
podobu. Aj s tou Vám radi pomôžeme.

A4 / A5 / A6
A4: 120g; A5,
A6: 280g
matný FSC
predná aj zadná
na výšku / na šírku

A4
A5
A6

A6

A5
A4

Na výšku

Na šírku

PRÍKLADY

BEST WO

OUT ROUT
T R A I N RK
S
A T H OINE
Login
M
on future.c
to start you
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r routine stayfit
today!
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BEST WORKOUT ROUTINES

T R A I N AT H O M E
Login on future.com/stayfit
to start your routine today!

DARČEKOVÁ KRABICA
DARČEKOVÁ KRABICA VHODNÁ PRE ZASIELANIE

Zabaliť

Špecifikácia:

Spôsob darovania je často rovnako
dôležitý ako darček samotný.
Prispôsobené darčekové krabice
sú ideálnou cestou, ako celý obsah
atraktívne zabaliť a napríklad aj zaslať.
Krabice sú vhodné aj pre zasielanie.

- Min. množstvo: 25 ks
- Materiál: vlnitá lepenka
- Potlač: všetky strany, spodná
strana odporúčaná prázdna pre
štítok dopravcu
- Veľkosti: rôzne, vždy zodpovedajúce
obsahu
- Ceny: cenník na vyžiadanie

• Už od 25 ks krabíc
• Možnosť adresnej rozosielky
• 100% bez starostí od objednania po
doručenie
• 3D digitálny grafický návrh

PRÍKLADY

DOPLNKOVÝ OBSAH
DOPLNKOVÝ OBSAH MIMO ŠTANDARDNÚ PONUKU

Doplniť
V prípade potreby je možné balíček
doplniť o dodatočný obsah mimo
štandardnú ponuku, ako sú rôzne
pochutiny, káva, čaj alebo napríklad
ďalšie marketingové materiály.
Pridanie doplnkov je na vyžiadanie,
radi Vás budeme informovať ohľadom
jednotlivých možností.

ADRESNÁ ROZOSIELKA
ROZOSIELKA NA JEDNOTLIVÉ ADRESY PRÍJEMCOV

Doručiť

Súkromie

Jednotlivé balíčky je možné rozoslať
na jednotlivé adresy príjemcov
pomocou tzv. adresnej rozosielky.

Spracovanie všetkých poskytnutých
dát je v súlade s GDPR. Na vyžiadanie
je možné poskytnúť zmluvu o
spracovaní osobných údajov.

Stačí nám odovzdať kontaktný
zoznam príjemcov, o zvyšok sa už
postaráme my. Doručenie prebieha cez
lokálneho dopravného partnera a v
priebehu celého procesu ste priebežne
informovaní o stave doručenia.
Vďaka adresnej rozosielke sa
vyhnete starostí:
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• So správou a nákladmi za
skladovanie
• S balením a zasielaním
zásielok
• So spracovaním vrátených
a prijatých zásielok
• So sledovaním stavu
doručenia jednotlivých
zásielok

NOVÉ PREDSTAVENIE
INŠPIRATÍVNY BALÍČEK
Spoločnosť The Promo Distributor predstavuje
nový katalóg. Tohtoročné predstavenie plánujú
ozvláštniť pomocou rozosielky s pridanou
powerbankou.
Slogan "Promo Power" bude navyše
komunikovaný on-line cez sociálne médiá a direct
mailingovú kampaň.

Doplnok:
Dodatočne pridané marketingové
materiály do balíčka

P322.012
Hliníková vrecková powerbanka 5 000 mAh
Prispôsobenie:
Tampónová tlač na powerbanke
Rukáv na krabičke produktu

Tento návrh bol vytvorený pre inšpiráciu.
Zvolené tému a grafika sú plne individuálne, na akýkoľvek účel, v ľubovoľnej cenovej hladine.
Kontaktujte nás pre ďalšie možnosti ohľadom ponuky produktov, prispôsobenia a cien.
Adresná rozosielka je dostupná iba v rámci EÚ.
*Ceny sú orientačné a závisia na vybraných položkách a personalizácii.

Price for
Cena
tohto
above
balíčka
giftuž
setod:
starting from:

€ 19,

95

NOVÉ PREDSTAVENIE
INŠPIRATÍVNY BALÍČEK
Dodávateľ kancelárskych potrieb Folio
predstavuje nový rad produktov. Folio je známe
pre inovatívnosť a skvelú zákaznícku podporu.
Hlavným zákazníkom spoločnosť zasiela nový
magazín spolu s modernými darčekmi, z ktorých
sú zákazníci nadšení!

