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Oddajemy w Państwa ręce kolejną, czwartą już edycję 
katalogu Promo Gifts wydawanego zawsze z początkiem 
roku przez Polską Izbę Artykułów Promocyjnych. 
PIAP  to organizacja, która powstała w 2007 roku i dzięki 
realizowanej misji, podejmowanym działaniom mającym 
na celu scalenie środowiska reklamowego w Polsce  
a także promocji gadżetu jako nośnika reklamy, jest już 
bardzo dobrze rozpoznawalna na rynku. Tym samym 
obecność w gronie jej członków daje ogromny prestiż, 
a certyfikat PIAP świadczy o wiarygodności  firmy.
Katalog, który wydaliśmy na 2011 rok stanowi obszerną 
bazę firm działających w branży upominków reklamow-
ych, zarówno producentów i importerów gadżetów jak 
i agencji reklamowych, które zrzeszone są  w PIAP.
Aby ułatwić Państwu odnalezienie poszukiwanego przez 
Was dostawcy produktów lub usług, w tegorocznej edycji 
katalog podzielony został na dwie części. 
W części skierowanej do Działów Marketingów, Działów 
Zakupów oraz wszystkich osób zajmujących się w firmach 
zakupami upominków przeznaczonych do promocji 
własnej marki czy firmy, znajdziecie Państwo informacje 
o ofercie oraz dane teleadresowe agencji reklamowych, 
które nie tylko dostarczą Państwu wybrany produkt, 
ale doradzą jak właściwie dobrać go zależnie od grupy 
docelowej, do której ma być skierowany, w jaki sposób 
umieścić na nim Państwa logo, zajmą się wykonaniem 
projektu i wykonają znakowanie.  
W drugiej części, możecie Państwo zapoznać się z ofertą 
firm, które zajmują się importem oraz produkcją artykułów 
promocyjnych. Ta część skierowana jest przede wszystkim 
do agencji reklamowych, dla których stanowić może 
wygodną pomoc w codziennej pracy.
Katalog PIAP to jednak nie tylko przydatne w pracy 
narzędzie. To również gwarancja wysokiej jakości produk-
tów i usług oferowanych przez zrzeszone w naszej Izbie 
firmy, gwarancja rzetelności i najwyższych standardów 
obsługi oraz szacunku dla Klienta.
Mam nadzieję, że zaufanie jakim nas Państwo obdarzacie 
biorąc do rąk katalog Promo Gifts  zaowocuje w tym 
roku nawiązaniem nowych, satysfakcjonujących relacji 
biznesowych.

MAGDALENA KUCHARZEWSKA 
Vice Prezes PIAP

WYDAWCA: 
POLSKA IZBA ARTYKUŁÓW PROMOCYJNYCH 
60-415 Poznań, ul. Lutycka 11

BIURO PIAP 
40-203 Katowice, Al. Roździeńskiego 86A/110 
KATARZYNA WOJNIAK – Dyrektor Generalny PIAP
tel. +48 791 354 426
biuro@piap-org.pl
www.piap-org.pl
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28 CONCEPT SP. Z O.O.             
29 COTTOFROTTO                
30 COOKIE SŁODYCZE REKLAMOWE              
32 DEONET B.V.               
34 EASY GIFTS SP. Z O.O.            
36 ELANOSWEET AGENCJA SŁODKIE   
      REKLAMY             
37 elasto form Polska Sp. z o.o.           
38 EXTEND VISION SP. Z O.O.            
39 FIRMA PRODUKCYJNO HANDLOWA    
      GALDREW MARIUSZ SŁOMSKI           
40 FIGARO GROUP SP. Z O.O.            
42 FULLOUTDOORPRINTSERVICE                
43 GECKO EUROPE S.A.              
44 FORTRESS SP. Z O.O.             
46 GJC INTER MEDIA SP. Z O.O.           
48 GIFT STAR               
50 GJG GROUP               
52 GM GADGETS               
53 GRUPA REKLAMOWA 32B              
54 GRATISOWNIA.PL                
56 INFOMAX E. MARASIK - BIELEJEC & 
      G. BIELEJEC SP. J.       
58 INSPIRION POLSKA SP. Z O.O.            
60 IVORY                
62 JAGUAR TOMASZ CHWIŁOWICZ              
64 HEADWEAR PL               
65 JAVRO 2 SP. Z O.O.            

66 JETT STUDIO SP. Z O.O.            
67 KUSHA                
68 KUNSZT                
70 LECCE PEN POLSKA SP. Z O.O.           
72 LEDPROJEKT SPÓŁKA Z O.O.             
73 MAXIM                
74 MACMA POLSKA SP. Z O.O.            
76 MICHEL STUDIO REKLAMOWE              
77 MID OCEAN BRANDS POLSKA SP. Z O.O.          
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      JANUSZ PRZYBYLSKI            
92 P.P.U.H. ULTREK 
      URSZULA ŁOMNICKA – BOŁOZ           
93 PIERNIKOWYSKLEP.PL                
94 PACK ART SP. Z O.O.            
96 PAR BAKUŁA SP.J.              
98 PF CONCEPT INTERNATIONAL B.V. | 
      PF CONCEPT POLSKA         
100 POLGET GROUP               
101 POLSKI DRUKARZ SP. Z O.O.            
102 PRAŻMOWSCY S.C.               
103 REDA POLSKA SP. Z O.O.            
104 PRINTING HOUSE               
106 PROMO GIFTS SP. Z O.O.            
108 QUO VADIS POLONIA SP. Z O.O.           
110 RODAN AGENCJA REKLAMOWA 
         SP. Z O.O., SP. K.         
112 SANDEX BIS SP. J.             
113 SUNNY GIFT               
114 SENATOR POLSKA SP. Z O.O.            
116 TEXET POLAND SP. Z O.O.            
118 TROBER POLSKA               
120 “STEFANIA” ZAKŁAD GALANTERII 
        SKÓRZANEJ  EXPORT - IMPORT 
121 VFP COMMUNICATIONS LTD. SP. Z O.O.       
122 WDS ALICJA SYGUŁA           
123 WIMAR MACIEJ WIŚNIEWSKI          
124 Z.P. POLY MAŁGORZATA DOROSZ         



Jest mi szczególnie miło oddać w Państwa ręce kolejną edycję  
katalogu PIAP.
Rok 2010 pokazał, że firmy działające w branży artykułów 
promocyjnych rozwijają swoją działalność oraz widzą 
potrzebę zrzeszania się w organizacjach branżowych.  
W publikacji zostały zaprezentowane wszystkie firmy 
członkowskie Polskiej Izby Artykułów Promocyjnych, katalog 
został podzielony na dwie części producenci/importerzy 
oraz agencje reklamowe, dzięki czemu poszczególne grupy 

odbiorców będą mogły w łatwy sposób odnaleźć określoną grupę docelową.  
Katalog PIAP jest niewątpliwie doskonałym źródłem wiedzy o firmach 
działających w branży artykułów promocyjnych i staje się niezbędnym  
narzędziem wykorzystywanym przez pracowników działów marketingu, agencji 
reklamowych  jak i innych instytucji. 
Serdecznie zachęcam wszystkich do zapoznania się z publikacją.

KATARZYNA WOJNIAK 
Dyrektor Generalny PIAP

|    www.pangadzet.pl

AGENCJE REKLAMOWE

126 3LINE.PL SP. Z O.O.         
127 AGENCJA REKLAMOWA NORWOKS          
128 ARCO STUDIO REKLAMY           
129 ARTIGRAF-AGENCJA REKLAMY 
        I PROMOCJI       
130 ARTCLIP ADVERTISING AGENCY          
132 ATACAMA S.C.            
133 BRANDFATHERS AND SONS S.A.         
134 ATUT PL SP. Z O.O.         
136 BHZ REKLAMA            
138 DOREL, DOROTA KUDERSKA          
139 DOUBLE SYSTEM            
140 AUH ELWIRA – 
        DARIUSZ PŁACZKIEWICZ        
141 F.H.U. GRAFF           
142 EVERGREEN            
144 FIRMA KULIK SP.J.           
145 FIORI AGENCJA REKLAMOWA          
146 GEMINI MEDIA SP. Z O.O.         
148 GIFT EXPERT            
149 GRAW-DRUK PRACOWNIA   
         SITODRUKU I TAMPONDRUKU     

150 HABAS MAŁGORZATA HABAS          
151 KOLORMEDIA JACEK SZCZĘSNY         
152 IMC GROUP            
154 M7 MARKETING SERVICES         
155 MARGOGIFT 
         MAŁGORZATA KWIATKOWSKA        
156 MARKETINGOWIEC.PL           
157 MBK MARKETING SUPPORT S.C.         
158 MDA PROMOTION AGENCJA   
         REKLAMOWA ANNA MAKAREWICZ     
159 MODART             
160 3STYLERS SP Z O.O.         
161 PRO-ACTIV SPÓŁKA JAWNA BEATA 
         BETLEJEWSKA, JAROSŁAW NIEMIERA   
162 POLIGRAFIA-PROMOCJA-REKLAMA 
         STUDIO K2        
164 PROMOPOLSKA            
165 RITF ADVNET POLSKA SP. Z O.O.        
166 SPARK PROMOTIONS SP. Z O.O.        
168 STUDIO SIEDEM S.C. GRZEGORZ 
         ŻÓŁTOWSKI, MICHAŁ BIEDRZYCKI   
170 S PRO            
171 TRUE COLOURS S.C.              



ADDESIGN Gifts Catalogue jest dystrybutorem upominków 
reklamowych. Nasz katalog „GIFTOUTLET” zawiera blisko 
1000 pozycji unikatowych gadżetów na każdą okazje. 
Nasza oferta jest skierowana do agencji reklamowych, 
nie obsługujemy klienta końcowego. Poza standartową 
ofertą upominków produkcji chińskiej w naszym katalogu 
znajdziecie Państwo również produkty znanych marek jak 
Nike, Energizer czy Wenger. 

ADDESIGN GIFTS CATALOGUE 
60-589 Poznań, ul. Piękna 40
tel. 61/844 16 55, fax 61/844 16 60
biuro@addesign.com.pl 
www.addesign.com.pl 
www.giftoutlet.pl
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Satis Factory to agencja usługowa specjalizująca się 
w produkcjach masowych gadgetów, kosmetyków 
reklamowych i innych artykułów promocyjnych 
realizowanych na indywidualne zamówienia. Satis Factory 
działa kompleksowo, koordynując zlecone projekty na 
wszystkich etapach realizacji, począwszy od pomysłu, po 
finalny produkt (bez pomocy pośredników). Posiada bazę 
logistyczno-magazynową w Piasecznie pod Warszawą, dzięki 
czemu jest w stanie zapewnić obsługę masowych akcji 
promocyjnych w ciągu 48 godzin. Agencja współpracuje 
z kilkunastoma fabrykami na całym świecie, wyszukując 
produkty z różnych kategorii, w najlepszej na rynku cenie 
w stosunku do jakości. Na życzenie klienta agencja świadczy 
usługi znakowania produktów lub ich konfekcjonowania.
Satis Factory w swojej ofercie posiada również propozycje 
artykułów świątecznych i upominków okazjonalnych takich 
jak: Walentynki, Dzień Dziecka, etc.

AGENCJA REKLAMOWA SATIS FACTORY 
05-500 Piaseczno, ul.Techniczna 2, bud B.
tel. 22/845 62 11, fax: 22/845 62 11
infolinia: 0801 022 400* 
* Infolinia dla telefonii stacjonarnej, koszt połączenia według cennika operatora

info@satisfactory.pl
www.satisfactory.pl
www.prezentydlafirm.pl

|    www.pangadzet.pl
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Artykuły z folii PCV 
Etui na karty kredytowe, 
etui na długopisy, 
etui do pakowania drobnych przedmiotów, 
okładki na dokumenty,
okładki na paszporty dla koni, paszporty dla misiów 
podkładki na biurko, pod mysz, na kozetkę lekarską, 
deski z klipem, teczki z klipem, 
segregatory, 
wizytowniki na 1,2,3 lub 4 wizytówki w pionie., wkładki do 
wizytowników,
kieszenie samoprzylepne, koperty foliowe, listwy reklamowe, 
linijki kardiologiczne, receptariusze
okładki na kalendarze, kosmetyczki zgrzewane, 
etui na bilety dla biur podróży, zawieszki na walizkę, 
okładki foliowe do umieszczania reklam, zawieszane w oknie
opaski samozaciskające odblaskowe, zawieszki odblaskowe 
w różnych kształtach, naklejki odblaskowe
Na naszych wyrobach nanosimy nadruki reklamowe
Z folii PCV wykonujemy nawet pojedyncze przedmioty wg 
indywidualnych projektów klienta.
Każde zlecenie jest rozpatrywane indywidualnie.

ARTFOL-PCV S.C. 
05-083 Zaborów, ul. Stanisławów 50
tel. 22/752 00 63, tel. kom 602 199 560, 
fax 22/752 00 62
artfol@artfol.com.pl
www.artfol.com.pl
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Zajmujemy się produkcją smyczy reklamowych.  
W naszej ofercie znajdziecie Państwo  ich kilkadziesiąt 
rodzajów. 
Zajmujemy się IMPORTEM pamięci USB oraz smyczy 
metalowych 
Zajmujemy się grawerowaniem i cięciem laserowym. 
Oferujemy Państwu najwyższą jakość usług oraz produktów. 
Profesjonalne doradztwo i fachowość. 
Wyróżnia nas terminowość, wysoka jakość, niskie ceny.

ARUAL GADŻETY  
04-028 Warszawa, Al. Stanów Zjednoczonych 51, lok. 5
tel. 22/517 77 67, fax 22/517 77 67
biuro@logosmycze.pl
www.logosmycze.pl

|    www.pangadzet.pl
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CHOCO Słodycze Reklamowe – jest spółką córką firmy Artystik 
Poland Group producenta opakowań ozdobnych. Firma 
powstała w 1998 roku. W chwili obecnej głównym przedmiotem 
jej działalności są słodkie upominki. CHOCO 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 CHOCO Słodycze 
Reklamowe 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. 

ARTYSTIK POLAND GROUP SP. Z O.O. 
05-500 Stara Iwiczna Piaseczno, ul. Nowa 23 
tel. 22/715 83 34, fax 22/715 83 36
tomasz@apgrupa.pl 
www.apgrupa.pl 
www.monetyczekoladowe.pl
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Jesteśmy jednym z czołowych importerów upominków 
reklamowych w Polsce.
Nasi klienci mogą liczyć na kompleksową obsługę – realizujemy 
nie tylko sprzedaż upominków reklamowych dostępnych w ciągu 
24 godzin, ale także usługi znakowania. Nasza oferta obejmuje 
ponad 1100 produktów, a wśród nich tak unikatowe i niedostępne 
nigdzie indziej upominki jak: produkty z egzotycznego drewna 
sheesham i mosiądzu prezentowane w Kolekcji Premium, 
ekskluzywna porcelana marki Goebel, oraz smycze metalowe 
FONKI o wyjątkowym kształcie zapinki, a także wiele innych. Na 
specjalne zamówienia klientów realizujemy także indywidualne 
zlecenia produkowane bezpośrednio na Dalekim Wschodzie.
 
Dwa razy do roku wydajemy autorski katalog BLUE COLLECTION 
dopasowany do sezonu i pory roku. Nasza pełna oferta dostępna 
jest również na nowoczesnej stronie internetowej pozwalającej 
na łatwe sprawdzenie cen i stanów magazynowych. Agencjom 
reklamowym oddajemy do dyspozycji szereg narzędzi 
ułatwiających współpracę takich jak indywidualne katalogi, 
spersonalizowana strona internetowa a także specjalne warunki 
cenowe.
 
Posiadamy piętnastoletnie doświadczenie w branży, które 
procentuje coraz większym zaufaniem klientów zarówno w Polsce, 
jak i na rynkach zagranicznych. Potwierdzeniem wysokiej jakości 
naszych usług jest dwukrotne zdobycie przez naszą firmę nagrody 
Korona Reklamy, która przyznawana jest na podstawie głosów 
agencji reklamowych z całej Polski.
 
Zapraszamy do współpracy.”

ASGARD SP. Z O.O. 
60-467 Poznań, ul. Zakopiańska 239
tel. 61/84 00 740, fax  61/84 00 240
biuro@asgard.pl
www.asgard.pl
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Jesteśmy największym producentem ceramiki i szkła 
reklamowego, obsługującym rynek polski i europejski. 
Posiadamy własny zakład produkcyjny oraz najnowszą linię 
technologiczną, która pozwala na uzyskanie niepowtarzalnych 
i prestiżowych wyrobów o najwyższej jakości. Atutem naszej 
firmy jest możliwość wykonania ceramiki o doskonałym kształcie 
i kolorystyce. Doświadczenie naszej drukarni pozwala nam na 
wykonanie najtrudniejszych i najbardziej skomplikowanych 
zleceń, w tym także zdobień w postaci zdjęć i kolorów 
zbliżonych do skali Pantone. Bezpośrednia współpraca z naszą 
firmą zapewnia najkrótsze terminy realizacji, atrakcyjne ceny oraz 
najwyższą jakość.
W naszej ofercie znajdują się:
- kubki
- filiżanki
- zestawy
- szklanki
- kieliszki
- bilonownice
- popielnice
- oraz inne

AVANT PRODUCENT 
CERAMIKI REKLAMOWEJ 
24-220 Niedrzwica Kościelna, ul. Spacerowa 5
tel. 81/511 65 50, tel. kom. 602 307 263, fax. 81/511 65 72
office@avant.pl 
www.avant.pl, 
www.kubkireklamowe.pl 
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Jesteśmy producentem toreb od 1993 roku. Naszą specjalizacją są usługi 
poligraficzne, takie jak druk offsetowy. Obecnie, po wielu transformacjach, 
naszą ofertę zdominowały opakowania oraz torby reklamowe wytwarzane 
z różnorodnych materiałów. Zajmujemy się produkcją:
1. Toreb bawełnianych - wykonanych z najwyższej jakości przędzy, na której 
można wykonać zadruk metodą sitodruku.
2. Toreb foliowych - typu market i koszulka. Są one dostępne w szerokiej 
gamie rozmiarów i kolorów ( nadruk można wykonać metodą sitodruku 
bądź przy dużych nakładach - fleksodruku );
3. Toreb papierowych laminowanych wzmacnianych tekturkami 
introligatorskimi, wykonanych z wysokiej jakości papieru kredowego:
- dysponujemy torbami gotowymi z możliwością nadruku metodą 
sitodruku, dostępne w kolorach: czerwonym, ecru, zielonym, bordowym, 
czarnym, białym i granatowym.
- torbami z możliwością wykonania zadruku metodą offsetową, dodatkowo 
uszlachetnionymi laminatem matowym bądź błyszczącym.
4. Toreb ekologicznych z możliwością wykonania nadruku metodą 
sitodruku:
- z uchwytem płaskim, wykonanych na papierze kraft gładkim;
- z uchwytem skręcanym, wykonanych na papierze kraft prążkowanym;
- toreb ekologicznych ekskluzywnych wykonanych z papieru kraft, z uchwy-
tem bawełnianym ( możliwy nadruk metodą offsetu bądź sitodruku ).
5. Pudełek ozdobnych, dopasowanych do indywidualnych potrzeb 
zleceniodawców.
Zaufanie naszych klientów zdobyliśmy dzięki rzetelności oraz terminowości 
wykonywanych zamówień. Producent toreb – firma Awih dokłada 
wszelkich starań, by realizowane przez nas zlecenia w 100% odpowiadały 
Państwa wymaganiom. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

AWIH 
02-232 Warszawa, ul.Łopuszańska 53
tel. 22/500 18 57/58/59, fax 22/500 18 61
biuro@awih.com.pl
www.awih.com.pl
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AXPOL Trading jako importer i dystrybutor artykułów reklamowych zapewnia 
kompleksową obsługę agencji reklamowych w zakresie reklamy upominko-
wej. Atrakcyjne warunki współpracy, rabaty agencyjne, ceny specjalne, stałe  
i okolicznościowe promocje przez 365 dni w roku.