Doplnok:
Dodatočne pridané marketingové
materiály do balíčka

P302.111
Kľúčenka s káblom 3 v 1

P329.109
Bambusové bezdrôtové slúchadlá do uší

Prispôsobenie:
Tampónová tlač na kľúčenke

Prispôsobenie:
Transferová tlač na vrecúšku

Tento návrh bol vytvorený pre inšpiráciu.
Zvolené tému a grafika sú plne individuálne, na akýkoľvek účel, v ľubovoľnej cenovej hladine.
Kontaktujte nás pre ďalšie možnosti ohľadom ponuky produktov, prispôsobenia a cien.
Adresná rozosielka je dostupná iba v rámci EÚ.
*Ceny sú orientačné a závisia na vybraných položkách a personalizácii.

Price for
Cena
tohto
above
balíčka
giftuž
setod:
starting from:

€ 21,

50

ZDRAVIE A ŠPORT
INŠPIRATÍVNY BALÍČEK
V minulom roku sa firma Jepson Accounting
umiestnila medzi TOP 10 zamestnávateľmi pre
mladých účtovníkov.
S väčšinou zamestnancov pracujúcich z domu
sa všetky rozhodla obdarovať balíčkom Stay
Healthy, vr. pozvánky na cvičebný program,
zaslaného na jednotlivé adresy zamestnancov.

Obsah balíčka:

P239.435
Bezpečnostný LED pásik

P453.785
RPET športový uterák vo vrecúšku

P330.387
Fitness náramok Move Fit

Prispôsobenie:
Tampónová tlač na pásku

Prispôsobenie:
Transferová tlač na vrecúšku

Prispôsobenie:
Rukáv na krabičke produktu
Balenie v darčekovom papieri

Dodatočné služby:

Darčeková krabička

Osobný odkaz s pozvánkou,
obojstranná potlač

Doručenie na jednotlivé adresy
zamestnancov

*
*
Tento návrh bol vytvorený pre inšpiráciu.
Zvolené tému a grafika sú plne individuálne, na akýkoľvek účel, v ľubovoľnej cenovej hladine.
Kontaktujte nás pre ďalšie možnosti ohľadom ponuky produktov, prispôsobenia a cien.
Adresná rozosielka je dostupná iba v rámci EÚ.
*Ceny sú orientačné a závisia na vybraných položkách a personalizácii.

Balenie:
Produktová krabička
fitness náramku je
prebalena rukávom
a v závere obalená
darčekovým papierom.

Osobný odkaz:
Prispôsobený odkaz
formátu A4 je pridaný
do balíčka

Cena tohto balíčka už od:

€ 27,

50

ZDRAVIE A ŠPORT
INŠPIRATÍVNY BALÍČEK
Spoločnosť Futura sa svojich zamestnancov snaží
udržiavať šťastné a motivované. Nedávno sa
vzájomne dohodli na začatí fitness výzvy.
Všetkých 48 zamestnancov dostalo darčekový
balíček s prihlasovacími údajmi k aplikácii, fitnes
náramkom a slúchadlami pre sledovanie aktivít a
motivácii k cvičeniu.

BEST WORKOUT ROUTINES

T R A I N AT H O M E
Login on future.com/stayfit
to start your routine today!

Osobný odkaz:
Prispôsobený odkaz
formátu A6 pridaný do
balíčka

P330.791
Fitness náramok s teplomerom Stay Healthy

P329.011
Skutočne bezdrôtové slúchadlá Liberty v nabíjacej krabičke

Prispôsobenie:
CO₂ gravír na náramku
Rukáv na krabičke produktu

Prispôsobenie:
Tampónová tlač na nabíjacej krabičke
Rukáv na krabičke produktu

Tento návrh bol vytvorený pre inšpiráciu.
Zvolené tému a grafika sú plne individuálne, na akýkoľvek účel, v ľubovoľnej cenovej hladine.
Kontaktujte nás pre ďalšie možnosti ohľadom ponuky produktov, prispôsobenia a cien.
Adresná rozosielka je dostupná iba v rámci EÚ.
*Ceny sú orientačné a závisia na vybraných položkách a personalizácii.

Price for
Cena
tohto
above
balíčka
giftuž
setod:
starting from:

€ 43,

50

ZDRAVIE A ŠPORT
INŠPIRATÍVNY BALÍČEK
Remeselníci firmy 16/61 pracujú na opravách
historických stavieb. Vďaka fľašiam na vodu a
nádobám na jedlo označených svojím menom
a logom spoločnosti si ich medzi sebou ľahko
rozlíši.
Navyše im nielen pri obede vyčarí úsmev na tvári!

Personalizácia:
Mená gravírovaná na uzáveru
fľaše pre jednoduché
rozpoznanie.