ARTYKUŁY REKLAMOWE - ponad 3000 produktów z autorskiego katalogu 
VOYAGER, dostępnych z bieżących stanów magazynowych, dostawa w ciągu 
24-48h. Dodatkowo ponad 20 000 produktów z innych katalogów z dostawą 
w ciągu 7-10 dni. 
ZNAKOWANIE - pełen zakres usług znakowania na towarach zamówionych 
i powierzonych przy wykorzystaniu najnowszych technologii. 
ZABAWKI PLUSZOWE - kolekcja FOFCIO PromoToys to dostosowana spec-
jalnie do potrzeb branży promocyjnej gama wyrobów z pluszu najwyższej 
jakości z możliwością znakowania.
OZDOBY DO WŁOSÓW i SZTUCZNA BIŻUTERIA - ponad 20 000 wzorów 
z autorskiej kolekcji. BEVERLY, najnowsze trendy oraz wysoka jakość wyrobów. 
Odpowiada potrzebom branży promocyjnej. 
VOYAGER WineClub - unikatowa kolekcja wysokogatunkowych win z najlep-
szych regionów winiarskich świata, a także koniaków i whisky. Specjalne 
warunki współpracy dla odbiorców hurtowych i agencji reklamowych.
WIELKONAKŁADOWA PRODUKCJA SPECJALNA - realizacja zamówień na 
produkty wykonane według indywidualnych potrzeb. Bezpośredni kontakt 
z wytwórcami poprzez biuro handlowe w Chinach jest gwarancją konkuren-
cyjnej ceny i najlepszego dopasowania pod względem logistycznym 
i terminowym.

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”.

AXPOL TRADING
62-002 Suchy Las, ul. Krzemowa 3, Złotniki
tel. 61/659 88 00, fax 61/659 88 01
voyager@axpol.com.pl 
www.axpol.com.pl 
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Nowy katalog VOYAGER 2011
* ponad 3000 artykułów reklamowych

* realizacja 24-48 h
* kompleksowe usługi znakowania

AXPOL Trading
ul. Krzemowa 3, Złotniki

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

voyager@axpol.com.pl
www.axpol.com.plwww.axpol.com.pl
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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 3D lenticularnej 
czyli soczewkowej (trójwymiar, 3D, animacja, flip, morphing).
Nasza drukarnia i studio pre-press jast 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.

AXXEL SP. Z O.O. 
45-254 Opole, ul. Sosnkowskiego 40-42
tel. 77/442 22 00, fax 77/442 20 55
biuro@axxel.pl
www.axxel.pl
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BONUS BTL oraz BONUS-MARENGO wchodzą w skład Grupy BONUS, 
działającej na rynku reklamowym od dwudziestu lat.

NIETYPOWE UPOMINKI REKLAMOWE to jedna z naszych głównych specjal-
izacji. Oprócz tysięcy gadżetów i upominków, które oferujemy z kilkunastu 
specjalistycznych katalogów, proponujemy Państwu również upominki 
i gadżety nietypowe. Mogą to być zarówno eleganckie upominki nies-
potykane w popularnych katalogach, jak i w pełni autorskie rozwiązania, 
projektowane i produkowane wg indywidualnych zamówień.

Na szczególną uwagę zasługuje seria OLDUS COLLECTION – prestiżowe 
upominki gabinetowe produkcji własnej godne najbardziej wyszukanych 
gustów i eleganckich gabinetów. Jeden z produktów Oldus Collection jest 
laureatem nagrody Korona Reklamy jako Produkt Reklamowy Roku.

Polecamy również: dekorowane KAMIENIAMI JUBILERSKIMI kolekcje 
upominków biznesowych dla pań i panów;   BONUS COLLECTION – 
eleganckie wyroby ze skór naturalnych i ekologicznych przeznaczone 
wyłącznie na rynek korporacyjny;   VITO VERDI COLLECTION – kolekcja 
wyrobów z włoskich skór garbowanych roślinnie;   upominki najnowszych 
TECHNOLOGII IT: pamięci USB, MP3, MP4, dyski zewnętrzne, ramki LCD, GPS; 
a także:   PHARMA COLLECTION – upominki dla Klientów farmaceutycznych 
i medycznych;   BONUS SPORT Collection – upominki sportowe i piłki 
w dowolnej reklamowej aranżacji graficznej. 

Jesteśmy dystrybutorem marek: Samsonite, Dalvey, Mont Blanc, Nespen, 
Citizen, Csio, Atlantic, Koziol, Philippi, Doppler, Pqi, Transcend, Balmain, Paul 
Bocuse, Jamie Olivier i innych.
Zapraszamy do współpracy Klientów końcowych i agencje reklamowe.

BONUS GROUP
BONUS BTL, BONUS-MARENGO
02-729 Warszawa, ul. Rolna 167A
tel.22/843 42 24, fax 22/843 77 27
btl@bonus.pl 
www.bonus.pl    www.gadzety-usb.pl    www.sport.bonus.pl

PRODUCENCI I IMPORTERZY
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Capira to producent artykułów poligraficznych. To zarówno 
najprostsze rozwiązania, jak i nowoczesne, pomysłowe 
produkty poligraficzne, łączące w sobie wiele funkcji. Capira 
to także licencjonowany dystrybutor uznanych na rynku 
reklamy marek Lamy i Uma. Oferta nasza obejmuje artykuły 
przeznaczone do notowania, zapisywania w myśl zasady 
„co masz zapamiętac Zapisz”.
CAPIRA kreatywność w połączeniu z innowacyjnym 
wzornictwem!
Capira oddaje w państwa ręce szeroką gamę notatników, 
notesów, bloczków i karteczek wykonanych z najwyższej 
jakości papierów, co gwarantuje doskonałą jakość druku 
innowacyjnymi technologiami. W swojej pracy kierujemy się 
zasadą „Świeże i nowe pomysły potrzebą rynku” co daje naszym 
klientom możliwość wykonywania ciekawych i niepowtarzal-
nych projektów. Oferujemy najlepszą obsługę naszego klienta 
oraz gwarantujemy najwyższą jakość usług.

CAPIRA 
65-735 Zielona Góra, ul. Batorego 126 A
tel. 68/ 455 36 28, 455 36 29, 455 35 22
fax 68/ 455 35 24 
info@capira.pl
www.capira.pl

PRODUCENCI I IMPORTERZY
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Firma CiTRON powstała w lutym 2004 roku. Rozpoczęliśmy działalność 
od produkcji logosmyczy i  handlu upominkami reklamowymi 
z nadrukowanym logo klienta. W 2005 roku nawiązaliśmy kontakt 
z producentami z dalekiego Wschodu i wprowadziliśmy do oferty 
pamięci USB z logo klienta, popularnie nazywane pendrive – ami.  
Jako pionierzy na tym polu szybko staliśmy się jednym z liderów 
rynku, a dzięki stałemu wprowadzaniu nowych modeli zbudowaliśmy 
najbogatszą ofertę tego produktu w Polsce – dzisiaj mamy w ofercie 
ponad 300 modeli pendrive. 
Oprócz pamięci USB oferujemy szeroko rozumiane doradztwo 
w doborze artykułów reklamowych  podparte dobrymi kontaktami 
z fabrykami na dalekim wschodzie. Jesteśmy w stanie nie tylko 
zaproponować produkcje niestandardowych przedmiotów, ale 
również dzięki aktywnej współpracy z azjatyckim biurem handlowym 
wyszukać wiele unikalnych artykułów na życzenie klienta. Specjalizacja 
oferty i realizowanie zadań “szytych na miarę” to nasz główny priorytet 
i powód przewagi nad konkurencją. 
Innowacyjność naszej oferty i szybki rozwój firmy doceniono 
w 2006 roku, gdy otrzymaliśmy, w trakcie Międzynarodowych Targów 
Poznańskich, prestiżową nagrodę branży upominków reklamowych 
OKO REKLAMY 2006. W kolejnych latach nasze produkty wygrywały 
konkursy na targach w Poznaniu – pierwsze i drugie miejsce w 2007 
roku w Galerii Niestandardowych Upominków Reklamowych oraz 
w 2008 roku na targach REMA DAYS w Warszawie, gdzie zdobyliśmy 
pierwsze miejsce w konkursie GIFTS OF THE YEAR. Tytuł Mazowieckiej 
Firmy Roku 2008 oraz w 2010 roku tytuł “godny polecenie” w konkursie 
Korony Reklamy 2010, w kategorii Importer.

CiTRON 
03-289 Warszawa, ul. Reniferowa 65
tel. 22/839 49 45, tel. 22/741 64 11, fax 22/839 75 92
citron@citron.pl
www.citron.pl

|    www.pangadzet.pl
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Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” (IPCZD) jest jednym 
z największych specjalistycznych szpitali pediatrycznych 
w Polsce. Jest także instytutem badawczym, pracującym na rzecz 
nowoczesnej pediatrii. Ideę Pomnika-Szpitala, który upamiętniałby 
męczeńską śmierć dzieci na przestrzeni historii Polski propagowała 
pisarka Ewa Szelburg-Zarembina w latach 60-tych. Równocześnie 
placówka ta swoim zasięgiem i specjalizacją miała służyć zdrowiu 
wszystkich dzieci w Polsce. Idee te są aktualne również dziś. 
Pierwszego pacjenta przyjęto do Centrum Zdrowia Dziecka 
15 października 1977 r. W 1995 r. szpital uzyskał status prawny 
jednostki badawczo-rozwojowej.
Tylko w 2009 r. w 23 oddziałach IPCZD hospitalizowano 30 605 
pacjentów oraz udzielono 157 308 konsultacji w specjalistycznych 
poradniach szpitala. W przeciągu tego roku wdrożono również 
11 nowych technologii medycznych. Naukowcy z IPCZD realizują 
liczne projekty naukowo-badawcze finansowane ze środków 
krajowych i zagranicznych. Specjaliści z naszego szpitala obecni 
są w mediach, uczestniczą w dyskusjach społecznych, ale również 
udzielają specjalistycznych porad i konsultacji medycznych.
Instytut „Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka” od 2008 r. jest 
rekomendowany przez Ministra Zdrowia do koordynowania działań 
w ramach Polskiej Sieci Badań w Pediatrii. Od 1992 IPCZD należy do 
Polskiej i Europejskiej Sieci Szpitali Promujących Zdrowie. Obecnie 
w gronie specjalistów IPCZD jest pięciu konsultantów krajowych 
oraz sześciu konsultantów wojewódzkich w różnych dziedzinach 
pediatrycznych.

INSTYTUT „POMNIK – CENTRUM 
ZDROWIA DZIECKA”
04–730 Warszawa, Al. Dzieci Polskich 20, 
tel. 22/815 70 00
www.czd.pl
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Concept jest jedną z największych firm produkujących 
indywidualnie zadrukowywane notesy samoprzylepne 
oraz wiele innych reklamowych produktów z papieru, które 
powstały z ich udziałem. Nasze produkty są doskonałymi 
nośnikami przekazu reklamowego, a zarazem stanowią bardzo 
użyteczne narzędzie biurowe. Concept projektuje 
i wytwarza najwyższej jakości oryginalne artykuły reklamowe, 
od najbardziej podstawowych i powszechnie znanych 
notesów samoprzylepnych, po wyszukane formy i rozwiązania. 
Atrakcyjność i bogactwo naszej oferty, innowacyjne, 
różnorodne i niezwyczajne produkty zawdzięczamy 
wieloletniemu doświadczeniu i technicznemu know-how. 
Nasze indywidualne podejście do wymagań i oczekiwań 
klientów oraz najwyższej jakości serwis zaowocowały 
wieloletnim zaufaniem wielu polskich i zagranicznych 
kontrahentów. Ta pozycja zobowiązuje nas do świadczenia 
najwyższej jakości usług! 

CONCEPT SP. Z O.O. 
62-002 Suchy Las, ul. Poziomkowa 69
tel.61/811 70 28, fax 61/811 60 55
biuro@promonotes.pl
www.promonotes.pl
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Marka cottofrotto należy do Grupy inBrand działającej na 
rynku reklamy od 2007 roku. Zespół cottofrotto tworzy grupa 
profesjonalistów, dla których reklama i tekstylia to pasje, 
których połączenie stwarza nieograniczone możliwości 
promocji dla naszych Klientów. Uważamy, że tekstylia mają 
ogromny potencjał reklamowy, co staramy się udowadniać 
każdego dnia, proponując naszym Klientom szeroką gamę 
możliwości jego wykorzystania.
W naszej ofercie znajdą Państwo ręczniki reklamowe 
wykonywane różnymi technikami w zależności od oczekiwań 
naszych Klientów.
Serdecznie zapraszamy do współpracy.

COTTOFROTTO 
26-200 Końskie, ul. 3-go Maja 4/8  
tel kom. 606 431 592
info@cottofrotto.pl  
www.cottofrotto.pl

|    www.pangadzet.pl
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Firma COOKIE Słodycze Reklamowe specjalizuje się w produkcji 
oraz dystrybucji słodyczy z nadrukiem reklamowym. W ofercie 
firmy oprócz standardowych produktów takich jak cukierki, lizaki, 
czekoladki reklamowe czy bombonierki znajdują się również 
produkty oryginalne jak choćby CZEKOLADOWY LAPTOP, którego 
opakowanie do złudzenia przypomina oryginał. Wewnątrz 
pudełka znajdują się klawiatura oraz touchpad wykonane 
z wyśmienitej belgijskiej czekolady Barry Callebaut. 
Wykonane przez COOKIE słodycze wspierały akcje promocyjne 
m.in. takich firm i instytucji jak Totalizator Sportowy, Narodowy 
Bank Polski, Polpharma, Mercedes Benz, czy też Telewizja 
Polska. Wieloletnie doświadczenie, profesjonalizm oraz 
jakość świadczonych usług i oferowanych produktów zostały 
docenione przez redakcję miesięcznika Biznes Media oraz grupę 
ekspertów z branży przyznając nagrodę BizTrendy2009 
w kategorii Artykuły Promocyjne – Producent.

COOKIE SŁODYCZE REKLAMOWE
02-427 Warszawa, ul. Notecka 39
tel./fax  22/863 38 30, tel./fax  22/863 38 31, tel./fax 22/863 38 44
cookie@cookie.com.pl 
www.cookie.com.pl
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Firma DEONET to dystrybutor artykułów promocyjnych 
takich jak: pamięci USB z personalizacją, breloki i inne 
artykuły. Nasz zróżnicowany asortyment wraz z technikami 
personalizacji pozwala na sprostanie wszystkim wymaga-
niom. Wysoka jakość, elastyczność i szybkość to nasze 
najważniejsze wyznaczniki. 
Nasze pamięci są składane i personalizowane w Holandii. 
Dzięki temu możemy gwarantować wysoką jakość naszych 
produktów i szybkość dostawy. 
Nasza główna siedziba znajduje się w Eindhoven Holandia. 
Biura sprzedaży w Holandii, Hiszpanii,  Francji, Niemczech 
i we Włoszech obsługują klientów z 60 państw. Nasze biuro 
w Hong Kongu kreuje nowe możliwości zakupu części 
i akcesoriów.

DEONET B.V.
5652 AX Eindhoven, LANGENDIJK 7
tel.+31 40 255 4414, fax+31 40 254 8948
kontakt@deonet.com.pl
www.deonet.com.pl
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Easy Gifts- gadżety z pomysłem!
Firma Easy Gifts zadebiutowała w 2008 roku, kiedy to swoim
mocnym wejściem wywołała niemałe zamieszanie na
rynku artykułów reklamowych. Easy Gifts jest bezpośrednim
importerem gadżetów reklamowych i dzięki temu oferujemy
klientom bardzo atrakcyjne ceny.
Easy Gifts stawia na nowoczesne produkty promocyjne.
Ciągle poszerzamy swój asortyment - ostatnio wzbogaciliśmy
swoją ofertę m.in. o pendrivy FlashPod i czapki Funky Caps.
Program bezpośredniego importu z Azji pozwala na
realizację indywidualnych zamówień na dowolne, nawet
najbardziej wyszukane produkty.
Zapewniamy odbiorcom kompleksową obsługę.
Nowoczesna drukarnia wykonuje znakowanie produktów
metodą graweru laserowego, sitodruku, tampodruku, haftu
komputerowego i termotransferu.
Młody, zgrany zespół to podstawa sukcesu Easy Gifts.
Współpraca z nami jest naprawdę prosta. To dzięki głosom
klientów zdobyliśmy m.in. nagrodę Biztrendy 2009 oraz
wyróżnienie w prestiżowym konkursie Korony Reklamy 2010.
Szybka, profesjonalna i przyjazna obsługa to wizytówka
Easy Gifts. Świadczy o tym zadowolenie stałych klientów
oraz stale rosnąca liczba agencji zaczynających z nami
współpracę.