P436.770
Transferová tlač na textilnom úchopu fľaše

P269.560
Sklenená krabička na jedlo s bambusovým vekom

Prispôsobenie:
Transferová tlač na textilnom úchopu fľaše
CO₂ gravír mien na bambusovom uzáveru
Rukáv na krabičke produktu

Prispôsobenie:
Tampónová tlač na bambusovom veku
Digitálny transfer na textilnom zapínaniu
Rukáv na krabičke produktu

Tento návrh bol vytvorený pre inšpiráciu.
Zvolené tému a grafika sú plne individuálne, na akýkoľvek účel, v ľubovoľnej cenovej hladine.
Kontaktujte nás pre ďalšie možnosti ohľadom ponuky produktov, prispôsobenia a cien.
Adresná rozosielka je dostupná iba v rámci EÚ.
*Ceny sú orientačné a závisia na vybraných položkách a personalizácii.

Price
Cena for
tohto
above
balíčka
gift už
setod:
starting from:

€ 33,

50

UDRŽATEĽNOSŤ
INŠPIRATÍVNY BALÍČEK
Nadácia Water Care získava peniaze za účelom
udržiavania morí a oceánov bez plastov.
Na nedávnej fundraisingovej akcii sa jej
podarilo získať podporu od nových subjektov.
Najvýznamnejším darcom je zaslaný ďakovný
balíček obsahujúci produkty z udržateľnej
kolekcie Impact.

100% recyklované:

Tento produkt je vyrobený zo 7
recyklovaných PET fliaš, čím boli
naviac ušetrené 4l vody.

100% recyklované:

Tento produkt je vyrobený z 16
recyklovaných PET fliaš, čím bolo
navyše ušetrených 10l vody.

Pozitívny vplyv
IMPACT je kolekcia produktov, ktorých
cieľom je pozitívny vplyv najmä v úspore
vody a ďalších aspektoch ekológie, ktoré
nesmú byť prehliadané.

P788.035
Obal na 15,6" notebook Impact z rPET AWARE™

P774.175
Portfólio A5 Impact z rPET AWARE™

Prispôsobenie:
Transferová tlač na obale

Prispôsobenie:
Transferová tlač na portfóliu

Tento návrh bol vytvorený pre inšpiráciu.
Zvolené tému a grafika sú plne individuálne, na akýkoľvek účel, v ľubovoľnej cenovej hladine.
Kontaktujte nás pre ďalšie možnosti ohľadom ponuky produktov, prispôsobenia a cien.
Adresná rozosielka je dostupná iba v rámci EÚ.
*Ceny sú orientačné a závisia na vybraných položkách a personalizácii.

Cena
Price for
tohto
above
balíčka
giftuž
setod:
starting from:

€34,

95

UDRŽATEĽNOSŤ
INŠPIRATÍVNY BALÍČEK
Investičná spoločnosť Group Atlantique plánuje
investovať do spoločností, ktoré riešia zásadné
svetové problémy.
Pre nadchádzajúcu konferenciu bol pre
účastníkov pripravený balíček udržateľných
produktov z kolekcie Impact. Žiadna falošná
tvrdenia, iba skutočná ekológia!
Branding:
Výšivka vyzdvihne logo
s eleganciou

100% recyklované:

Tieto produkty sú vyrobené z
recyklovanej bavlny

Pozitívny vplyv
IMPACT je kolekcia produktov, ktorých
cieľom je pozitívny vplyv najmä v úspore
vody a ďalších aspektoch ekológie, ktoré
nesmú byť prehliadané.

P762.543
Taška Impact z recyklovanej bavlny AWARE ™

P453.305
6 dielna šiltovka Impact z 280g recyklovanej
bavlny AWARE™

Prispôsobenie:
Transferová tlač na taške

Prispôsobenie:
Výšivka na šiltovke

Tento návrh bol vytvorený pre inšpiráciu.
Zvolené tému a grafika sú plne individuálne, na akýkoľvek účel, v ľubovoľnej cenovej hladine.
Kontaktujte nás pre ďalšie možnosti ohľadom ponuky produktov, prispôsobenia a cien.
Adresná rozosielka je dostupná iba v rámci EÚ.
*Ceny sú orientačné a závisia na vybraných položkách a personalizácii.

Price
Cena for
tohto
above
balíčka
gift už
setod:
starting from:

€ 14,

95

POĎAKOVANIE
INŠPIRATÍVNY BALÍČEK
Dopravná spoločnosť Koperland Transport má
za sebou hektickú sezónu. Svojich vodičov chce
udržať maximálne motivované, preto pre každého
pripravila balíček s poďakovaním. Obsahom je
A4 list od vedenia s poďakovaním a dodatočným
dňom voľna a bezdrôtový reproduktor.