EASY GIFTS SP. Z O.O.
55-095 Mirków, Byków, ul. Wrocławska 41
tel. 71/330 51 10, tel. kom. 602 365 366, fax 71/315 29 25
info@easygifts.pl
www.easygifts.pl
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Firma ElanoSweet jest Liderem w produkcji ekskluzywnych 
bombonierek reklamowych oraz słodyczy reklamowych 
na polskim rynku.  Oczywiście wiele firm nazywa siebie 
Liderami, jednakże nasze produkty oraz jakość obsługi 
mówią same za siebie. Sami produkujemy opakowania 
i bezpośrednio współpracujemy z najlepszymi producentami 
słodyczy w kraju i za granicą dlatego ceny które 
proponujemy są słodko konkurencyjne. Naszym głównym 
celem jest usatysfakcjonowanie klienta a tym samym 
wzmacnianie dobrej opinii o naszych produktach. 

ELANOSWEET AGENCJA 
SŁODKIE REKLAMY 
01-318 Warszawa, ul.Szobera 5 pawilon 6 B
tel.22/665 21 25
info@elanosweet.pl
www.elanosweet.pl
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Elasto form Polska sp. z o.o. jest producentem artykułów 
reklamowych. Nasze fabryki znajdują się w Niemczech. 
Produkty tam wytwarzane są dużo lepszej jakości niż te 
importowane z Dalekiego Wschodu. Wszystkie materiały do 
produkcji pochodzą z Europejskiej Strefy Ekonomicznej 
i w 100% odpowiadają normom Unii Europejskiej. Nasz 
program “Made in Europe” gwarantuje najwyższą jakość, 
najbardziej zaawansowane techniki produkcyjne oraz krótki 
czas dostawy. W naszej ofercie można znaleźć produkty 
takie jak: pudełka na kanapki i owoce, kubeczki, bidony, 
tace barowe, frisbee, jo-jo, oraz szeroką ofertę gadżetów 
sportowych.

elasto form Polska Sp. z o.o. 
71-794 Szczecin, ul. Księżycowa  17
tel. 91/420 27 70 , fax 91/420 27 79
info@elasto-form.pl
www.elasto-form.pl

|    www.pangadzet.pl
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Firma Extend Vision powstała w roku 1994 i od początku swej działalności 
koncentruje się wokół zagadnień wystawienniczych. Doświadczeni 
projektanci, nowoczesna baza technologiczna i sieć kooperantów w 
Polsce, Europie i USA gwarantuje ekonomiczne i niekonwencjonalne 
rozwiązania w zakresie marketingu wystawienniczego. 
Oferta firmy obejmuje kompletną linię wysokiej klasy rozwiązań 
wystawienniczych, umożliwiających aranżację powierzchni od kilku do 
kilkuset metrów kwadratowych. Profesjonalne zespoły projektantów, 
konstruktorów i wykonawców znajdują optymalne rozwiązania 
ograniczające koszty i pozwalające na efektowne zaprezentowanie firmy 
i jej produktu. 
Extend Vision świadczy swoje usługi  podczas licznych krajowych 
i międzynarodowych targów, konferencji oraz wszędzie tam, gdzie jest 
zapotrzebowanie na  duże i mniejsze formy wystawiennicze. Tworzy 
stoiska eleganckie, zróżnicowane pod względem architektonicznym, 
a jednocześnie funkcjonalne. 
Nowatorski design, atrakcyjne i niepowtarzalne projekty graficzne 
powstają we własnym studiu graficznym Extend Vision, a dzięki 
zaawansowanym technikom symulacji komputerowej można zobaczyć 
stoisko na długo przed jego realnym powstaniem. Daje to gwarancję 
sprawnego procesu produkcyjnego,  montażowego  i serwisowego.
Stoiska targowe Extend Vision to zespołowa praca architektów, stolarzy, 
malarzy, ślusarzy, dekoratorów, florystek, informatyków, techników 
medialnych i ekip porządkowych. Extend Vision to synchronizacja 
i harmonia działań oraz elastyczna reakcja na wszelkie zmieniające się 
warunki i okoliczności współpracy.

EXTEND VISION SP. Z O.O. 
31-227 Kraków, ul. Jasna 32a
tel. 12/415 51 11, fax 12/415 51 55
biuro@extendvision.pl
www.wystawa.pl 
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Firma Galdrew specjalizuje się w znakowaniu wyrobów 
drewnianych metodą wypalania (gorący stempel) oraz 
tampodruku co umożliwia przygotowanie produktów 
dla rynku gadżetów reklamowych. Drewniane akcesoria 
kuchenne (łopatki do patelni, łyżki do gotowania, nożyki do 
smarowania, deski kuchenne, itp.) znajdują wielu odbiorców 
wśród firm branży spożywczej, agencji reklamowych gdyż 
są bardzo ciekawym i zarazem użytecznym gadżetem do 
wsparcia sprzedaży różnego rodzaju produktów. Są to 
wyroby produkowane w 100% w Polsce z drewna bukowego 
pochodzącego z lasów południowo-wschodniej Polski.

FIRMA PRODUKCYJNO HANDLOWA 
GALDREW MARIUSZ SŁOMSKI 
38-247 Ołpiny, ul. Żurowa 82
tel. 14/651 83 40, tel. kom. 663 606 617, fax 14/651 81 39
biuro@galdrew.com.pl
www.galdrew.com.pl 

|    www.pangadzet.pl
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Druk cyfrowy na najnowszym systemie produkcyjnym 
Xerox DC 7002, rozbudowana introligatornia, m.in. Duplo 
DocuCutter DC 645 w pełnej opcji – pierwsze tego typu 
rozwiązanie w Polsce ( cięcie wzdłużne i poprzeczne, 
bigowanie wzdłużne i poprzeczne, perforowanie, falcowanie 
– materiałów do 350g.), oprawa miękka, zeszytowa, 
spiralowanie, foliowanie, złocenie. Druk wielkoformatowy: 
solwent, pigment, laser – Oce PlotWave 300 (pierwsza 
instalacja w Polsce – drukowanie, skanowanie, kopiowanie). 
Cięcie i grawerowanie laserem. Cięcie styroduru ploterem 
termicznym. Słodycze reklamowe – fotokrówki – realizacja 
od jednego kilograma.
Odzież i gadżety reklamowe. Nadruki – tampodruk, sitodruk, 
termotransfer.

FIGARO GROUP SP. Z O.O. 
08-500 Ryki, ul. Warszawska 10
tel. 81/865 65 65, fax 81 865 65 66
fyki@figaro.pl
www.figaro.pl
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fulloutdoorprintservice zajmuje się produkcją wydruków 
wielkoformatowych do zastosowań wewnętrznych oraz 
zewnętrznych.
Usługi podstawowe: druk UV (dodatkowo kolor biały) na 
podłożach sztywnych i elastycznych; druk solventowy 
i mildsolventowy na podłożach elastycznych; druk 
sublimacyjny na tkaninach poliestrowych.
Podłoża: popularne podłoża elastyczne (papier, folia 
samoprzylepna, baner, siatka) w technologii solventowej 
i mildsolventowej oraz wszelkiego rodzaju podłoża sztywne 
i elastyczne do grubości 4 cm w technologii UV; tkaniny 
i dzianiny poliestrowe w technologii sublimacyjnej.
Stosowane rozwiązania technologiczne: Durst, Mutoh, 
Mimaki, Jeti, Caldera.
Usługi dodatkowe: laminowanie, docinanie do formatu 
lub kształtu indywidualnego, aplikacja folii na witrynach, 
oklejanie flot samochodów firmowych, wyklejanie 
billboardów, montaż banerów i siatek, obsługa sieci 
handlowych na terenie całego kraju, własne studio graficzne.

FULLOUTDOORPRINTSERVICE 
43-400 Cieszyn, Al. Piastowska 4
tel. 33/488 68 88
zapytanie@fops.pl
www.fops.pl
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GECKO Europe to producent nowatorskiego nośnika 
reklamowego - ekstremalnie przyczepnych podkładek 
antypoślizgowych GECKO na deskę rozdzielczą samochodu. 
Gadżet ten zwyciężył w konkursie „Gifts of the Year 2010” 
w kategorii Produkty Promocyjne. 
Firma oferuje kompleksowe przygotowanie produktu 
na potrzeby marketingowe i private labels, z doskonałą 
ekspozycją logo klienta: nadruk (tampo/sito), zatopienie 
(offset CMYK+Pantone), wytłoczenie oraz indywidualne 
kształty, kolory, opakowanie i… zapachy. Apetyczne 
aromaty: czekolady, kawy, tiramisu i in. to absolutna 
innowacja. Magazyn w Polsce umożliwia krótkie terminy 
realizacji zamówień, już od 1 dnia.

GECKO EUROPE S.A.  
02-285 Warszawa, ul. Szyszkowa 35/37
tel. 22/338 90 90, tel. kom. 661 366 645, fax 22/338 90 95 
info@gecko.eu 
www.gecko.eu

|    www.pangadzet.pl
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Specjalizujemy się w realizacji wielkowolumenowych promocji 
gadżetowych dla firm. 
Tworzymy gadżety reklamowe pod indywidualne zamówienia Klientów. 
Dzięki temu, kampanie Fortress Gifts są niepowtarzalne.  
Mamy niezbędne kompetencje dla przeprowadzenia skutecznej 
kampanii promocyjnej:
- doświadczenie,
- fachową wiedzę,
- innowacyjne koncepcje,
- gotowe rozwiązania.
Do grona naszych Klientów należą światowe i krajowe marki m.in. 
branży FMCG, farmaceutycznej, czy finansowej. 

Produkty Fortress Gifts są rozpoznawalne przez konsumentów 
zarówno w Polsce, jak i za granicą. Dotychczasowymi hitami okazały 
się dostarczane przez Fortress maskotki Małe Głody, towarzyszące 
promocji sprzedaży serków Danio, pluszowe misie Saga zwiększające 
sprzedaż herbaty marki Saga oraz bajkowe lunchboxy Rama, cieszące 
się uznaniem w całej Europie.  

Dzięki współpracy z nami:
- zwiększysz sprzedaż produktu,
- pozyskasz nowego konsumenta,
- zbudujesz trwałe relacje z dotychczasowym klientem,
- wyróżnisz się na tle konkurencji.

Na europejskim rynku znalazło się 25 mln artykułów promocyjnych 
stworzonych przez Fortress Gifts. 

FORTRESS SP. Z O.O. 
40-847 Katowice, ul. Pukowca 15
tel.32/604 56 74, 604 56 67, 604 56 69, fax 32/604 56 41
gifts@fortress.pl
www.fortressgifts.pl
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Targi RemaDays Warszawa 2011 to największe tego rodzaju wydarzenie 
w Europie Środkowej, odbywające się już po raz siódmy! Jest to świetna 
okazja na wyróżnienie oraz promocję najlepszych firm w poszczególnych 
sektorach branży reklamowej.
RemaDays-Kijów 2011 to Międzynarodowe Dni Reklamy dla 
Profesjonalistów. Podczas tego wydarzenia przedstawiony zostanie pełen 
komplet współczesnych rozwiązań dla rynku lokalnego oraz zagranicznego.
RemaDays Europe 2012 to międzynarodowe targi dla branży upominków 
reklamowych odbywające się w Norymberdze. RemaDays Europe to 
nowatorska formuła oraz okazja wymiany doświadczeń i kontaktów 
handlowych między wszystkimi europejskimi firmami na każdym poziomie 
dystrybucji.
Alladyn.net to europejski portal dla branży upominków reklamowych, 
pełniący funkcję platformy komunikacji i aktualizacji wiedzy. Alladyn.net 
dostarcza informacji na temat produktów, usług i dostawców oraz bieżących 
trendów i wydarzeń branżowych. 
SWB- Solidni w Biznesie to program partnerski dla firm promujący zasady 
najwyższej wiarygodności finansowej w kontaktach handlowych pomiędzy 
firmami z branży reklamowej.
Not Recommend to bieżący dostęp do branżowego wykazu firm Nie 
Polecanych w wymiarze finansowym na rynku reklamy. Umożliwia lepszą 
pozycję negocjacyjną do ustalenia warunków spłaty przeterminowanych 
należności. 
AdMailing to skuteczna forma aktywności promocyjnej, dająca możliwość 
wysyłki mailingowej ofert i informacji promocyjnych do ponad 17-tysięcznej 
bazy firm reklamowych.
Gifts Journal to branżowy kwartalnik poświęcony upominkom i gadżetom 
reklamowym. 

GJC INTER MEDIA SP. Z O.O. 
61-680 Poznań, ul. Podbiałowa 11
tel. 61/8257322, fax 61/8258485
info@gjconline.com
www.gjconline.com
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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...

GIFT STAR 
04-028 Warszawa, Al. Stanów Zjednoczonych 69/C-5
tel.  22/663 42 74, fax  22/663 50 82
giftstar@giftstar.pl
www.giftstar.pl     
www.pro-usb.pl

PRODUCENCI I IMPORTERZY
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Firma zajmuje się produkcją, importem i dystrybucją odzieży 
i gadżetów reklamowych, trofeów biznesowych i sportowych, 
flag i systemów ekspozycyjnych. Świadczy profesjonalne 
usługi znakowania: druk sublimacyjny, sitodruk, tampodruk, 
laser, haft komputerowy. 
Od początku swojej działalności opiera się na innowacjach 
oraz nowoczesnych technologiach, dzięki czemu dostarcza 
wyjątkowe, oryginalne i niepowtarzalne produkty. Firma robi 
wszystko, aby Klient miał pewność, że dokonał najlepszego 
z możliwych wyborów. Stąd hasło reklamowe: Optymalne 
rozwiązania, optymalny wybór.

GJG GROUP 
14-100 Ostróda, ul. Drwęcka 12
tel.89/642 03 43, fax 89/642 25 04
biuro@gjg-group.com
www.gjg-group.com

PRODUCENCI I IMPORTERZY
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Istniejemy od 1996r. Obsługujemy największe przedsiębiorstwa 
i instytucje sektora prywatnego i publicznego, możemy spełnić 
oczekiwania najbardziej wymagających klientów. Zajmujemy się 
importem upominków, gadżetów, elektroniki i innych materiałów 
reklamowych. Oferujemy najlepsze ceny na rynku. Zapewniamy 
kompleksową obsługę, oferując gadżety na masowe akcje 
promocyjne, programy lojalnościowe i prezenty na specjalne okazje. 
Na zamawianych przedmiotach umieszczamy logo klienta. Obok 
gotowych wzorów, dostarczamy także produkty wykreowane 
bezpośrednio przez klientów, przeznaczone do konkretnych 
kampanii reklamowych. 
Posiadamy pełny park maszyn służących do znakowania produktów 
reklamowych oraz odpowiednie zaplecze magazynowe. Pozwala 
nam to oferować szybki termin realizacji. Regularnie uczestniczymy 
w targach biznesowych na całym świecie, pozyskując nowych, 
lepszych dostawców. Możemy więc zapewnić swoim klientom 
najlepszą i najnowszą ofertę wyselekcjonowanych produktów. 
Oferowane produkty: kubki, artykuły piśmiennicze, odzież, 
elektronika, poligrafia, magnesy, AGD, artykuły plażowe, narzędzia, 
zabawki, kredki, apteczki, plecaki, parasole, walizki, torby, aktówki, 
wizytowniki, breloki, smycze, termosy, kubki izotermiczne, zestawy do 
win, zegary ścienne i na rękę, teczki konferencyjne, artykuły skórzane, 
etui na CD, wskaźniki laserowe i inne. 
Główni klienci: branża ubezpieczeniowa, motoryzacyjna, 
farmaceutyczna, spożywcza, telekomunikacyjna, administracja 
państwowa.

GM GADGETS 
10-429 Olsztyn, ul. Cementowa 3
tel. 89/532 02 71, fax 89/532 02 72
biuro@gadgety.pl
www.gadgety.pl

PRODUCENCI I IMPORTERZY
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Grupa Reklamowa 32B oferuje szeroką gamę usług  
w zakresie reklamy wizualnej, zarówno zewnętrznej jak  
i wewnętrznej. 
Korzystamy z najlepszych technologii oraz materiałów 
renomowanych firm.
Jako producent zachowując atrakcyjne ceny, szybkie  
terminy i wysoką jakość przy bogatej ofercie usług na druk 
wielkoformatowy, (siatki, banery, fototapety,  naklejki itp.) 
konstrukcje stalowe, kasetony, litery przestrzenne, tablice 
informacyjne, plafony i szyldy reklamowe, wydruki na 
tkaninach, nadruki na odzieży, oklejanie pojazdów oraz 
witryn sklepowych, ulotki, plakaty oraz wizytówki

GRUPA REKLAMOWA 32B 
20-151 Lublin, ul.Stefczyka 32B
tel. 81/740 40 45, fax 81/748 11 45
biuro@32b.com.pl
www.32b.com.pl

|    www.pangadzet.pl
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Gratisownia.pl to firma, zajmująca się importem oraz produkcją 
gadżetów reklamowych dla firm. Powstaliśmy z myślą o ludziach 
i to właśnie ludzie są naszym największym skarbem. 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 w Gliwicach własną 
drukarnię dzięki czemu, możemy zaoferować naszym klientom 
znakowanie tampodrukiem, sitodrukiem, transferem 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.marketpro.pl – Serwis grupujący nasze marki

GRATISOWNIA.PL  
44-100 Gliwice, ul.Bojkowska 37
tel. 32/413 40 08, tel. kom. 660 464 565, fax 32/413 40 02
biuro@gratisownia.pl
www.gratisownia.pl
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Grupa Infomax jest drukarnią, wydawnictwem i agencją reklamową 
w jednym. Dzięki XX-letniej obecności na rynku miał przyjemność 
zmierzyć się z realizacją najbardziej nietypowych zleceń. Od początku 
funkcjonowania Grupa kładzie bardzo duży nacisk na rozwój - obecnie 
dysponuje własną drukarnią offsetową i cyfrową, naświetlarnią, 
introligatornią, pracownią sitodruku i tampodruku, profesjonalnym 
studiem graficznym. Nie bez przyczyny filozofii działania Grupy Infomax 
przyświeca hasło szybciej, więcej, lepiej. 
W skład Grupy Infomax wchodzą 4 marki: 
dobredrukowanie.pl - w jej ramach mogą Państwo zrealizować wszelkie 
potrzeby w zakresie druku i projektowania graficznego. 
dobrekalendarze.pl - to marka kalendarzy, których jesteśmy 
producentem. Profesjonalizm i kreatywne podejście do Klienta 
sprawiają, że nasze kalendarze stają się doskonałą i skuteczną 
wizytówką firmy kształtującą jej wizerunek przez okrągły rok. Oferujemy 
kalendarze: planszowe, wieloplanszowe, dzielne, biurkowe, książkowe, 
indywidualne 
dobreupominki.pl - aby ułatwić Państwu poruszanie się w gąszczu 
ofert, oddajemy Wam do dyspozycji naszych doradców i specjalistów 
specjalistów od wyszukiwania nowych pomysłów, magików 
potrafiących wyciągnąć królika z kapelusza czy asa z rękawa. Po to, aby 
efekt mógł przewyższyć Państwa oczekiwania. 
dobrewydawnictwo.pl - istnieje na rynku już od roku 1992, kiedy 
wprowadziło na rynek pierwsze własne, branżowe pisma reklamowe. 
Z roku na rok pojawiały się kolejne wydania jubileuszowe, albumowe, 
kalendarzowe oraz książkowe opatrzone numerem ISBN wydawnictwa. 