P328.351
Bezdrôtový reproduktor Baia 10W

Osobný odkaz:
Prispôsobený list formátu A4 pridaný
do balíčka

Prispôsobenie:
Tampónová tlač na reproduktore
Rukáv na krabičke produktu

Tento návrh bol vytvorený pre inšpiráciu.
Zvolené tému a grafika sú plne individuálne, na akýkoľvek účel, v ľubovoľnej cenovej hladine.
Kontaktujte nás pre ďalšie možnosti ohľadom ponuky produktov, prispôsobenia a cien.
Adresná rozosielka je dostupná iba v rámci EÚ.
*Ceny sú orientačné a závisia na vybraných položkách a personalizácii.

Price for
Cena
tohto
above
balíčka
giftuž
setod:
starting from:

€ 47,

50

POĎAKOVANIE
INŠPIRATÍVNY BALÍČEK
Nadácia Unity dobrovoľníckou činnosťou
podporuje komunitu starších ľudí v regióne
poskytovaním nákupov potravín alebo
priateľskou návštevou. Ako poďakovanie všetkým
180 veľmi nápomocným dobrovoľníkom daruje
personalizovanú powerbanku.

P322.242
Hliníková 18W PD powerbanka 10 000 mAh

Personalizácia:
Mená gravírovaná na
powerbanke

Prispôsobenie:
Laserový gravír loga na powerbanke
Laserový gravír mien na powerbanke
Rukáv na krabičke produktu

Tento návrh bol vytvorený pre inšpiráciu.
Zvolené tému a grafika sú plne individuálne, na akýkoľvek účel, v ľubovoľnej cenovej hladine.
Kontaktujte nás pre ďalšie možnosti ohľadom ponuky produktov, prispôsobenia a cien.
Adresná rozosielka je dostupná iba v rámci EÚ.
*Ceny sú orientačné a závisia na vybraných položkách a personalizácii.

Price
Cena for
tohto
above
balíčka
gift už
setod:
starting from:

€ 34,

95

PRIVÍTANIE
INŠPIRATÍVNY BALÍČEK
IT spoločnosť Pixel sa dynamicky rozvíja a
priebežne prijíma nových zamestnancov.
Pripravila pre nich uvítací balíček s produktmi
pre každodenné využitie, brožúrou "Welcome
to Pixel" a občerstvením pre prvé (on-line)
zoznamovacie stretnutie.

Obsah balíčka:

P308.853
Bezdrôtovo nabíjací stojanček na
telefón a perá Ontario 5W

P436.613
Nepriepustná termo fľaša Clima

P300.093
Sada pre digitálne bezpečie

Prispôsobenie:
Tampónová tlač na stojančeku
Rukáv na krabičke produktu

Prispôsobenie:
Rotačná digitálna potlač 360 na fľaši
Rukáv na krabičke produktu

Prispôsobenie:
Tampónová tlač na krabičke
Rukáv na krabičke produktu

Dodatočné služby:

P302.383
Zvinovací kábel 6 v 1 Ontario
Prispôsobenie:
Tampónová tlač na produkte

Darčeková krabička

Dodatočné pridanie brožúry a
potravinového výrobku do krabičky

*
*
Tento návrh bol vytvorený pre inšpiráciu.
Zvolené tému a grafika sú plne individuálne, na akýkoľvek účel, v ľubovoľnej cenovej hladine.
Kontaktujte nás pre ďalšie možnosti ohľadom ponuky produktov, prispôsobenia a cien.
Adresná rozosielka je dostupná iba v rámci EÚ.
*Ceny sú orientačné a závisia na vybraných položkách a personalizácii.

Prebal rukávom:
Plnofarebný rukáv
vo vlastnej grafike na
krabičke produktu.

Doplnky:
Vlastná brožúra a
potravinový výrobok
pridané do darčekového
balíčka.

Cena tohto balíčka už od:

€ 49,

50

PRIVÍTANIE
INŠPIRATÍVNY BALÍČEK
Kobalt je dodávateľ svetiel s predajňami po celej
Európe, v ktorých zamestnáva svoje predajce.
Pre nových zamestnancov má pripravené
uvítacie balíčky s praktickým obsahom v motíve
spoločnosti.

Svietiace logo:
Podsvietený priestor
umožní gravírovanému
logu skutočne zažiariť.

P308.791
Light up bezdrôtovo nabíjací
stojanček na telefón a perá 5W

P432.931
Light up termohrneček

P300.321
Light up bezdrôtová myš

P773.011
Poznámkový blok A5 s chytrými
vreckami

Prispôsobenie:
Laserový gravír s podsvietením

Prispôsobenie:
Laserový gravír s podsvietením

Prispôsobenie:
Laserový gravír s podsvietením

Prispôsobenie:
Transferová tlač na obale

Tento návrh bol vytvorený pre inšpiráciu.
Zvolené tému a grafika sú plne individuálne, na akýkoľvek účel, v ľubovoľnej cenovej hladine.
Kontaktujte nás pre ďalšie možnosti ohľadom ponuky produktov, prispôsobenia a cien.
Adresná rozosielka je dostupná iba v rámci EÚ.
*Ceny sú orientačné a závisia na vybraných položkách a personalizácii.

Cena
Price for
tohto
above
balíčka
giftuž
setod:
starting from:

€ 59,

95

PRIVÍTANIE
INŠPIRATÍVNY BALÍČEK
Nezisková organizácia Waterworld berie
prijímanie nových zamestnancov skutočne vážne.
Balíček reklamných predmetov Waterworld
zasiela niekoľko dní pred prvým pracovným dňom
každému z nových zamestnancov.
Prvý dojem je to najdôležitejšie.

Darčekový balíček:
Potlač krabice vo
firemnej grafike s
ladiacim odkazom

P610.965
Pero X3 Smooth touch

P773.215
Základný poznámkový blok s
tvrdou väzbou

P436.755
Nepriepustná fľaša s nerezovým
uzáverom

P788.085
Puzdro na 15,6" notebook

Prispôsobenie:
Tampónová tlač na klipe

Prispôsobenie:
Sieťotlač na poznámkovom bloku

Prispôsobenie:
Rotačná sieťotlač na fľaši

Prispôsobenie:
Transferová tlač na puzdre

Tento návrh bol vytvorený pre inšpiráciu.
Zvolené tému a grafika sú plne individuálne, na akýkoľvek účel, v ľubovoľnej cenovej hladine.
Kontaktujte nás pre ďalšie možnosti ohľadom ponuky produktov, prispôsobenia a cien.
Adresná rozosielka je dostupná iba v rámci EÚ.
*Ceny sú orientačné a závisia na vybraných položkách a personalizácii.

Cena
Price tohto
for above
balíčka
giftuž
setod:
starting from:

€ 23,

95

OSLAVA
INŠPIRATÍVNY BALÍČEK
Ace Vito je dodávateľom športového
vybavenia. Pre ich 25. výročie majú pre svojich
zamestnancov pripravené prekvapenie: výlet na
futbalové stretnutie do Barcelony.
Oznámenie plánujú originálnou cestou v podobe
zaslania batohu Bobby v darčekovej krabičke s
pozvánkou všetkým 37 zamestnancom.

Osobný odkaz:
Prispôsobený odkaz
formátu A5 pridaný do
balíčka

Tento návrh bol vytvorený pre inšpiráciu.
Zvolené tému a grafika sú plne individuálne, na akýkoľvek účel, v ľubovoľnej cenovej hladine.
Kontaktujte nás pre ďalšie možnosti ohľadom ponuky produktov, prispôsobenia a cien.
Adresná rozosielka je dostupná iba v rámci EÚ.
*Ceny sú orientačné a závisia na vybraných položkách a personalizácii.

P705.292
Nedobytný batoh Bobby Hero Regular
Prispôsobenie:
Transferová tlač na batohu

Cena
Price for
tohto
above
balíčka
giftuž
setod:
starting from:

€ 74,

50

OSLAVA
INŠPIRATÍVNY BALÍČEK
Bistro Dot oslavuje svoje 2. výročie založenia.
Pri tejto príležitosti spúšťa cez sociálne médiá
súťaž o najlepší príspevok so sandwichom Dot.
25 účastníkov s najväčším počtom lajkov získava
originálnu fľašu s reproduktorom. Kampaň
podporila predaje bistrá o 65%!

Balenie:
Produktová krabička fľaše
prebalena rukávom a obalená
darčekovým papierom.

P433.452
Termo fľaša s bezdrôtovým reproduktorom
Prispôsobenie:
Laserový gravír loga na fľaši
Rukáv na krabičke produktu
Balenie v darčekovom papieri

Tento návrh bol vytvorený pre inšpiráciu.
Zvolené tému a grafika sú plne individuálne, na akýkoľvek účel, v ľubovoľnej cenovej hladine.
Kontaktujte nás pre ďalšie možnosti ohľadom ponuky produktov, prispôsobenia a cien.
Adresná rozosielka je dostupná iba v rámci EÚ.
*Ceny sú orientačné a závisia na vybraných položkách a personalizácii.

Price
Cena for
tohto
above
balíčka
gift už
setod:
starting from:

€ 26,

95

ON-LINE SEMINÁR
INŠPIRATÍVNY BALÍČEK
Marketingová agentúra Pebbles tento rok
organizuje tradičný seminár netradične on-line.
Účastníci pred akciou obdržia prispôsobený
balíček s pozvánkou, podrobnosťami o akcii a
niekoľko praktických vecí: slúchadlá, fľašu na
vodu a zápisník.