INFOMAX 
E. MARASIK - BIELEJEC & G. BIELEJEC SP. J.  
40-246 Katowice, ul. Porcelanowa 11c
tel. 32/730 32 32, fax 32/258 16 45
biuro@grupaINFOMAX.com
www.grupainfomax.com
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to kalendarze planszowe, wieloplanszowe, 
dzielne, biurkowe oraz terminarze, 
których jesteśmy producentem.
Masz swój pomysł na kalendarz?
Zrealizujemy go.

to Heidelberg Speedmaster SM 74-5-2P-L
oraz pracownie sitodruku, tampodruku
i introligatornia.
To pełnokolorowy druk offsetowy do 
formatu B1

to kilkanaście tysięcy upominków
reklamowych.
To także kolejne kilkanaście tysięcy 
pomysłów na minutę na nietypowe 
realizacje ;)

to CustomPublishing, niszowe 
książki oraz albumy jubileuszowe.
Masz pomysł na książkę?
- wydaj ją z nami!

N A S Z E 4 BRANDY
- dobrze podane
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INSPIRION POLSKA Sp. z o.o. jest międzynarodową firmą zajmującą 
się hurtową dystrybucją artykułów promocyjnych. Działamy na rynku 
polskim od 2005 roku, a od 2009 obsługujemy również Litwę, Łotwę, 
Estonię i Białoruś. W krótkim czasie zdobyliśmy uznanie i czołową pozycję 
w branży. 
Proponujemy około 2000 różnych gadżetów, które znaleźć można 
w całorocznym, obszernym katalogu PromotionTOPS, a także w jedynym 
w Polsce katalogu upominków typu Premium: PiCOWORLD. Atrakcyjne 
artykuły znajdują się również w katalogach specjalnych takich jak 
CHRISTMAS SPECIAL z artykułami świątecznymi oraz w innych katalogach 
tematycznych.
Dzięki posiadaniu własnej drukarni gadżetów reklamowych zlecenia 
obsługujemy kompleksowo wraz ze znakowaniem zamówionych 
produktów. Nasza Drukarnia realizująca zamówienia z całej Europy 
gwarantuje szybkość oraz wysoką jakość wykonania prac.
Zapraszamy do naszych wzorcowni w Trzebnicy oraz w biurze 
regionalnym w Warszawie, gdzie można ‘na żywo’ zapoznać się 
z produktami.
Naszym partnerom proponujemy pełny zestaw narzędzi sprzedażowych 
pomagających rozwijać dystrybucję w tym: darmowe katalogi, darmowy 
transport towarów, linki neutralne, unikaną aplikację QuickStock 
i wiele innych. Znani jesteśmy z wprowadzania na rynek europejskich 
standardów obsługi Klienta, jakości towarów i usług. Współpracujemy 
wyłącznie z agencjami reklamowymi.
INSPIRION jest członkiem założycielem Polskiej Izby Artykułów 
Promocyjnych oraz członkiem międzynarodowej organizacji branżowej PSI. 

INSPIRION POLSKA SP. Z O.O. 
55-100 Trzebnica, ul. Wrocławska 9
tel. 71/310 91 00, fax 71/310 91 01
info@inspirion.pl
www.topico.pl
www.inspirion.pl
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Ivory - projektowanie i produkcja ceramiki reklamowej. 
Markowa kolekcja ceramiki reklamowej Ivory chroniona prawem 
autorskim na terenie Unii Europejskiej. 
Ivory wyróżnia profesjonalny serwis obsługi klienta oparty na systemie 
ERP. System ERP pozwala kontrolować jakość i terminowość zleceń na 
każdym etapie produkcji oraz daje pełen obraz komunikacji z klientem – 
zupełnie nowatorskie rozwiązanie w branży artykułów reklamowych.
Nowoczesny park maszynowy pozwala wyprodukować dziennie 15000 
sztuk produktów.
Platforma komunikacyjna Ivory oparta na stronie WWW wyposaża 
klientów firmy w wiele pożytecznych narzędzi między innymi kalkulator 
nadruków i stany magazynowe online.

IVORY 
10-520 Olsztyn, ul. Mazurska 4/1
tel. 89/522 82 50, fax 89/522 82 51
e.pekala@ivory.com.pl
www.ivory.com.pl

PANTONE 200 c

CMYK:
C=0
M=100
Y=63
K=12
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Firma Jaguar funkcjonuje na rynku od trzech pokoleń jako 
firma rodzinna, założona w 1933 r. przez Stefana Chwiłowicza. 
Początkowo zajmowała się produkcją uprzęży konnych. 
Dziś jesteśmy producentem i dystrybutorem eleganckich 
upominków. Współpracujemy z Klientami, modyfikując 
i projektując wyroby odpowiednio do potrzeb, wyroby 
wykonujemy ze skór naturalnych i ekologicznych w dowolnych 
kolorach, na wyrobach umieszczamy logo Państwa firmy...

To tylko część pracy, jaką wkładamy w nasze wyroby, aby 
sprostały one Państwa wymaganiom.  
Dziękujemy za wszelkie sugestie, które pomagają nam 
w nieustannym rozwoju.

JAGUAR TOMASZ CHWIŁOWICZ 
62-400 Słupca, ul. Dworcowa 62
tel. 63/274 32 10, fax 63/274 32 12
sprzedaz@jaguargift.com
www.jaguargift.com

PRODUCENCI I IMPORTERZY
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Firma Headwear Professionals zajmuje się projektowaniem, 
produkcją i sprzedażą nakryć głowy. Specjalizujemy się 
w dostarczaniu produktu odpowiadającego dokładnie 
wymaganiom klienta: czapek sportowych, firmowych, 
reklamowych i wielu innych.

HEADWEAR PL 
07-200 Wyszków, I Armii Wojska Polskiego 175 
tel. 29/742 84 91, tel. kom. 606 415 091, fax 29 742 38 69
HPL@HEADWEAR.COM.PL
www.HEADWEAR.COM.AU

PROFESSIONALS

PRODUCENCI I IMPORTERZY
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Firma JAVRO powstała w  maju w 1978r. w Katowicach. Jej 
założycielem, a zarazem i obecnym Prezesem jest Jacek Wrodarczyk. 
Trzydziestoletnia obecność na polskim i zagranicznym rynku 
pozwoliła nam wyspecjalizować się w produkcji zarówno artykułów 
reklamowych jak i biurowych wykonanych ze skór naturalnych 
oraz tworzyw skóropodobnych. Nasza oferta obejmuje ponad 
350 produktów o rożnym przeznaczeniu i jest ciągle poszerzana. 
Profesjonalna i kompleksowa obsługa klientów, wysoka jakość 
oferowanych wyrobów oraz terminowość realizowanych zamówień 
zagwarantowały nam wiodącą pozycję na rynku producentów 
artykułów reklamowych. Jesteśmy w stanie zrealizować nawet 
najbardziej indywidualne zamówienie wg projektu klienta. Jesteśmy 
elastyczni - możemy wykonywać krótkie serie produkcyjne 
dostosowane do Państwa zapotrzebowania. Wykorzystujemy 
znakomitej jakości włoskie skóry bydlęce, garbowane metodą 
roślinną lub chromową. Proponowane przez JAVRO wyroby 
są przeznaczone  dla ludzi o różnych upodobaniach. Ciekawe 
wzornictwo, perfekcja wykonania oraz wysublimowany smak to 
cechy, które świadczą o unikatowości naszych produktów.

JAVRO 2 SP. Z O.O. 
40-657 Katowice, ul.Zbożowa 10  
tel.32/202 66 22, fax 32/202 95 10
biuro@javro.pl 
www.javro.pl

|    www.pangadzet.pl
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JettStudio Sp. z o.o. działa na rynku artykułów reklamowych od ponad 
15 lat. Jesteśmy wyłącznym importerem i przedstawicielem koncernu 
PSL Ltd w Polsce. Zajmujemy się dystrybucją produktów należących 
do niego marek takich jak PSL  
Design, Bugitron, MTP, Philippe Pechard czy Boynq. Sprzedajemy 
również produkty marki VacuVin oraz parasole reklamowe (w tym firmy 
Doppler) oraz artykuły ze stali takie jak kubki termiczne czy termosy. 
Od września 2010 roku jesteśmy wyłącznym przedstawicielem 
katalogu tekstyliów marki ROLY. Wielokrotnie udowodniliśmy w trakcie 
naszej działalności, że jesteśmy rzetelnym i pomysłowym partnerem 
biznesowym dla naszych klientów. Bardzo dobra jakość i ciekawe, w 
wielu wypadkach opatentowane, wzornictwo również przemawia na 
naszą korzyść. 

Zapraszamy do zapoznania się z pełną paletą naszych artykułów 
– znajdą je Państwo na naszej stronie internetowej pod adresem 
www.jettstudio.pl. Z przyjemnością przygotujemy wycenę w formie 
elektronicznej, prosimy tylko o przesyłanie zapytania drogą mailową.

Zawsze staramy się skonsolidować naszą współpracę z Państwem, jako 
naszym partnerem. Jesteśmy otwarci na sugestie, abyśmy wspólnie 
mogli odnieść jak największy sukces.

Serdecznie zapraszamy do współpracy!

JETT STUDIO SP. Z O.O. 
04-667 Warszawa, ul. Trakt Lubelski 414 a
tel. 22/812 90 60, fax 22/812 90 68
info@jettstudio.pl
www.jettstudio.pl
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Firma Kusha została założona w 1996 roku. Rozwijała się wraz z rynkiem 
reklamy w Polsce od jego początków, by świadczyć swoim Klientom 
profesjonalne usługi, na najwyższym poziomie. Specjalizujemy się 
w produkcji przedmiotów reklamowych pod indywidualne zamówienia 
Kontrahentów, stale monitoruje rynek, obserwując zmieniające 
się trendy, aby zapewniać swoim Klientom nowatorskie i ciekawe 
rozwiązania wspierające sprzedaż. www.kusha.pl 
Od 2008 roku Kusha jest wyłącznym dystrybutorem na terenie Polski 
marki Nanda Home inc – producenta Uciekających Budzików CLOCKY®. 
W 2010 roku wprowadziliśmy do sprzedaży nowy, opatentowany 
budzik TOCKY®, pochodzący od tego samego producenta. Najnowszy 
produkt z serii Uciekających Budzików nie posiada kółek, ucieka 
tocząc się, skacze z szafki nocnej, odtwarza pliki mp3 oraz umożliwia 
nagrywanie własnych wersji pobudek. Teraz każdy poranek może być 
inny! Więcej informacji na www.uciekajace-budziki.pl
Z początkiem 2011 roku, jako oficjalny przedstawiciel firmy Tangle 
Inc wprowadzamy do sprzedaży serię produktów marki Tangle®. 
Najbardziej znanym artykułem z tej serii są układanki-węże: bez 
początku i bez końca. Produkt ten doskonale sprawdza się jako gadżet 
reklamowy, świetnie zastępuje inne gadżety przyciągające uwagę 
i odstresowujące w pracy, każdy kto chociaż raz miał w ręku Tangle 
nie potrafi się z nim rozstać. Produkt Tangle jest wykorzystywany przez 
wiele zagranicznych firm i instytucji nie tylko jako gadżet reklamowy, 
ale również jako artykuł rehabilitacyjny czy też jako pomoc w terapii 
uzależnienia od palenia nikotyny - absorbuje dłonie, kóre przywykły 
do trzymania papierosa. www.tangle.pl

KUSHA 
02-674, Warszawa, ul. Marynarska 14
tel. 22/448 05 22, fax 22/847 39 70
biuro@kusha.pl
www.kusha.pl

|    www.pangadzet.pl
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Nasz Zespół to SPECJALIŚCI  OD  REKLAMY. Prace realizujemy terminowo 
i z największą starannością. Oferta dla Państwa jest  przygotowana 
w oparciu o najnowsze osiągnięcia naukowe z  psychologii reklamy, 
marketingu i projektowania. 
PROJEKTUJEMY materiały niezbędne do stworzenia wizerunku firmy. 
Drukujemy w nowoczesnej drukarni reklamowej – technikami: offset, 
druk cyfrowy, sitodruk, tampondruk, lasery.
NASZA  KREATYWNOŚĆ,  WŁASNA  DRUKARNIA  I  BAZA  PRODUKCYJNA 
to możliwość realizacji zleceń nietypowych. 
UPOMINKI REKLAMOWE - GALERIA UPOMINKÓW® 2011 
– szybki termin realizacji, linie ekskluzywnych upominków biznesowych, 
wyroby ze skór ekologicznych i naturalnych. Własne znakowanie i druk. 
Zabezpieczamy programy lojalnościowe.
PRODUKUJEMY: KALENDARZE ścienne i biurkowe. Linia kalendarzy 
i notesy KUNSZT to jedyne produkty w Polsce wyróżnione MEDALEM 
EUROPEJSKIM. Produkujemy kalendarze: planszowe, wieloplanszowe, 
biurkowe, biuwary, listkowe, magnetyczne, podkładki pod mysz 
z kalendarzem, oraz bloki i notesy firmowe, notepady. 
TORBY FIRMOWE, proporczyki, tanie upominki reklamowe 
(chorągiewki, baloniki, daszki, przypinki, breloki, logosmycze) SPINACZE 
MAGNETYCZNE® i ZAKŁADKI INDEKSACYJNE® (JEDYNY produkt w tej 
grupie chroniony patentem od maja 2005 roku). Skuteczna i nowoczesna  
reklama w bardzo atrakcyjnej cenie.
Szczegóły: www.zakladki.com.pl, 
www.grawerowanielaserowe.net.pl,
www.kalendarze.biz.pl, 
www.kunszt.krakow.pl,  
www.torbyreklamowe.net.pl.
Zapraszamy -  REKLAMA  JEST  NASZĄ  PASJĄ.

KUNSZT 
30-034 Kraków, Pl. T. Axentowicza 5
tel. 12/423 39 77, tel. 12/623 72 35, fax 12/423 43 60
kunszt@kunszt.krakow.pl
od maja 2011 zmiana adresu, zapraszamy na naszą stronę

www.kunszt.krakow.pl
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Firma Lecce Pen Polska - jest producentem długopisów i artykułów 
reklamowych. 
Dzięki doświadczeniu i nowoczesnym technologiom produkujemy 
długopisy reklamowe o najwyższej jakości. 
Poprzez doskonale rozbudowaną sieć dystrybucji swym zasięgiem 
obejmujemy terytorium całego kraju oraz 10 państw Europy Środkowo-
Wschodniej. Proponujemy wiele usług umożliwiających prezentację treści 
reklamowych na artykułach piśmienniczych jak np.: tampodruk, sitodruk 
na okrągło, grawer, jak również nadruk w CMYKU i nadruk cyfrowy 
pozwalające na reprodukcję bardzo skomplikowanych projektów 
graficznych i zdjęć na długopisach. Realizujemy niestandardowe 
propozycje klientów w zakresie produkcji: klipsy specjalne, 
niestandardowe surowce, produkcja w kolorach Pantone, nowe sposoby 
konfekcjonowania, jak np. Image Box - prostokątny lub w dowolnie 
wybranym kształcie,  etui umożliwia prezentację oferty reklamowej 
w wersji tekstowej, zdjęć i prezentacji graficznej, wewnątrz etui można 
zamieścić próbki produktów.
Główne motto, którym się kierujemy to “More creation, more satisfaction”.
WIĘCEJ KREACJI - to więcej satysfakcji klientów.
Lecce Pen Polska w swojej ofercie posiada również produkty 
proekologiczne z surowca Bioplast - przetworzonej skrobi, które ulegają 
biodegradacji a także długopisy wytworzone z surowca EcoAllene 
z kartoników po napojach.
Lecce Pen Polska jest jednym z członków założycieli Polskiej Izby 
Artykułów Promocyjnych.

LECCE PEN POLSKA SP. Z O.O.  
41-902 Bytom, ul. Pszczyńska 2
tel. 32/289 98 72-73, fax 32/289 98 56
lpp@leccepen.com.pl
www.leccepen.com.pl
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Firma LEDPROJEKT jest jednym z wiodących  producentów 
TELEBIMÓW oraz WYŚWIETLACZY LED w Polsce. W swojej ofercie 
posiadamy szeroką gamę produktów opartych na technologii 
LED. Realizujemy również indywidualne projekty naszych klientów. 
Stale powiększamy swoją ofertę asortymentową odpowiednio do 
zmieniających się potrzeb rynku. Posiadamy w swojej ofercie szeroką 
gamę telebimów oraz wyświetlaczy ledowych, w różnych kolorach, 
wielkościach i rozdzielczościach. 
W trosce o wysoką jakość obsługi utrzymujemy stałe stany 
magazynowe co skraca do minimum termin realizacji.
Jako agencja reklamowa zajmujemy się kompleksową obsługą 
reklamową firm; poczynając od produkcji gadżetów reklamowych, 
poprzez druk wielkoformatowy, offsetowy,  projektowanie 
i wykonawstwo aplikacji na samochodach po kampanie reklamowe 
na Telebimach w całym kraju.