Obsah balíčka:

P329.142
Bezdrôtové slúchadlá Jam

P433.441
Nepriepustná fľaša s kovovým uzáverom

Prispôsobenie:
Tampónová tlač na slúchadlách
Rukáv na krabičke produktu

Prispôsobenie:
Rotačná sieťotlač na fľaši
Rukáv na krabičke produktu s vlastným
menom

P774.021
Zápisník s mäkkou väzbou
z PU a farebnými okrajmi

P610.750
Metalické pero X8

Prispôsobenie:
Transferová tlač na obale

Prispôsobenie:
Tampónová tlač na klipe

Dodatočné služby:

Darčeková krabička

Osobný odkaz formátu A5 s obojstrannou
potlačou

Darčeková krabička je zaslaná na adresy
účastníkov

*
*
Tento návrh bol vytvorený pre inšpiráciu.
Zvolené tému a grafika sú plne individuálne, na akýkoľvek účel, v ľubovoľnej cenovej hladine.
Kontaktujte nás pre ďalšie možnosti ohľadom ponuky produktov, prispôsobenia a cien.
Adresná rozosielka je dostupná iba v rámci EÚ.
*Ceny sú orientačné a závisia na vybraných položkách a personalizácii.

Personalizácia:
Mená účastníkov na fľaši
a na rukáve

Osobný odkaz:
Prispôsobený odkaz
formátu A5 pridaný do
balíčka

Cena tohto balíčka už od:

€ 33,

95

ON-LINE AKCIA
INŠPIRATÍVNY BALÍČEK
Módna značka Nautilus Men predstavuje
novú udržateľnú kolekciu. Svojim predajcom
usporiadala celodennú on-line akciu s niekoľkými
prednášajúcimi. Každý z predajcov pred
akciou dostal podrobné informácie a niekoľko
tematických produktov.

Balenie:
Prebal rukávom na
krabičke produktu

P329.212
Bambusový bezdrôtový reproduktor Nevada 3 W

P773.921
P610.589
Korkový zápisník A5 Moderné bambusové pero

P302.873
Zvinovací kábel 3 v 1 Ontario

Prispôsobenie:
CO₂ gravír na reproduktore
Rukáv na krabičke produktu

Prispôsobenie:
Transferová tlač na
zápisníku

Prispôsobenie:
CO₂ gravír na produkte

Prispôsobenie:
Tampónová tlač na pere

Tento návrh bol vytvorený pre inšpiráciu.
Zvolené tému a grafika sú plne individuálne, na akýkoľvek účel, v ľubovoľnej cenovej hladine.
Kontaktujte nás pre ďalšie možnosti ohľadom ponuky produktov, prispôsobenia a cien.
Adresná rozosielka je dostupná iba v rámci EÚ.
*Ceny sú orientačné a závisia na vybraných položkách a personalizácii.

Price for
Cena
tohto
above
balíčka
giftuž
setod:
starting from:

€ 49,

50

ON-LINE WORKSHOP
INŠPIRATÍVNY BALÍČEK
Art Factory organizuje workshopy kreatívnych
zručností, ktoré sú dostupné cez on-line
platformu. Každý z prihlásených účastníkov
pred prvou lekciou obdrží uvítací balíček s
prihlasovacím kódom, reklamnými predmetmi
Art Factory a informatívnou brožúrou o
workshope.

Doplnok:
Dodatočné pridanie brožúry
a potravinového výrobku do
krabičky

P432.834
PLA hrnček coffee to go 380ml

P773.314
Zápisník A5 Deluxe sa stylusovým perom

Prispôsobenie:
Rotačný digitálna potlač 360 na hrnčeku
Rukáv na krabičke produktu

Prispôsobenie:
Tampónová tlač na obale
Rukáv na krabičke produktu

Tento návrh bol vytvorený pre inšpiráciu.
Zvolené tému a grafika sú plne individuálne, na akýkoľvek účel, v ľubovoľnej cenovej hladine.
Kontaktujte nás pre ďalšie možnosti ohľadom ponuky produktov, prispôsobenia a cien.
Adresná rozosielka je dostupná iba v rámci EÚ.
*Ceny sú orientačné a závisia na vybraných položkách a personalizácii.

Price for
Cena
tohto
above
balíčka
giftuž
setod:
starting from:

€ 21,

50

PRÁCA Z DOMOVA
INŠPIRATÍVNY BALÍČEK
Celé e-commerce oddelenie kozmetickej
spoločnosti Savar pracuje vzdialene z domu.
Management prišiel s nápadom podpory
zamestnancov praktickým home office balíčkom,
ktorý využijú pre prácu a on-line stretnutia.
Headset a podložka pod myš s bezdrôtovým
nabíjaním boli skvelou voľbou.