LEDPROJEKT SPÓŁKA Z O.O. 
21-400 Łuków, ul.Żelechowska 67
tel. 25/798 97 20, tel. kom. 665 186 000, fax 25/798 97 20
ledprojekt@ledprojekt.com.pl
www.ledprojekt.com.pl
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Firma Maxim jest producentem oraz importerem ceramiki 
reklamowej. Oferuje m.in. kubki, filiżanki, szło szronione.
Pod względem produktowym stawiamy na wysoką jakość 
oraz innowacyjność wzornictwa. W nowym katalogu 
„PorceLine 2011” oferujemy blisko 20 nowości produktowych, 
ponad 20 modeli kubków i filiżanek zastrzeżonych na 
teren całej Europy. Jeśli chodzi o dystrybucję obsługujemy 
wyłącznie agencje reklamowe. Nieustannie tworzymy nowe 
narzędzia ułatwiające naszym dystrybutorom obsługę 
klienta końcowego m.in. katalogi autorskie, no-name, 
cenniki no-name, linki do stron no-name www.porceline.pl 
profesjonalny kalkulator on-line na stronie 
www.maxim.com.pl  oraz www.porceline.pl.
W ciągłej sprzedaży dysponujemy ilością ponad 3,8 mln 
kubków i filiżanek a nasze dzienne moce produkcyjne dzięki 
nowoczesnemu parkowi maszynowemu to ponad  
15 000 sztuk. System kontroli jakości oraz profesjonalny dział 
sprzedaży dają pewność, że właściwy produkt dotrze na czas 
do klienta końcowego.

MAXIM 
64-060 Wolkowo, ul. Maksymilianowo 40
tel. 61/44 53 100, fax 61/44 53 110
maxim@maxim.com.pl
www.maxim.com.pl

|    www.pangadzet.pl
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MACMA to jeden z wiodących importerów i dystrybutorów artykułów 
reklamowych w Europie.
 
NASZE DEWIZY:
 
Nie trać Czasu! Dostawa w 24h z naszego lokalnego magazynu.
 
Nie Płać! Darmowy transport – zamówienie powyżej 1000 zł netto (po rabacie).
 
Wzór to Podstawa Sukcesu! 50% rabatu Wszystkie wzory dostępne „od ręki”
 
Nie ryzykuj – Drukuj u Nas! Dostępne metody nanoszenia logotypów: 
grawerowanie laserowe, haft komputerowy, termo transfer, sitodruk, 
tampodruk, kalka ceramiczna.
 
Twój Design – Nasze Bonusy! Za własną okładkę w naszym katalogu 
otrzymujesz: pakiet darmowych wzorów, rabat na grawer laserowy
 
Prosto z Chin! Usługa Direct Asia – realizacja indywidualnych zamówień 
pozakatalogowych.
 
Bądź Wyjątkowy! Ekskluzywny program Prestige Partners dla naszych 
najlepszych klientów.
 
Dla Ciebie Stworzyliśmy:
 
Ferraghini – dla ludzi poszukujących elegancji i lekkości, funkcjonalności 
oraz doskonałej jakości wykonania.
 
Mark Twain – wysokiej jakości artykuły biurowe oraz zestawy piśmienne.
 
Crisma Own Design – niepowtarzalne produkty o własnym 
opatentowanym wzornictwie.
 
The Marina – kolekcja produktów w bardzo modnym stylu marynarskim.
 
Seven Ceramics – nasza nowa linia ceramiki reklamowej.

MACMA POLSKA SP. Z O.O. 
55-095 Mirków, Byków, Wrocławska 41
tel. 71/330 54 62, fax 71/315 30 89
kontakt@macma.pl
www.macma.pl
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Michel Studio Reklamowe zajmuję się doradztwem, kreacją 
i produkcją upominków reklamowych od 10 lat. 
Naszą dewizą w pracy jest pełne wykorzystanie  fenomenu 
upominków. Na potrzeby Klientów reagujemy szybko 
i skutecznie, zapewniamy ciekawe pomysły, dobrą jakość 
towaru oraz atrakcyjne ceny. 
Oferta Michel zawiera tysiące  różnorodnych gadżetów 
gotowych do znakowania oraz  indywidualnie 
produkowane upominki, odzież reklamową, torby, 
opakowania, produkty okolicznościowe, takie jak:  
kalendarze, kosze. 
Oferujemy usługi graficzne naszego studia, druk 
cyfrowy oraz produkcję materiałów poligraficznych. 
W pracowni Michel znakujemy metodą sitodruku 
transferu, tampondruku, tłoczenia i złocenia. 
Dysponujemy magazynem i pakowalnią, świadcząc usługi 
konfekcjonowania, dystrybucji i wysyłki towaru.

MICHEL STUDIO REKLAMOWE  
03-734 Warszawa, ul. Targowa 70 lok. 106 
tel./fax 22/884 63 00, 22/614 34 23, tel. kom. 606 970 631
biuro@michel-studio.com.pl
www.michel-studio.com.pl
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Mid Ocean Brands jest jednym z wiodących importerów i dystrybutorów 
przedmiotów i upominków reklamowych. 
Ma w swojej ofercie ponad 3000 unikalnych produktów, w tym także 
upominki ekologiczne. Poprzez swoje biura zakupowe w Hong Kongu 
i Szanghaju dostarczamy również upominki reklamowe bezpośrednio 
z Dalekiego Wschodu.
Firma posiada 9 regionalnych biur sprzedaży w całej Europie oraz 3 
strategicznie rozmieszczone centra logistyczne: w Holandii, Hiszpanii 
i Polsce. Własny Dział Nadruków pozwala na pełną kontrolę nad 
procesem znakowania. Warszawska wzorcownia jest stale dostępna dla 
naszych dystrybutorów. 
Współpracujemy wyłącznie z agencjami reklamowymi i pośrednikami. 
Nasza misja: być pierwszą firmą, którą dystrybutorzy wybierają do 
współpracy. 
Nasz najnowszy katalog Gifts 2011 to ponad 3000 produktów stale 
dostępnych w naszych magazynach, w tym prawie 250 nowości! 
Innowacyjny, pełen kreatywności, ma inspirować przy tworzeniu 
kampanii reklamowych, “Gifts” jest jednym z najatrakcyjniejszych 
katalogów dostępnych na rynku. Pokazujemy nowe strony, na których 
można znaleźć produkty pogrupowane według różnych tematów: 
Czerń/ Dzieci/ Event/ Ogród/ Eko/ Serce/ Artykuły medyczne/ Pupile/ 
Bezpieczeństwo. 
Ponadto, jeśli szukają Państwo czegoś na prawdę wyjątkowego 
i unikalnego, zapraszamy do nowej części naszego katalogu: Your 
Customized Gifts, gdzie znajdują się grupy produktów, które można 
dostosować do własnych potrzeb: YourBag, YourMemory i YourWatch. 
Zapraszamy do współpracy!

MID OCEAN BRANDS POLSKA SP. Z O.O. 
03-448 Warszawa, ul. Targowa 80
tel. 22/618 22 95, fax 22/619 47 18
info@midoceanbrands.pl 
www.midoceanbrands.com 

|    www.pangadzet.pl
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Firma MM Brown Polska Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Poznaniu, 
jest właścicielem między innymi marki 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. Wśród produktów Chocolissimo, 
znaleźć można również wiele innych czekoladowych przyjemności  
– czekoladę do picia z kulkach lub na patyku, tafle czekolady 
obsypane owocami, bakalie zanurzone w czekoladzie , ale także 
przysmaki z różnych zakątków świata – czekolady winne z Australii, 
czekolady Santander z Kolumbii, czy czekoladowe gałązki z Francji. 
ChocoTelegram – to bardzo czekoladowa wiadomość. Składa 
się z kostek aksamitnej belgijskiej czekolady .Wszystkie produkty 
Chocolissimo i ChocoTelegram to nie tylko doskonałe pomysły 
na prezenty, ale także pełen wachlarz idealnych rozwiązań dla 
klientów biznesowych. Firma MM Brown od wielu lat oferuje 
swoim klientom niestandardowe rozwiązania na czekoladowe 
Upominki firmowe.

MM BROWN POLSKA SP. Z O.O., SP. K. 
61-324 Poznań, ul. Ostrowska 582 
tel. 61/870 89 82, tel. kom. 608 297 682, fax 61/870 89 82
www.chocolissimo.pl
www.czekoladowytelegram.pl
biuro@choco.pl

logo podstawowe

logo alternatywne

logo czarnobiałe

logo czarnobiałe
kontra

logo kolor kontra

cmyk: 70,90,100,0
pantone: 477 C

cmyk: 0,0,25,0
pantone: 7499 C
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Międzynarodowe Targi Poznańskie to lider polskiego przemysłu targowego. 
Co roku ponad 80 wydarzeń targowych, 10 tys. Wystawców i ponad 
300 tys. Zwiedzających. Dla branży reklamowej MTP proponują dwa 
wydarzenia:
Targi EURO-REKLAMA to od 20 lat najważniejsze spotkanie sektora out-
of-home media w Polsce. Dla wszystkich wystawców są wyjątkowym 
miejscem spotkań z klientami i partnerami handlowymi, a także wspaniałą 
okazją pozyskania nowych, wartościowych kontaktów biznesowych. 
To miejsce kreowania biznesu i integracji całego rynku reklamy.
√ Targi EURO-REKLAMA to gwarancja zaprezentowania swojej oferty 
szerokiej grupie profesjonalnych zwiedzających;
√ To miejsce realizacji wielu wydarzeń merytorycznych na najwyższym 
poziomie;
√ To szansa na zdobycie prestiżowych nagród w mistrzostwach i wyróżnień 
dla najlepszych produktów.
Targi Euro-Reklama odbędą się wspólnie z targami Poligrafia w dniach 
12-15.04. 2011 na terenach MTP.
Targi Upominków Reklamowych GIFT EXPO to nowe wydarzenie dla 
branży artykułów reklamowy, organizowane przez Międzynarodowe Targi 
Poznańskie w Warszawie w Centrum Targowym przy ul. Marsa. 
Druga edycja GIFT EXPO odbędzie się 13-15.09.2011r. To doskonały czas dla 
producentów i dystrybutorów na promocję najnowszych świątecznych 
upominków biznesowych. Dopełnieniem będzie kolejna konferencja  
GIFT EXPO SPORT, dotycząca kreowania wizerunku klubów i wykorzystania 
gadżetów sportowych do budowania ich marki. Pierwsza konferencja 
spotkała się z dużym zainteresowaniem, co potwierdziło potrzebę 
profesjonalnego wsparcia marketingowego w zarządzaniu organizacjami 
sportowymi.

MIĘDZYNARODOWE TARGI POZNAŃSKIE 
60-734 Poznań, ul. Głogowska 14
tel. 61/869 2000, fax 61/869 2999
info@mtp.pl
www.mtp.pl   www.euro-reklama.pl   www.giftexpo.pl

EUROREKLAMA
VISUALEXPO

MIĘDZYNARODOWE  TARGI ARTYKUŁÓW  I USŁUG  REKLAMOWYCH
INTERNATIONAL TRADE FAIR OF ADVERTISING GOODS AND SERVICES
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Mugserwis jest producentem ceramiki reklamowej i szkła 
o wieloletnim doświadczeniu. Importujemy najlepszej jakości 
porcelanę i szkło z dalekiego wschodu.Profesjonalnie obsługujemy 
agencje reklamowe w Polsce i w Europie. Oferujemy Państwu 
najwyższa jakość zdobień poprzez oklejanie kalkomanią i wypał 
w temp. 850oC. Jest to Gwarancja wysokiej jakości i trwałości 
nadruku. O jakość naszych zdobień dbamy na każdym etapie 
produkcji dzięki czemu zyskaliśmy zaufanie wielu naszych 
klientów. Staramy się by nasze produkty spełniały najwyższe 
europejskie normy.Posiadamy w ofercie kubki i szkło o wyjątko-
wych kształtach i  kolorystyce. Krótkie terminy realizacji 
i negocjacje cenowe to nasza specjalność. Zapraszamy do 
współpracy.

MUGSERWIS CERAMIKA REKLAMOWA 
DANIEL MAJEWSKI 
11-041 Olsztyn, ul. Gutkowo 79
tel. 89/541 36 74, tel. kom. 514 152 450, fax 89/541 36 74
daniel@mugserwis.pl
www.mugserwis.pl
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Produkcja kalkomanii na szkło i porcelanę, kalkomanii na świece, 
drewno inne podłoża. 
Produkcja tatuaży zmywalnych, naklejek z brokatem, lakierem 
zapachowym UV.

NOMAR 
33-100 Tarnów, ul. Krakowska 120A
tel. 14/626 26 61, fax 14/621 73 83
nomar@nomar.com.pl
www.nomar.com.pl
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One Dollar Group od ponad piętnastu lat zajmuje 
się importem i produkcją materiałów promocyjnych.
Współpracuje zarówno z dużymi korporacjami, 
agencjami  jak i z klientem niszowym. 
Firma dobiera produkty pod indywidualne 
zapotrzebowanie czy też pod projekt klienta. 
Specjalnością  firmy są gadżety wysokonakładowe, 
bizuteria , kosmetyki , inserty do czasopism dla dzieci, 
karty do gry, smycze, zawieszki do telefonów, pluszowe 
zabawki i wiel innych propozycji . Posiadamy szeroki 
wachlarz asortymentu z dziedziny małego AGD. W ofercie  
One Dollar Group klient znaleźć może praktycznie każdy 
produkt niezbędny w kuchni. Oryginalnością wyróżniają 
się  wyroby z bambusa. Ciekawym pomysłem na prezent są 
również zestawy do aromaterapii. Także wśród gadżetów 
i insertów każdy może znaleźć coś dla siebie: od 
breloczków w najrozmaitszych wzorach - po portfele, 
torebki i pokrowce na telefony. Firma  zaprasza do 
zapoznania się z ofertą. Jest otwarta na pomysły – zachęca 
do kontaktu, tak aby razem móc znaleźć najatrakcyjniejsze 
gifty dla swoich klientów.

ONE DOLLAR GROUP SP. Z O.O. 
01-242 Warszawa, ul. Prymasa Tysiąclecia 83
tel. 22/632 44 41, tel. kom. 724 42 42 24, fax. 22/631 72 85
www.onedollar.pl
info@onedollar.pl
Grzegorzg@onedollar.pl

|    www.pangadzet.pl
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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.

NOTEDECO SP. J. 
61–315 Poznań, ul. Pokrzywno 8
tel. 61 879 85 81, fax 61 872 69 08
notedeco@notesy.pl
www.notesy.pl
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Notesy 
samoprzylepne

Cała oferta na www.notesy.pl
na życzenie wysyłamy katalog i wzory produktów

Kostki samoprzylepne z nadrukiem na ściankach

wysokiej jakości  
nadruk  

na ściankach

Zestawy notesów  
w okładkach kartonowych

Zestawy notesów  
w okładkach  i pudełkach twardych

Producent notesów samoprzylepnych z nadrukiem

Dyspensery Z-notes
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Niekwestionowany lider w sektorze prasy branżowej, poświęconej 
szeroko pojętej reklamie. OOH magazine skierowany jest do 
kadry zarządzającej i menedżerskiej odpowiedzialnej za budżety 
reklamowe dużych korporacji, domów mediowych, agencji 
reklamowych oraz przedstawicieli branży reklamowej.
OOH magazine dostarcza najświeższe wiadomości branżowe, 
artykuły specjalistyczne, felietony, a także na bieżąco aktualizowane 
katalogi firm i oferty z rynku reklamowego.  Wydawca OOH 
magazine jest organizatorem konkursu POS Stars. Magazyn jest 
kolportowany w prenumeracie, na targach i imprezach b2b oraz 
w imiennej wysyłce do specjalnie wyselekcjonowanej bazy danych:
-  działów marketingu Klientów Końcowych (dużych korporacji 
oraz średniej wielkości  przedsiębiorstw), - działów marketingu 
i zakupu największych przedsiębiorstw i firm z sektora MSP, 
- agencji reklamowych btl i atl, marketingowych, Public Relations, 
- drukarni i firm poligraficznych, - producentów reklam, 
- stałych klientów, importerów, producentów
Zasięg ogólnopolski.
Wydawca magazynu OOH magazine jest członkiem Izby Gospo-
darczej Reklamy Zewnętrznej oraz członkiem wspierającym PIAP.
Sektory: visual & print, druk cyfrowy, POS, out of home, digital 
signage, event, artykuły promocyjne.
Razem z numerami: marzec i wrzesień OOH magazine 
kolportowane są katalogi promomagazine.pl  AGENCJE (skierowane 
do klientów końcowych) oraz IMPORTERZY&PRODUCENCI 
(skierowane do agencji reklamowych).

OOH MAGAZINE 
40-203 Katowice, Al. Roździeńskiego 86a/110
tel. 32/206 76 77, fax 32/253 99 96
redakcja@oohmagazine.pl
www.oohmagazine.pl
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Od początku naszej działalności zajmujemy się produkcją 
gadżetów reklamowych i artykułów promocyjnych według 
indywidualnego projektu. Tym samym nasze produkty wyróżniają 
się  niepowtarzalnością i oryginalnością.
Realizujemy zarówno małe, jak i duże zlecenia, oferujemy 
niestandardowe rozwiązania, a także starannie dobieramy 
odpowiednie techniki i materiały tak, aby nasze produkty były 
jak najwyższej jakości, a wszystko to w ramach idei „customized 
production”, czyli indywidualnego podejścia do każdego projektu. 
W naszej ofercie znajdują się gadżety wykonane z metalu, takie jak 
znaczki typu pins i button, nieśmiertelniki, otwieracze, spinki do 
krawatów, breloki do kluczy oraz z żetonem. Oferujemy szeroką 
gamę produktów z miękkiego pcv: breloki jedno i dwustronne, 
magnesy w dowolnym kształcie, czyściki do ekranów, zawieszki 
i inne akcesoria do telefonów. Naszymi wiodącymi produktami 
są również opaski silikonowe z drukowanym lub tłoczonym logo, 
żelowe podkładki do samochodu, ściereczki z mikrofibry  i smycze 
reklamowe wykonane w dowolnej technice, a także nietypowe  
wzory. Polecamy także różnorodne gadżety sportowe takie jak 
lekki rolobaner, który mieści się w kieszeni kurtki, pałki kibica bam 
bam, frotki na rękę lub głowę. Ponadto w naszej ofercie można 
znaleźć zawieszki i opaski odblaskowe, klapki reklamowe, wskaźniki 
promieniowania UV w formie zegarka, opaski na rękę lub zawieszki 
do telefonu oraz gadżety antystresowe, zarówno katalogowe jak 
i indywidualne wzory. 