Osobný odkaz:
Prispôsobený vzkaz
formátu A5 pridaný do
balíčka

P329.151
Kancelársky headset s mikrofónom

P308.941
Podložka pod myš s bezdrôtovým nabíjaním 5W

Prispôsobenie:
Tampónová tlač na slúchadlách
Rukáv na krabičke produktu

Prispôsobenie:
Sieťotlač na podložke
Rukáv na krabičke produktu

Tento návrh bol vytvorený pre inšpiráciu.
Zvolené tému a grafika sú plne individuálne, na akýkoľvek účel, v ľubovoľnej cenovej hladine.
Kontaktujte nás pre ďalšie možnosti ohľadom ponuky produktov, prispôsobenia a cien.
Adresná rozosielka je dostupná iba v rámci EÚ.
*Ceny sú orientačné a závisia na vybraných položkách a personalizácii.

Price for
Cena
tohto
above
balíčka
giftuž
setod:
starting from:

€ 42,

50

PRÁCA Z DOMOVA
INŠPIRATÍVNY BALÍČEK
Spoločnosť Datacore má všetkých
svojich 47 zamestnancov doma na
home office. Rozhodla sa každého
z nich povzbudiť a podporiť
darovaním balíčka produktov v
korporátnej grafike, ktoré boli
rozoslané na adresy zamestnancov.

Branding:
CO₂ gravír zaistí decentný,
napriek tomu efektný výsledok

P301.132
UV-C sterilizačný box s bezdrôtovým
nabíjaním 5W Rena

P328.229
Bambusový bezdrôtový reproduktor

P436.380
Fľaša na vodu s bambusovým
uzáverom

P329.232
Bambusová bezdrôtové slúchadlá
Dakota

Prispôsobenie:
CO₂ gravír na produkte

Prispôsobenie:
CO₂ gravír na reproduktore

Prispôsobenie:
CO₂ gravír na uzávere

Prispôsobenie:
CO₂ gravír na slúchadlách

Tento návrh bol vytvorený pre inšpiráciu.
Zvolené tému a grafika sú plne individuálne, na akýkoľvek účel, v ľubovoľnej cenovej hladine.
Kontaktujte nás pre ďalšie možnosti ohľadom ponuky produktov, prispôsobenia a cien.
Adresná rozosielka je dostupná iba v rámci EÚ.
*Ceny sú orientačné a závisia na vybraných položkách a personalizácii.

Price for
Cena
tohto
above
balíčka
giftuž
setod:
starting from:

€ 99,

00

DO POŠTOVEJ SCHRÁNKY
INŠPIRATÍVNY BALÍČEK
Mladý podnikateľ Taha Umar mal veľmi úspešný
prvý rok. Veľkú finančnú podporu jeho startupu mu poskytli investori, ktoré získal skrze
crowdfundingovú kampaň.
Ako poďakovanie im poslal balíček vhodný do
poštovej schránky.

Osobný odkaz:
Prispôsobený
odkaz formátu A5
pridaný do balíčka

P322.229
Vrecková powerbanka z korku a pšenice 5 000 mAh

P820.879
EKO RFID korkové puzdro na karty

Prispôsobenie:
CO₂ gravír na powerbanke
Rukáv na krabičke produktu

Prispôsobenie:
CO₂ gravír na puzdre
Rukáv na krabičke produktu

Tento návrh bol vytvorený pre inšpiráciu.
Zvolené tému a grafika sú plne individuálne, na akýkoľvek účel, v ľubovoľnej cenovej hladine.
Kontaktujte nás pre ďalšie možnosti ohľadom ponuky produktov, prispôsobenia a cien.
Adresná rozosielka je dostupná iba v rámci EÚ.
*Ceny sú orientačné a závisia na vybraných položkách a personalizácii.

Vhodné do
schránky:
Krabica
zodpovedá
štandardnej
veľkosti poštovej
schránky.

Price for
Cena
tohto
above
balíčka
giftuž
setod:
starting from:

€ 24,

95

DO POŠTOVEJ SCHRÁNKY
INŠPIRATÍVNY BALÍČEK
Internetová cestovná kancelária Travel
zaznamenala kvôli lockdownu ťažké časy,
zákazníci sa však už pomaly navracia.
Na podporu predaja si pripravila akciu pre prvých
100 zákazníkov, ktorí do schránky obdržia balíček
cestovného vybavenia a 2 tabuľky čokolády.

Doplnky:
Dodatočné pridanie brožúry
a potravinového výrobku do
krabičky

P820.042
Hliníkové RFID puzdro na karty

P786.002
Sada pre pohodlné cestovanie

Prispôsobenie:
Tampónová tlač na puzdre
Rukáv na krabičke produktu

Prispôsobenie:
Transferová tlač na produkte

Tento návrh bol vytvorený pre inšpiráciu.
Zvolené tému a grafika sú plne individuálne, na akýkoľvek účel, v ľubovoľnej cenovej hladine.
Kontaktujte nás pre ďalšie možnosti ohľadom ponuky produktov, prispôsobenia a cien.
Adresná rozosielka je dostupná iba v rámci EÚ.
*Ceny sú orientačné a závisia na vybraných položkách a personalizácii.