ORIENTGIFT POLSKA SP. Z O.O. 
81-602 Gdynia, ul. Chwarznieńska 142D
tel. 58/624 23 34, tel. kom. 501 094 940, fax 58/624 23 34
info@orientgiftpolska.pl
www.orientgiftpolska.pl 
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Agencja zajmuje się produkcją w Polsce i Chinach nietypowych 
gadgetów.
Produkujemy, kosmetyczki, torby, tekstylia, drobne gadgety 
konsumenckie.

‘’OSKAR’’ AGENCJA REKLAMOWA 
JANUSZ PRZYBYLSKI 
60-461 Poznań, ul. Sofoklesa 24
tel. kom. 606 99 33 77, tel./fax 61/223 63 52

|    www.pangadzet.pl
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Polary Firmowe to projekt firmy ULTREK - licencjonowanego 
producenta odzieży polarowej z dzianin Polartec®. Nasza oferta 
skierowana jest wyłącznie do firm i instytucji zainteresowanych 
zakupem najwyższej jakości odzieży reklamowej 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. Polarowe bluzy 
reklamowe szyjemy z dzianin Polartec® Thermal Pro® i Polartec® 300 
Series®. Korzystamy z najlepszych na rynku maszyn hafciarskich firmy 
Happy®. Naszym Klientom zawsze służymy wiedzą i doświadczeniem, 
dzięki którym o wiele łatwiej wybrać optymalne rozwiązania. 
Odzież polarową szyjemy ponad 15 lat. Działamy w oparciu o licencję 
amerykańskiej firmy Polartec®, która zobowiązuje nas do przygotowania 
produktu najlepszej jakości oraz gwarantuje najwyższe standardy 
obsługi klienta. Licencja ta jest również gwarancją, że nasze polary 
spełniają światowe standardy, a proces produkcji w naszym zakładzie 
objęty jest stałą kontrolą. Jesteśmy uczestnikiem programu Rzetelna 
Firma. Zaufali nam m.in. krajowi liderzy w produkcji kas fiskalnych i bram 
garażowych - firmy NOVITUS i WIŚNIOWSKI . Nasze produkty wybrali 
również najwięksi eksperci od odzieży polarowej czyli ratownicy GOPR, 
WOPR oraz przewodnicy górscy.
Zapraszamy do współpracy wszystkie firmy, które doceniają produkty 
reklamowe najwyższej jakości i z największym zaangażowaniem 
troszczą się o swój wizerunek.

P.P.U.H. ULTREK 
URSZULA ŁOMNICKA – BOŁOZ 
33-351 Łomnica Zdrój, Łomnica Zdrój 270
tel. 18/446 40 15, fax 18/446 40 15
www.ultrek.com.pl 
www.polartec.pl
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Piernikowy Sklep istnieje od listopada 2009 i jest najnowszym 
„dzieckiem” firmy Aha-Menes, powstał w wyniku wieloletniej 
współpracy z Fabryką Cukierniczą Kopernik S.A. 
W swojej ofercie udostępnia szeroki wachlarz toruńskich pyszności. 
Dzięki niemu słodkie marzenia, nawet te najbardziej 
nieszablonowe, będą na wyciągnięcie ręki każdego łasucha. 
Począwszy od pierników w standardowych opakowaniach, przez 
słodkości indywidualnie zapakowane według oczekiwań Klienta, 
na koszach upominkowych kończąc. 
Oferta sklepu kierowana jest do klientów indywidualnych, jak 
również do firm i instytucji.

PIERNIKOWYSKLEP.PL 
01-460 Warszawa, ul. Górczewska 222, lok. 19
tel. 22/291 69 21, tel. kom. 606 45 98 52
piernikowysklep@aha-menes.pl
www.piernikowysklep.pl

|    www.pangadzet.pl
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Pack Art Sp. z o.o.   |   Profesjonalne Torby Papierowe

Pack Art Sp. z o.o. jest  producentem papierowych toreb reklam-
owych z ofertą skierowaną do agencji reklamowych oraz klientów 
końcowych. Wieloletnie doświadczenie na polskim rynku daje 
firmie Pack Art  pozycję jednego z czołowych producentów toreb 
papierowych w segmencie premium. Najważniejszym produk-
tem Pack Art 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 Zachod-
niej a firma posiada stałych partnerów handlowych w Niemczech, 
Szwecji, Finlandii, Słowenii, Słowacji, na Litwie oraz Łotwie.  Firma 
dysponuje własnym parkiem maszynowym co zapewnia gwarancję 
jakości operacji poligraficznych, krótkie terminy realizacji zamówień 
i szeroki wachlarz uszlachetnienia druku.  
Podstawowe produkty:
Kraft Ice  - torba papierowa wykonana z papieru transparentnego, 
który ukazuje w pełni zarysy produktu umieszczonego wewnątrz. 
Kraft Classic  - torby papierowe z usztywnionym dnem oraz  górną 
zakładką i uchwytem ze sznurka bawełnianego lub syntetycznego. 
Kraft Pack  - torby papierowe z usztywnionym dnem 
i sztancowanym uchwytem
Kraft Plus  - torby maszynowe tzw. ekologiczne z uchwytem 
papierowym płaskim lub skręcanym. 
Kraft Classic Collection - ozdobne torby papierowe dostępne 
w ilościach kartonowych przygotowane do zadruku sitodrukowego. 

PACK ART SP. Z O.O. 
62-081 Przeźmierowo, ul. Rynkowa 9 
tel. 61/652 53 60, fax 61/652 50 75
office@pack-art.com.pl 
www.pack-art.com.pl    
www.torbapapierowa.pl

Profesjonalne Torby Papierowe
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PAR Bakuła Sp. Jawna kontynuuje działalność Pomorskiej Agencji 
Reklamowej, polskiej firmy rodzinnej o 20-letniej tradycji w branży 
artykułów reklamowych i promocyjnych. Poprzednia nazwa naszej 
firmy przestała odzwierciedlać istotę naszej działalności oraz stawiane 
przez nas cele.  Zmiana nazwy firmy jest naturalną konsekwencją 
naszego rozwoju oraz dokonania jednoznacznego wyboru misji firmy. 
Wybraliśmy rolę dostawcy i partnera dla agencji reklamowych 
i dystrybutorów obsługujących rynek klienta końcowego. Tworząc 
ofertę artykułów reklamowych i promocyjnych uważnie wsłuchujemy 
się w Państwa potrzeby i staramy się zagwarantować najkrótsze 
możliwe terminy realizacji zamówień na produkty, które sprostają 
Państwa oczekiwaniom. Nie byłoby to możliwe bez zaangażowania, 
oddania i profesjonalizmu naszych pracowników, którzy z tą samą 
pasją, która pozwoliła nam stać się czołowym dostawcą na polskim 
rynku, współtworzą nowoczesne oblicze naszej firmy. Polecamy naszą 
stronę internetową www.par.com.pl. 
Specjalnie z myślą o naszych klientach stworzyliśmy nasz serwis 
internetowy. Jest to narzędzie bardzo przyjazne dla użytkownika, które 
skraca czas i koszty naszym klientom. Strona podaje aktualne ceny 
i stany ilościowe dostępnych produktów online. Dodatkowo dostępna 
jest rozbudowana wyszukiwarka towarów. Po zalogowaniu się nasi 
klienci mogą: sprawdzić swoją cenę zakupu (po uwzględnieniu rabatu), 
zrobić wizualizację produktu z nadrukiem, wycenić produkt  
z nadrukiem, zamówić towar. 
Serdecznie zapraszamy do wypróbowania serwisu.

PAR BAKUŁA SP.J. 
80-298  Gdańsk, ul. Bysewska 30
tel. 58/712 82 00, fax 58/712 82 17
bok@par.com.pl
www.par.com.pl 
www.royaldesign.pl  
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PF Concept International jako część koncernu Polyconcept, jest 
liderem w tworzeniu, rozwoju, sprzedaży, marketingu i dystrubucji 
gadzetów promocyjnych na całym Świecie. Unikalne połączenie 
produktów oraz ducha przedsiębiorczości umożliwiły PF Concept 
stanie się dystrybutorem oraz dostwcą nr 1 na europejskim rynku 
artykułów reklamowych. PF Concept jest dynamiczny, zorientowany 
na klienta, posiada konkurencyjne ceny, oferuje świetne narzędzia 
internetowe, oraz kompleksowe usługi znakowania towaru wraz z 
dostawą do Państwa klienta końcowego. PF Concept jako organizacja 
o globalnym zasięgu posiada międzynarodową dystrybucję, oraz 
sieć handlowo-sprzedażową z biurami we wszystkich większych 
miastach w Europie. Na sukces sprzedażowy składają sie takie marki 
jak: MARKSMAN, AREKA, Best in Town, USBASIC, CENTRIXX, NUANCE, 
SENZ, ORIENT EXPRESS oraz licencje na produkty firm: Slazenger, 
Dunlop, Jamie Oliver, Pierre Balmain, Paul Bocuse, Laguiole, Case 
Logic, Wenger itp. PF Concept w swojej ofercie posiada ponad 
8.000 szt produktów, które skierowane  są do dystrybutorów na 
wszystkich pięciu kontynentach. Jakość oraz skuteczność produk-tów 
grupy PF Concept opiera się w dużej mierze na skutecznej kontroli 
jakości przeprowadzanej na końcowym etapie produkcji oraz dzięki 
zaawansowanym systemom logistycznym i dystrybucyjnym w Europie. 
Grupa Polyconcept zatrudnia ponad 2.800 osób na całym świecie. 

PF CONCEPT INTERNATIONAL B.V. 
De Lasso 14, 2371 GV, Roelofarendsveen 
tel.+31 713 328 328, fax+31 713 312 574
www.pfconcept.com

PF CONCEPT POLSKA 
00-688 Warszawa, Emilii Plater 28/106
tel. 22/630 30 70, fax 22/630 3072
e.wieckowska@nl.pfconcept.com 
m.lisowska@nl.pfconcept.com 
www.pfconcept.com 
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Markowe artykuły piśmienne i upominkowe Cerruti 1881, Diplomat, 
Paolo Giovani.
Ceramika i szkło reklamowe.

POLGET GROUP 
41-500 Chorzów, ul. Katowicka 154 B 
tel. 32/346 18 11, fax 32/346 18  03
katowice@polget-group.pl
www.polget-group.pl
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 „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.eu

POLSKI DRUKARZ SP. Z O.O. 
94-104 Łódź, ul. Obywatelska 115
tel. 42/687 12 92, tel. 42/688 79 49, fax 42/687 12 99
biuro@swiatdruku.eu
www.swiatdruku.eu
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Firma Prażmowscy jest firmą rodzinną powstałą w 1996 roku.
Wizją firmy jest wykreowanie własnego, polskiego i taniego produktu 
reklamowego. Te wymogi pod każdym względem spełniają nasze 
sztandarowe produkty: pom-pony i czupurki reklamowe. Nasze 
produkty zdobyły uznanie rynku krajowego i zagranicznego. 
W 2006 staliśmy się oficjalnym przedstawicielem w Polsce angielskiej 
firmy SPS – największego producenta artykułów promocyjnych  
w Europie. W ofercie firmy SPS  znajdują się artykuły akrylowe (breloki, 
kubki, linijki i magnesy) oraz innowacyjne produkty takie jak podkładki 
pod mysz typu BRITE-MAT czy breloki AD-LOOP. Naszymi atutami są:
1.  doświadczenie - zdobyte przez 10 lat działania w branży artykułów 
reklamowych
2.  zaufanie - jesteśmy członkiem Polskiej Izby Artykułów Promocyjnych 
oraz uczestniczymy w programie TRUST Solidni w biznesie
3.  dobra cena - nasze produkty łączą najniższy europejski poziom cen  
z najwyższą europejską jakością produktów
4.  szybkość - pom-pony reklamowe produkujemy na miejscu, polski 
magazyn wyrobów firmy SPS
5.  innowacyjność - reagujemy elastycznie na potrzeby klientów, 
dostosowując nasze produkty do ich wymagań.

PRAŻMOWSCY S.C. 
01-010 Warszawa, ul. Nowolipki 27
tel. 22/636 71 36, fax 22/636 71 36
biuro@prazmowscy.pl
www.prazmowscy.pl
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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. Dzięki stosowaniu najnowocześniejszych technologii 
REDA Group jest w stanie wyjść naprzeciw oczekiwaniom najbardziej 
wymagających klientów.
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. 
Katalogi te są odzwierciedleniem dwudziestoletniego doświadczenia 
na rynku europejskim.
Ofertę upominków znanych i charakterystycznych dla sektora 
upominków reklamowych uzupełniają kolekcje: BEAVER (noże i artykuły 
outdoorowe), SANTINI (parasole, torby, galanteria) oraz Corporate Gifts 
by Tonino Lamborghini, na których dystrybucję REDA posiada licencję 
wyłączności.
Oferta REDY to również znakowanie produktów reklamowych wszelkim 
dostępnymi obecnie na rynku technikami.

REDA POLSKA SP. Z O.O. 
04-773 Warszawa, ul. Rogatkowa 16A
tel. 22/615 27 63 (-64), fax 22/816 41 49
info@redapolska.pl
www.redapolska.pl
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Printing House jest firmą z branży poligraficznej, świadczy 
usługi z zakresu druku offsetowego, cyfrowego, posiada 
też ploter i sitodruk. Druk offsetowy do formatu B1-
8kolorów. Projektujemy i drukujemy praktycznie wszystko 
nie boimy się nowych wyzwań. Dobra cena, super jakość 
i błyskawiczne terminy realizacji to są nasze atuty. Firma 
stawia cały czas na rozwój i inwestycję w nowe technologie. 

PRINTING HOUSE 
05-091 Ząbki, ul. Szkolna 30
tel. 22/499 50 04, tel. kom. 607 115 115, fax 22/499 50 05
michal.drabik@printinghouse.pl
www.printinghouse.pl
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druk offsetowy,

cyfrowy,

ploterowy,

kompleksowa obługa graficzna

y,

Grupa PH

ul. Szkolna 30 ● 05-091 Ząbki / Warszawa ● tel.: 22 / 499 50 04 ● fax: 22 / 499 50 05
e-mail: biuro@printinghouse.pl ● www.printinghouse.pl ● www.phstudio.pl



TARGI gifts exclusive - Promo Gifts jest organizatorem targów gifts 
exclusive. Tegoroczna edycja odbędzie się w dn. 14-15 wrzesień 
2011 w Klubie Mirage (Pałac Kultury i Nauki) w Warszawie. Ideą 
targów jest zapewnienie wystawcom i zwiedzającym optymalnych 
warunków do nawiązania nowych kontaktów biznesowych oraz 
prezentacja świątecznych upominków. Podczas targów swoją ofertę 
prezentują najwięksi gracze rynku artykułów promocyjnych. To 
najważniejsza impreza targowa w drugiej połowie roku.  
www.giftsexclusive.pl  
WYSZUKIWARKA giftsonline.pl - Promo Gifts jest także właścicielem, 
największej w Polsce internetowej wyszukiwarki gadżetów reklam-
owych – giftsonline.pl  na której ponad 200 firm z branży reklam-
owej prezentuje blisko 20 000 produktów. giftsonline.pl jest jedyną 
tego typu witryną na polskim rynku internetowym, która łączy 
funkcję wyszukiwarki z możliwością porównywania cen prezentow-
anych w serwisie produktów. Serwis jest Partnerem Strategicznym 
targów gifts exclusive.
KATALOGI promomagazine.pl - Promo Gifts jest wydawcą kata-
logów promomagazine.pl (edycja marzec i wrzesień). Katalog ten, 
jako pierwszy w Polsce czytelnie podzielił rynek artykułów. Dwie 
odrębne publikacje skierowane są do wyodrębnionych grup 
docelowych: 
- IMPORTERZY&PRODUCENCI  - skierowany do agencji reklamowych 
- AGENCJE REKLAMOWE – skierowany do klientów końcowych. 
Katalogi promomagazine.pl klarownie i transparentnie pokazują 
najszerszą oferę artykułów promocyjnych będąc najlepszym 
narzędziem pracy dla działów marketingu.

PROMO GIFTS SP. Z O.O. 
40-203 Katowice, Al. Roździeńskiego 86a/110
tel. 32/206 76 77, fax 32/253 99 96
www.giftsexclusive.pl
www. giftsonline.pl
www. promomagazine.pl
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poznaj siłę gadżetów



Produkcja i dystrybucja prestiżowych kalendarzy 
reklamowych, terminarzy, agend, organizerów, notatników 
i notesów teleadresowych. W naszych wyrobach stosujemy 
tylko najwyższej jakości papiery, syntetyczne materiały na 
oprawy pochodzące od renomowanych producentów oraz 
skóry naturalne. Realizujemy projekty indywidualne 
w oparciu o dostarczone projekty.  
Do dyspozycji naszych Klientów stawiamy studio graficzne, 
dysponujące najlepszymi grafikami oraz wyposażeniem 
spełniającym najwyższe oczekiwania. 

QUO VADIS POLONIA SP. Z O.O. 
60-773 Poznań, ul. Śniadeckich 17
tel. 61/865 80 68, fax 61/865 84 23
marketing@quovadis.com.pl
www.quovadis.com.pl
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TERMINARZE • KALENDARZE REKLAMOWE • ORGANIZERY • NOTESY • GALANTERIA SKÓRZANA

www.quovadis.com.pl



Agencja Reklamowa Rodan jest wyłącznym importerem 
i skutecznie promuje na polskim rynku słynne duńskie marki: 
Menu, Stelton, Rosendahl oraz Holmegaard. Prostota oraz 
unikalne skandynawskie wzornictwo sprawiły, że produkty 
duńskich firm znalazły amatorów wysublimowanego 
piękna na wszystkich kontynentach, a także zdobyły wielkie 
uznanie na licznych, międzynarodowych konkursach 
designerskich m.in. The Red Dot Design Award.  
Duńskie produkty to idealny pomysł na prezent, dekorację 
czy wystrój wnętrza. Te efektowne przedmioty stanowią 
doskonałe połączenie wyrafinowania i luksusu, a ich 
niepowtarzalne kształty i oryginalny design są najlepszą 
wizytówką osoby, która je posiada.