Vhodné do
schránky:
Krabica zodpovedá
štandardnej veľkosti
poštovej schránky.

Price for
Cena
tohto
above
balíčka
giftuž
setod:
starting from:

€ 16,

50

DOMÁCNOSŤ A RELAX
INŠPIRATÍVNY BALÍČEK
Louise začínala ako interiérová dizajnérka, teraz
prevádzkuje obľúbený e-shop s dekoráciami.
Väčšina jej zamestnancov pracuje z domu a dlho
ich nevidela. Na nadchádzajúce sviatky sa je
rozhodla obdarovať praktickým vybavením do
kuchyne, vr. svojich obľúbených receptov.

Obsah balíčka:

P911.051
Čašnícka vývrtka Vino

P262.835
Prémiová kuchynská chňapka z canvas

P262.825
Prémiová zástera z canvas

Prispôsobenie:
Rukáv na krabičke produktu

Prispôsobenie:
Transferová tlač na chňapke
Rukáv na krabičke produktu

Prispôsobenie:
Transferová tlač na zástere

Dodatočné služby:

Darčeková krabička

Dodatočné pridanie knižky receptov

Doručenie na jednotlivé adresy
zamestnancov

*

Doplnky:
Dodatočné pridanie
receptov do balíčka

*

Balenie:
Produktové krabičky
prebalené rukávom vo
firemnej grafike

Tento návrh bol vytvorený pre inšpiráciu.
Zvolené tému a grafika sú plne individuálne, na akýkoľvek účel, v ľubovoľnej cenovej hladine.
Kontaktujte nás pre ďalšie možnosti ohľadom ponuky produktov, prispôsobenia a cien.
Adresná rozosielka je dostupná iba v rámci EÚ.
*Ceny sú orientačné a závisia na vybraných položkách a personalizácii.

Cena tohto balíčka už od:

€ 39,

95

DOMÁCNOSŤ A RELAX
INŠPIRATÍVNY BALÍČEK
Spoločnosť Roque je medzi zamestnancami a
obchodnými partnermi známa svojimi firemnými
večierkami. Ten musel byť tento rok zrušený,
avšak pozvaní neprišli skrátka! Každý z nich
dostal party balíček pre malý domáci večierok.

Balenie:
Prebal rukávom
na krabičke
produktu

P940.063
Piškvorky v drevenej krabičke

P911.072
Vino Sommelier sada 3ks

P911.082
Nerezové chladiace kocky 4ks

Prispôsobenie:
Tampónová tlač na produkte
Rukáv na krabičke produktu

Prispôsobenie:
Tampónová tlač na vývrtke
Rukáv na krabičke produktu

Prispôsobenie:
Tampónová tlač na krabičke
Rukáv na krabičke produktu

Tento návrh bol vytvorený pre inšpiráciu.
Zvolené tému a grafika sú plne individuálne, na akýkoľvek účel, v ľubovoľnej cenovej hladine.
Kontaktujte nás pre ďalšie možnosti ohľadom ponuky produktov, prispôsobenia a cien.
Adresná rozosielka je dostupná iba v rámci EÚ.
*Ceny sú orientačné a závisia na vybraných položkách a personalizácii.

Price for
Cena
tohto
above
balíčka
giftuž
setod:
starting from:

€27,

50

DOMÁCNOSŤ A RELAX
INŠPIRATÍVNY BALÍČEK
Spoločnosť Fabric Furniture z veľkej časti
presedlala na on-line predaj. Pre podporu
predaja na konci roka sa rozhodla k objednávkam
v danej hodnote pribaliť špeciálny balíček Relax
@ Home. Toto gesto zákazníci vrelo ocenili.

Dekorácia:
Potlač krabice
plnofarebnou
fotografiou pre
luxusný vzhľad

P940.073
Domino a mikádo v drevenej krabičke

P263.201
Sada na čokoládové fondue Cocoa

Prispôsobenie:
Tampónová tlač na drevenej krabičke
Rukáv na krabičke produktu

Prispôsobenie:
CO₂ gravír na drevenom podstavci
Rukáv na krabičke produktu

Tento návrh bol vytvorený pre inšpiráciu.
Zvolené tému a grafika sú plne individuálne, na akýkoľvek účel, v ľubovoľnej cenovej hladine.
Kontaktujte nás pre ďalšie možnosti ohľadom ponuky produktov, prispôsobenia a cien.
Adresná rozosielka je dostupná iba v rámci EÚ.
*Ceny sú orientačné a závisia na vybraných položkách a personalizácii.

Price for
Cena
tohto
above
balíčka
giftuž
setod:
starting from:

€ 31,

95

MAGAZÍN VÁM PRINÁŠA:

trade.sk