RODAN AGENCJA REKLAMOWA SPÓŁKA  
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,  
SPÓŁKA KOMANDYTOWA  
60-012 Poznań, ul. Opłotki 21
tel. 61/893 22 01, fax 61/893 22 05 
rodan@rodantv.pl
http://www.rodantv.pl/ 
http://www.menu.as/ 
http://www.rosendahl.com/ 
http://www.stelton.com/ 
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Jesteśmy jedną z największych firm w Polsce, 
produkujących ręczniki oraz szlafroki reklamowe wykonane 
z najlepszego gatunku bawełny. Specjalizujemy się 
w szyciu odzieży reklamowej. Nasza oferta obejmuje mi. 
kurtki na każdą porę roku, t-shirty, polary, bluzy, koszulki 
polo. Jesteśmy także producentami toreb podróżnych 
i sportowych, plecaków, tornistrów szkolnych, teczek, 
aktówek oraz art. kuchennych. Stale rozszerzamy nasz 
asortyment, gwarantujemy elastyczność, szybką i fachową 
obsługę. Oprócz własnego wzornictwa szyjemy produkty 
według wzorów klienta. Jesteśmy w stanie wykonać każde, 
nawet niestandardowe zamówienie. Zapraszamy do 
zapoznania się z naszą pełną ofertą na stronie 
www.sandex.com.pl lub pod numerem tel.22 751 83 30. 
Nasi konsultanci udzielą Państwu wszystkich potrzebnych 
informacji. 

SANDEX BIS SP. J. 
05-092 Łomianki, ul. Leśna 12
tel. 22/751 83 30, fax 22/751 38 98
kom. 602 151 175 Mariusz Szandecki
sandex@sandex.com.pl
www.sandex.com.pl 
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UPOMINKI REKLAMOWE
IMPORT UPOMINKÓW NA INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE
 
PRODUKCJA NA ZAMÓWIENIE
 
GADŻETY MASOWE
 
GADŻETY PREMIUM I VIP
 
DODATKI I INSERTY

SUNNY GIFT  
45-231 Opole, ul. Oleska 121
tel. 72/150 03 82, fax 77/453 79 44
cust@sunnygift.pl
www.sunnygift.pl

|    www.pangadzet.pl



SENATOR Polska Sp. z o.o. to działające od ponad 10 lat w branży 
marketingu przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowe, w którego 
ofercie znaleźć można trzy spójne linie produktów. Pierwszą 
i jednocześnie wiodącą jest linia artykułów piśmienniczych Pen 
Collection. Składają się na nią zarówno kolorowe długopisy 
z tworzywa sztucznego, przeznaczone do reklamy masowej jak 
i szykowne, niekiedy uszlachetniane złotem pióra i komplety 
w eleganckim etui. Następną serią artykułów jest MUGS BY rou bill, 
w którego skład wchodzą kubki z porcelany lub szkła, eleganckie 
zestawy deserowe i kubki termiczne. Trzecim elementem oferty 
jest Writting Accessories, kolekcja organizerów, teczek i notesów 
ze skóry oraz tworzyw sztucznych w bogatej kolorystyce.  Senator 
Polska jest również przedstawicielem renomowanej firmy Koziol, 
producenta funkcjonalnych i oryginalnych gadżetów reklamowych, 
których niebanalny design od wielu lat jest doceniany i odznaczany 
prestiżowymi nagrodami. Artykuły są doskonałym dopełnieniem 
oferty SENATORA. Spółka uzyskała wyłączność dystrybucji w branży 
art. promocyjnych na terenie Polski, Litwy, Łotwy i Estonii.
Pragnąc zaspokoić potrzeby swoich klientów, każdego roku 
Senator wprowadza na rynek nowe modele i rozszerza zakres 
usług. Firma wyspecjalizowała się w wielu technikach znakowania 
swoich wyrobów. Niektóre z nich są unikatowe na rynku w skali 
europejskiej.

SENATOR POLSKA SP. Z O.O. 
66-100 Sulechów, ul. Zachodnia 1
tel. 68/45 14 500 – 505, fax 39/139 65 45
biuro@senatorpolska.pl
www.senatorpolska.pl
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Texet Poland Sp. z o.o. to członek szwedzkiego koncernu 
NWG.  Od kilku lat konsekwentnie budujemy wizerunek 
firmy, dla której jakość i innowacyjność stanowią priorytet. 
Nasze produkty znajdują coraz większe grono odbiorców 
dla których zadowolenie klientów stawiających na 
jakość produktów jest najważniejsza i odkryli jej moc we 
wszystkich działaniach marketingowych. 
W naszej ofercie znajdują się tekstylia reklamowe
i promocyjne najwyższej jakości (James Harvest i Printer
Sportswear), szwedzka odzież robocza ProJob, akcesoria
wyposażenia domu i przydatne przy aktywnym wypoczynku
Sagaform i Lord Nelson&Queen Anne, oraz gadżety
elektroniczne - D-vice.
Firma Texet Poland obsługuje wyłącznie agencje reklamowe
i pośredników.

TEXET POLAND SP. Z O.O. 
60-415 Poznań, ul.  Lutycka 11 
tel. 61/868 56 71, fax 61/868 56 92
biuro@texet.pl
www.texet.pl
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W asortymencie posiadamy ponad 1800 produktów. Wszystkie nasze 
produkty posiadają certyfikaty bezpieczeństwa jak i spełniają wymogi 
zawarte w normie ISO 9994. Naszym głównym celem jest zapewnienie 
klientom najwyższej jakości produktów i bieżące uaktualnianie 
asortymentu w nowości, atrakcyjnych cen  jak i profesjonalnej  obsługi.
OFERTA
W naszej ofercie znajdą Państwo zapalniczki własnych marek:
plastikowe: - Atomic, - Gianni
metalowe: - Cozy, - Coney, - Colton, - Tristar a nawet Pierre Cardin.
Oferujemy również gaz i benzynę do ponownego napełniania marki 
Atomic i Colton.
Posiadamy szeroką gamę akcesorii dla osób palących jak:
papierosnice, popielniczki, fajki - humidory, obcinacze do cygar,
bibułkę i.t.p.
Różnego rodzaju gadżety jak:
breloki, przywieszki do telefonów, długopisy, wizytowniki,
eleganckie opakowania do win, piersiówki, noże kelnerskie,
scyzoryki, samochody zdalnie sterowane i.t.d.
Nasze produkty spełniają wszelkie aktualne wymogi Komisji Unii 
Europejskiej, Normy ISO jak i certyfikaty uznanych przez Unię 
Europejską i Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie - 
amerykańskich laboratorii.
W ramach współpracy ze znanymi firmami przewozowymi zapewniamy 
realizacje zamówienia do max. 7 dni. Możliwość własnego odbioru.

TROBER POLSKA 
83-262 Czarna Woda, ul. Pomorska 23
tel. 58/587 85 14, fax 58/587 72 68
www.trober-polska.pl
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Zakład Galanterii Skórzanej to jeden z największych producentów 
galanterii skórzanej w Polsce. W ofercie firmy można znaleźć ponad 
1000 wzorów różnych produktów takich jak: portfele, wizytowniki, 
kosmetyczki, etui, organizery, receptowniki, teczki oraz torebki 
i inne produkty zawsze dopasowane do trendów mody i wymagań 
klienta. Posiadamy własne biuro projektowe, w którym tworzymy 
wzory dokładnie odpowiadające oczekiwaniom naszych odbiorców. 
Wszystkie produkty dostępne są w ponad 100 kolorach skóry! 
Flagowa kolekcja Stefanii to portfele z kryształami Swarovskiego. 
Naszą misją jest kreowanie trendów będących synonimem 
wyzwolonej młodości dlatego awangardowa kolekcja Giovani 
tworzona jest z myślą o ludziach młodych, ambitnych i odważnych. 
Wszystkie te produkty opatrzone są certyfikatem świadczącym 
o autentyczności użytych kamieni. 
Odrębną ofertę stanowi wyróżniona kolekcja Mio Gusto obejmująca 
produkty skórzane - wyroby o tradycyjnym designie a zarazem 
kryjące w sobie nutę nowoczesności i wykwintnego smaku. 
Jakość naszych produktów, szybkie terminy realizacji oraz bogate 
wzornictwo to główne atrybuty, które pozwalają zwyciężać nam 
z konkurencją zarówno w Polsce jak i na arenie międzynarodowej.

“STEFANIA” ZAKŁAD GALANTERII 
SKÓRZANEJ  EXPORT - IMPORT 
STANISŁAWA I ANDRZEJ TALBIERZ 
62-800 Kalisz, ul. Będzińska 18
tel. 62/764 22 09, fax 62/764 22 10
stefania@stefania.net.pl
www.stefania.net.pl
www.giovani.pl
www.miogusto.pl
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VFP Communications Ltd. powstała w roku 1992 jako prywatna, polsko-
amerykańska spółka wydawnicza dostarczająca informacji z obszaru 
mediów, marketingu i reklamy. Flagowym magazynem wydawnictwa 
VFP Communications Ltd. jest od początku istnienia „Media & Marketing 
Polska” (obecnie „MMP”).
VFP jest również wydawcą kwartalnika „Business Media”, który istnieje na 
rynku od 2002 roku, a od 2010 roku jest integralną częścią „MMP”.
Zakres tematyczny kwartalnika obejmuje poszczególne sektory 
rynku usług marketingowych: artykuły reklamowe i promocyjne, 
POS-y i systemy wystawiennicze i działania ambientowe, oraz 
szeroko rozumianą branżę out-of-home. Magazyn stanowi platformę 
komunikacyjną między dostawcami usług i produktów reklamowych 
a marketerami i agencjami reklamowymi. 
W 2008 roku nastąpiło rozszerzenie akcjonariatu wydawnictwa 
o Deutscher Fachverlag i od tego momentu VFP Communications 
Ltd. jest również wydawcą periodyków skierowanych do branż FMCG. 
„Handel” od 1993 r. informuje i edukuje detalistów oraz hurtowników, 
„Food Service” od 1994 r. wspiera zaś rozwój firm z kanału HoReCa.

VFP COMMUNICATIONS LTD. SP. Z O.O. 
03-994, Warszawa, Wał Miedzeszyński 630
tel. 22/514 65 00, fax 22/514 65 42
marketing@media.com.pl
www.media.com.pl

|    www.pangadzet.pl



Firma WDS jako producent kalendarzy książkowych 
i importer artykułów reklamowych, zajmuje się 
kompleksową obsługą klienta w branży reklamowej, 
poligraficznej i upominkowej. W ciągu kilku lat działalności 
nabyliśmy wiedzą i doświadczenie niezbędne by spełniać 
oczekiwania naszych najbardziej wymagającyh odbiorców. 
Realizujemy projekty dostosowane do indywidualnych 
potrzeb. Proponujemy innowacyjne rozwiązania tak, by 
oferowany produkt był trwały, funkcjonalny i niedrogi. 
Własny park maszynowy umożliwia nam realizację zleceń 
w krótkich terminach przy równoczesnej gwarancji 
najwyższej jakości usług. Jakość tą potwierdzają Klienci, 
których zadowolenie jest dla nas źródłem satysfakcji 
i motorem doskonalenia naszych usług.  
Proponujemy usługi w zakresie: - produkcji materiałów 
promocyjnych (gadżety, upominki, prezenty) znakowanych 
metodą graweru laserowego, tampodruku, sitodruku,oraz 
haftu komputerowego. 
W przypadku kompleksowej obsługi klienta zapewniamy 
również produkty z branży poligraficznej.
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą produktów i usług 
skierowanych do klientów indywidulanych, instytucji, firm 
i agencji reklamowych.

WDS ALICJA SYGUŁA 
41-500 Chorzów, ul. Jagiellońska 2
tel.32/744 84 25, tel.32/733 05 55
wds@wdobrymsmaku.pl
www.wdobrymsmaku.pl
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WIMAR Maciej Wiśniewski jest firmą zarządzaną w Pile, 
a działającą na terenie całej Polski. W Internecie działa pod 
nazwą Giftfun.pl – hurtownia śmiesznych gadżetów 
i pomysłowych upominków. Internetowa Hurtownia Giftfun.pl 
sprzedaje śmieszne prezenty, pomysłowe artykuły do domu 
i biura oraz gadżety elektroniczne. Firma specjalizuje się 
w dystrybucji upominków dla zakochanych, posiada szeroki 
wachlarz produktów jadalnych i dla dorosłych. Jednym 
z głównych partnerów  jest Spencer & Fleetwood, producent 
wyrobów cukierniczych od 1986 roku. Specjalnością tej 
angielskiej firmy są różnego rodzaju słodkie akcesoria oraz 
wyroby promocyjne. Produkty tej firmy są rewelacyjnymi 
prezentami zarówno dla dzieci jak i dla dorosłych. Nowym 
projektem firmy są PASTYLKI MIĘTOWE KIBICA, które są 
doskonałym rozwiązaniem dla klubów sportowych. Cukierki 
mogą być ofiarowane w formie souvenirów dla sportowców 
i kibiców. Kapitalne rozwiązanie na zbliżające się Mistrzostwa 
Europy 2012.

WIMAR MACIEJ WIŚNIEWSKI 
64-920 Piła, ul. Młynarska 4/2L 
tel. kom. 606 247 274, tel. 67/352 91 83, fax 67/352 91 83
maciej@giftfun.pl 
www.giftfun.pl

|    www.pangadzet.pl



POLYmedia jest wiodącym producentem artykułów biurowych 
i nośników reklamy BTL. Siłą firmy jest posiadanie zróżnicowanego 
parku maszynowego umożliwiającego wykonywanie nietypowych 
zamówień. Posiadamy specjalistyczną linię do produkcji segregatorów, 
drukarnie offsetową i sitodrukową, maszyny do tłoczeń i sztancowania, 
dział obróbki płyt plexi metodami termicznymi i skrawaniem oraz 
zakład zgrzewania folii PCV (wysoką częstotliwością). Jesteśmy 
prywatną, rodzinną firmą z ponad 50 letnią tradycją. W ciągu ostatniej 
dekady dzięki inwestycjom w modernizację przedsiębiorstwa i silną 
specjalizację, zwielokrotniliśmy nasz udział w rynku. Dużą część 
produkcji kierujemy na rynki zagraniczne. Stworzyliśmy unikalny zespół 
kilkudziesięciu specjalistów z których jesteśmy dumni. 
odbiorcami naszych produktów i usług są: 
- agencje reklamowe, - hurtownie artykułów biurowych i reklamowych, 
- drukarnie i wydawnictwa, - firmy produkcyjne, handlowe i usługowe, 
- administracja rządowa
produkty działów poligrafii i PCV: - segregatory standardowe 
i reklamowe, - przekładki segregatorowe, - clipboardy standardowe 
i reklamowe, - teczki reklamowe, - teczki managera, - prezentery, 
- wzorniki, - kalendarze, - podstawki do wydawania reszty (bilonownice),
- podkładki pod mysz i na biurko.
produkty działu PLEXI: - tabliczki informacyjne, - prezentery produktów 
i wzorniki, - stojaki na dokumenty i oferty, - stojaki wystawowe, 
- pojemniki na pliki ofert, - podstawki na zdjęcia i wizytówki, - pojemniki 
na kostki papierowe, - zegary reklamowe, - podstawki wystawowe,
- kasetony, - prezentery grawerowane i podświetlane.

Z.P. POLY MAŁGORZATA DOROSZ 
04-218 Warszawa, ul. Czechowicka 4
tel. 22/610 61 39, 22/610 59 44, fax 22/612 54 48
marketing@polymedia.pl
www.polymedia.pl
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Jesteśmy firmą, której głównym obszarem działania są szeroko 
pojęte gadżety reklamowe. Na bieżąco śledzimy trendy na 
rynku artykułów reklamowych i rok rocznie jesteśmy obecni na 
wszystkich ważnych imprezach targowych w kraju i zagranicą.
Jesteśmy członkiem Polskiej Izby Artykułów Promocyjnych 
(PIAP) oraz członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia 
Firm Reklamowych (PSI).Ponadto w 2009 roku Puls Biznesu 
uhonorował nas prestiżową nagrodą dla najdynamiczniej 
rozwijających się małych i średnich firm -  Gazelą Biznesu.
W stałej ofercie handlowej posiadamy ok. 15.000 artykułów 
czołowych europejskich dostawców, jednocześnie 
współpracujemy z wieloma producentami w kraju. 
W obu przypadkach udało nam się wynegocjować bardzo 
konkurencyjne ceny, do sprawdzenia czego serdecznie Państwa 
zachęcamy.Dla Klientów szukających gadżetów dedykowanych, 
nietypowych i w większych nakładach, proponujemy produkcje 
dalekowschodnie.Naszą żelazną zasadą jest to, że nie 
zostawiamy pytań bez odpowiedzi. Gwarantuje to zespół ludzi 
mający wieloletnie doświadczenie i rekrutujący się 
z najlepszych w tej branży, grupy przyjaciół i jednocześnie 
współpracowników.Rosnące co roku portfolio naszych Klientów 
może to potwierdzać.Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony 
internetowej www.3line.pl

3LINE.PL SP. Z O.O. 
30-703 Kraków, ul. Dekerta 18 
tel. 12/293 14 20, fax 12/293 14 21
3line@3line.pl
www.3line.pl
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Agencja Reklamowa NORWOKS to:
- ponad 10 lat doświadczeń w produkcji gadżetów 
reklamowych;
- autorska kolekcja zestawów upominkowych obejmująca 
kilkadziesiąt wzorów;
- indywidualne realizacje.

Kolekcja zestawów upominkowych obejmuje:
- zestawy z pamięciami USB w eleganckich obudowach 
(drewno, metal, srebro, kamienie szlachetne i 
półszlachetne),
- zestawy z galanterią skórzaną w ciekawej kolorystyce,
- zestawy z miodami pitnymi i ceramicznymi akcesoriami,
- zestawy z winami w oryginalnych aranżacjach,
- zestawy z hiszpańskim szkłem,
- zestawy z ceramiką Villa Italia.

Wszystkie zestawy mogą być dowolnie modyfikowane 
(kolorystyka skrzynek, wstążki firmowe, wypełnienie, 
dodatki).
 
Produkt jest przygotowany do wysyłek (opakowania 
ochronne, kartony zbiorcze).
 
Jesteśmy członkiem Polskiej Izby Artykułów Promocyjnych 
(PIAP), członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Firm 
Reklamowych (PSI) i Barter Systemu.

AGENCJA REKLAMOWA NORWOKS 
40-555 Katowice, ul. Rolna 60
tel. 32/205 85 63, tel. 32/203 10 48, fax 32/ 203 10 48
norwoks@norwoks.com.pl
www.norwoks.com.pl

|    www.pangadzet.pl



Istniejemy na rynku od 1997 roku.
W naszej ofercie znajdą Państwo:
Gadżety reklamowe
Poligrafię.
Kalendarze firmowe.
Reklamę zewnętrzną 
POS
Organizację eventów
Zabudowę stoisk targowych

ARCO STUDIO REKLAMY 
02-679 Warszawa, ul. Modzelewskiego 56a/5
tel. 22/847 00 62, tel. 22/252 12 14
fax 22/847 00 62, fax 22/252 12 14
arco@arco.com.pl
www.gifts.pl
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Artigraf – Agencja Reklamy i Promocji zajmuje się 
dystrybucją i znakowaniem artykułów promocyjnych. 
Nasze sztandarowe produkty to ceramika reklamowa 
i pamięci Flash USB oraz inne służące promocji marek. 
Wszystkie artykuły są funkcjonalne i mają ekskluzywny 
wygląd. Profil firmy Artigraf obejmuje sprzedaż, 
znakowanie i dystrybucję artykułów reklamowych, 
tworzenie elementów tożsamości wizualnej firm oraz 
projektowanie i realizację grafiki. Gwarancja bezpiecznej 
współpracy to rzetelność i terminowość dostaw.  Nasi 
kontrahenci postrzegają nas jako wiarygodnych, 
przejrzystych i godnych zaufania o czym świadczą liczne 
referencje i opinie naszych partnerów biznesowych. 

ARTIGRAF-AGENCJA REKLAMY 
I PROMOCJI
32-060 Liszki/ k Krakowa, Jeziorzany 210
tel. 12/356 55 41, tel. kom. 501 18 18 19, 506 184 776 
info@artigraf.pl 
artur@artigraf.pl 
ewa@artigraf.pl
www.artigraf.pl

|    www.pangadzet.pl



Nasza oferta obejmuje projektowanie i produkcję 
materiałów POS, w której wykorzystujemy materiały 
takie jak tworzywa sztuczne, karton, drewno i metal. Do 
najpopularniejszych materiałów POS można zaliczyć: 
stojaki, displaye, podajniki,szaf ekspozycyjnych, stojaków na 
napoje, tuby podświetlane,   krawaty, woblery, hangery oraz 
traye. Od kilku lat produkujemy materiały z innowacyjnym 
wykorzystaniem diod LED oraz włókien światłowodowych, 
które dzięki swoim właściwościom podnoszą efektywność 
materiałów promocyjnych w punktach sprzedaży, przy czym 
zasilanie bateryjne pozwala na umieszczenie materiałów 
w dowolnym miejscu.
Ponadto od kilku lat jesteśmy jedynym producentem 
drewnianych długopisów w Polsce. Poza produkcją 
świadczymy szereg usług związanych:
-wycinanie i grawerowanie
-wykonywanie projektów i wizualizacje 
-znakowanie metodami tampodruku i sitodruku.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

ARTCLIP ADVERTISING AGENCY 
30-702 Kraków, ul. Romanowicza 2
tel. 12/656 30 04, tel. kom. 601 612 512, fax 12/257 00 50  
biuro@artclip.com.pl
www.artclip.com.pl 
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Agencja reklamowa ATACAMA zajmuje się dystrybucją artykułów
promocyjnych. Do dyspozycji klientów firma posiada bogato
wyposażoną wzorcownię, w której wyeksponowane są nowości,
oraz produkty godne polecenia.

W ofercie firmy znajduje się:
odzież reklamowa, galanteria skórzana, ceramika reklamowa,
elektronika, długopisy i inne drobne gadżety, ekskluzywne zestawy
piśmienne, kosze i upominki okazjonalne, kalendarze, kartki
świąteczne, grafika komputerowa, poligrafia.

Firma Atacama zajmuje się dystrybucją wielu znanych marek tj.:
Harvest, Slazenger, Hanes, Stedman, US Basic, Sagaform, 
Balmain Paris, Dunlop, Jamie Oliver, Lord Nelson, Case Logic, 
Waterman, Parker, Mark Twain, Ferraghini, Bic, PQI, Boynq.

Atacama posiada dużą powierzchnię magazynową, umożliwiającą
realizację wysokonakładowych zleceń, przechowywanie towaru
oraz serwis zapewniający możliwości logistyczno-dystrybucyjne,
rozłożone w czasie na terenie całego kraju.

ATACAMA S.C. 
02-386 Warszawa , Al. Bohaterów Września 9
tel. 22/576 18 40, fax 22/897 17 17
office@atacama.com.pl
www.atacama.com.pl
www.czasnaprezent.pl
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Agencja Brandfathers and Sons S.A. to agencja reklamowa typu full-
servis. W swoim dorobku posiada wiele znaczących prac wykonanych 
dla dużych klientów, w tym: - wprowadzanie na rynek nowych 
brandów, rewitalizacja marek, - obsługa CI, w tym marek parasolowych,
- serwisy www, systemy CRM, CMS, - wprowadzanie i obsługa 
programów lojalnościowych, promocji konsumenckich krótkotermino-
wych i długoterminowych, - organizowanie akcji wsparcia sprzedaży 
takie jak konkursy i loterie działania merchandisingowe, analiza  
i wsparcie produktu na półce, - akcje field-marketingowe, w tym 
nowoczesne formy około-eventowe, guerilla, street, ambient 
Ponadto stworzyliśmy własne brandy:
Brandfathers and Shows o charakterze impresaryjnym, zajmujący się:
- eventami, - organizacją pokazów mody ze współpracującymi 
czołowymi polskimi modelkami (począwszy od kolekcji kończąc 
na pokazach bielizny), - organizacją występów i imprez tanecznych, 
koncertów (min. z uczestnikami „You can Dance”), - organizacja szkoleń, 
- logistyka, catering i programy rozrywkowe.
Brandfathers and Photo - studio fotograficzne zajmujące się:  
- produkcjami sesji fotograficznych studyjnych i plenerowych,  
- fotografią produktową – pack-shoty, - stylizacja wnętrz - również na 
potrzeby niekomercyjne, - produkcja filmową i TV.
Brandfathers Lighting – profesjonalne oświetlenie: -estrad, - wnętrz 
budynków – włącznie z animacjami  RGB, - elewacji budynków –  
w tym animacji (dody LED RGB) i również  opartych o filmy o średniej 
rozdzielczości.
Brandfathers Product Placement – umieszczanie produktów  
w środkach przekazu: - videoklipy, - spoty reklamowe, - produkcje 
telewizyjne i filmowe

BRANDFATHERS AND SONS S.A. 
03-410 Warszawa, ul. Inżynierska 3 lok.9
tel. 22/813 31 95, tel. kom. 664 999 666, fax 22/670 12 18
office@brandfathers.pl
www.brandfathers.pl
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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. 

ATUT PL SP. Z O.O. 
30-702 Kraków, ul. Romanowicza 3
tel. 12/269 07 77, fax 12/269 01 10
centrala@atut.info
www.atut.info
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Agencja Reklamowa „BHZ Reklama” działa na rynku od 10 lat, zajmuje 
się dostarczaniem artykułów reklamowych, które są niezbędnym 
wsparciem działań marketingowych i handlowych. Firma dysponuje 
własnym parkiem maszynowym, umożliwia to pełną kontrolę jakości 
znakowanych i drukowanych materiałów reklamowych. Zespół BHZ 
tworzą ludzie kreatywni, podążający za aktualnymi trendami, by 
w sposób jak najbardziej trafny zaspokoić potrzeby klientów. 
Oferta Agencji obejmuje: 
- gadżety, upominki reklamowe  
- odzież promocyjną  
- wysokiej jakości wydruki wielkoformatowe  
- reklamę na autobusach, samochodach 
- siatki, banery 
- grawerowanie laserowe 
- termotransfer 
- ceramikę reklamową 
- poligrafię, kalendarze 
- wyroby z plexi  
Realizowane są zamówienia typowe, jak i indywidualne. Znajomość 
rynku pozwala firmie na zaoferowanie właściwych i przynoszących 
oddźwięk propozycji oraz projektów. Pracownicy dbają o to, by 
prezentowane dla klienta rozwiązania były ciekawe i oryginalne. 
Misją firmy jest ciągłe poszerzanie swojej oferty, dążąc do 
zaspokojenia potrzeb każdego klienta.

BHZ REKLAMA 
10-449 Olsztyn, ul. Piłsudskiego 77
tel. 89/533 71 51, tel. kom. 663 953 052, fax 89/533 50 79
sekretariat@bhz-reklama.pl
www.bhz-reklama.pl
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Dlaczego agencja reklamowa?
Bo pomoże stworzyć działania promocyjne szyte na miarę 
Twojej firmy, a jej doświadczenie i kontakty pozwolą 
zaoszczędzić Twój cenny czas.
Bo doradzi Ci jak się reklamować, aby efektywnie 
wykorzystywać budżet reklamowy i obiektywnie wskaże 
Twoje mocne strony.

Dlaczego agencja reklamowa DOREL?
Bo do każdego klienta podchodzimy indywidualnie, 
z sercem i pasją.
Bo nasze bogate doświadczenie sprawia, że reklama nie ma 
dla nas tajemnic.
Bo tworzymy profesjonalne projekty graficzne, od 
Corporate Identity i materiałów poligraficznych, poprzez 
reklamę wizualną, aż do projektów niestandardowych.
Bo istniejemy już 18 lat, a to zobowiązuje..

Dlaczego warto nam zaufać?
Bo naszą rzetelność dostrzegli już: Saturn, Gadu-Gadu, 
RGA, Scania, Mosso i nie tylko...

DOREL, DOROTA KUDERSKA
05-090 Raszyn, Al. Krakowska 20 B
tel./fax:  22/ 720 20 21,  22/ 720 02 27,  kom. 601 20 87 78
dorel@dorel.pl
www.dorel.pl
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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. Od 1993 r. zajmuje się zaopatrywaniem 
przedsiębiorstw i instytucji w artykuły o charakterze 
upominkowym i reklamowym. W ofercie handlowej klient 
znajdzie kilkanaście tysięcy różnych, ciekawych artykułów 
reklamowych. Firma ma duże doświadczenie w obsłudze 
klientów finalnych zarówno na rynku lokalnym jak i krajowym. 
Wypracowany przez DOUBLE wysoki standard obsługi oraz 
rozbudowa pracowni graficznej i doskonalenie technik nadruku, 
zaowocowały zdobyciem szerokiej grupy prestiżowych 
klientów w całej Polsce. Firma posiada wyspecjalizowaną 
pracownię graficzną tworzącą indywidualne projekty np. 
kalendarzy firmowych. Trzy Pracownie Nadruków techniką 
tampondruku, sitodruku i hot-stampingu oraz graweru 
laserowego znakują zamówione towary. Ponadto od lat 
DOUBLE współpracuje z jedną z najlepszych w Polsce firm 
wykonującą haft komputerowy. Do każdego tematu z klientem 
pracownicy DOUBLE podchodzą indywidualnie i z pełnym 
zaangażowaniem. 

DOUBLE SYSTEM 
00-835 Warszawa, ul. Miedziana 11
tel. 22/654 36 81, tel. kom. 609 810 350, fax 22/654 75 66
wawa@double.pl
www.double.pl
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Jesteśmy jednym z wiodących dostawców i producentów 
upominków reklamowych. 
Naszą działalność opieramy na kompetencji oraz 20-letnim 
doświadczeniu zespołu. 
Naszym klientom oferujemy najlepsze warunki oraz 
gwarancje rzetelności potwierdzone certyfikatami 
i nagrodami branżowymi. Własne projekty, nadruki, haft, 
tłoczenie.
Przedstawiciel Schwarzwolfa w Polsce. 
Odzież Fruit of The Loom.

AUH ELWIRA – DARIUSZ PŁACZKIEWICZ
00-420 Warszawa, ul. Szara 14
tel. 22/622 90 81-83, fax 22/622 90 82
elwira1@elwira.com.pl 
www.elwira.com.pl 
www.schwarzwolf.waw.pl 
www.ubraniafirmowe.com.pl
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Firma F.H.U. GRAFF istnieje od 2002 r. Siedziba mieści się przy 
ul. Odrodzenia 8/7 w Dzierzgoniu, woj. pomorskie. Właściciel dwóch 
serwisów internetowych www.graffpen.pl i www.upominki4u.pl.
Zajmujemy się dystrybucją długopisów i gadżetów reklamowych ze 
znakowaniem dla firm i instytucji, produktów niezbędnych do promocji 
firmy podczas akcji marketingowych, konferencji itp. W ofercie firmy 
znajdują się między innymi: odzież reklamowa, ceramika, elektronika, 
art. piśmiennicze, pendrive, maskotki reklamowe, zegary, parasole 
reklamowe, produkty do domu, kosze upominkowe, torby, smycze 
z nadrukiem, breloki, narzędzia; produkty praktyczne i poręczne. Dla 
naszej firmy liczy się przede wszystkim jakość wykonanego zlecenia 
i zadowolenie naszego klienta, dlatego nadruki na oferowanych przez 
nas upominkach i gadżetach wykonywane są w najnowocześniejszych 
technologiach dostępnych na rynku. Między innymi grawerowanie 
laserem, haft, nadruki sitem, termotransfer. Umożliwiamy praktyczną, 
a zarazem ciekawą formę reklamy i promocji dla każdej firmy, miasta 
czy instytucji. Gadżet z logo jest nie tylko miłym prezentem ale również 
buduje Twoją markę!
Zamówienia opiewające na kwotę powyżej 1000 zł netto wysyłamy 
kurierem na nasz koszt!
Odkryj nieograniczone możliwości dla Twojej Firmy! Sprawdź jakie to 
proste.

F.H.U. GRAFF 
82-440 Dzierzgoń, ul. Odrodzenia 8/7
tel. 55/276 30 20, fax 55/276 30 20
info@upominki4u.pl 
www.upominki4u.pl
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EVERGREEN
REKLAMA
I WSZYSTKO JASNE

EVERGREEN 
41-300 Dąbrowa Górnicza, Al. Tadeusza Kościuszki 17
tel. 32/268 40 92, 32/718 60 77 wew 22, fax 32/718 64 71 
biuro@evergreen.media.pl
www.evergreen.media.pl
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MAŁE RZECZY DO DUŻEJ REKLAMY!
Firma Kulik – to wieloletni, sprawdzony dostawca parasoli i 
artykułów reklamowych dla najlepszych Firm. Zapraszamy firmy 
ceniące fachowość, jakość obsługi i elastyczność w działaniu.
MAMY: 
-  propozycje niezbędne do dobrej, nowoczesnej reklamy  
-  tysiące produktów masowych i ekskluzywnych
-  imponującą ofertę parasoli reklamowych, także markowych
WYKONUJEMY:
- znakowanie każdą techniką
REALIZUJEMY :
- nietypowe zamówienia od projektu po dostawę
Współpraca z nami to gwarancja: 
-  wnikliwej analizy potrzeb naszych Klientów – oferty ‘’kroimy’’ na 
miarę 
-  pomysłowej i kompleksowej oferty 
-  terminowej dostawy
-  dobrej ceny
Nasz  młody i  profesjonalny zespół, zawsze pełen świeżych 
pomysłów, pracuje z wielkim oddaniem i czerpie satysfakcję 
z zadowolenia Klientów.
Z małych rzeczy ROBIMY DUŻĄ REKLAMĘ. 

FIRMA KULIK SP.J.
55–100 Trzebnica, ul. B. Chrobrego 7
tel. 71/ 733 45 12, fax 71/ 733 45 01 
info@kulik.com.pl
www.kulik.com.pl 

AGENCJE REKLAMOWE
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Agencja Reklamowa FIORI działa na rynku od 2003 roku. Centrala 
firmy znajduje się w Szczecinie; od trzech lat firma posiada również 
oddział w Warszawie. Zespół FIORI tworzą energiczne i kreatywne 
osoby z wieloletnim doświadczeniem w branży reklamowej. Naszą 
specjalnością są szeroko pojęte gadżety reklamowe. Należymy do 
największej europejskiej organizacji firm zajmujących się reklamą 
BTL– PSI (Promotional Product Service Institute). 
Mocne strony naszej oferty to między innymi: 
- szeroki wybór odzieży reklamowej - od indywidualnych projektów  
(produkcji własnej) po import najpopularniejszych marek na rynku; 
- bogaty wybór artykułów piśmienniczych składający się zarówno 
z prestiżowych marek, jak i z artykułów piśmienniczych do 
codziennego użytku
- znakomity wybór najwyższej jakości produktów skórzanych oraz 
galanterii z materiałów skóropodobnych; 
- elektronika: odtwarzacze MP3/MP4, wielofunkcyjne urządzenia 
konferencyjne, pamięci USB (w tym także projekty indywidualne); 
- ceramika reklamowa; 
- wszelkiego rodzaju przedmioty codziennego użytku, które dzięki 
nam stają się częścią promocji firmy.
Firma do każdego zamówienia podchodzi w szczególny sposób 
starając się sprostać wszelkim oczekiwaniom Klienta. Wdrożone 
przez FIORI profesjonalne procedury wewnętrzne są gwarancją 
sprawnej i bezpiecznej realizacji zleceń. Dzięki wieloletniemu 
doświadczeniu na rynku oraz współpracy z rzetelnymi Dostawcami 
Agencja Reklamowa FIORI gwarantuje konkurencyjne ceny oraz 
krótkie terminy realizacji.

FIORI AGENCJA REKLAMOWA 
71-073 Szczecin, ul. Cyryla i Metodego 9A/29
tel. 91/424 09 90, fax 91/424 09 94
fiori@fiori.pl
www.fiori.pl
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Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, stale 
wzbogacamy asortyment artykułów promocyjnych. W naszej 
ofercie katalogowej 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. Dodatkowo ofertę Gemini Media wzbogaca 
szeroka gama produktów znanych producentów. Wśród nich 
takie marki jak: Schwarzwolf, Victorinox, Stefania Leather, Balmain, 
Marksmann, BIC, Centrixx, Dunlop, Jamie Olivier, Paul Bocuse, Orient 
Express, Slazenger, Harvest, Boynq, Casio, Seiko i wiele innych. 
Jako dystrybutor marek Schwarzwolf i BIC oraz autoryzowany 
partner wielu producentów zapewniamy konkurencyjne 
ceny i dogodne terminy realizacji. Do potrzeb każdego Klienta 
podchodzimy indywidualnie, starając się zrozumieć jego 
wymagania oraz zapewniając fachowe doradztwo w dziedzinie  
promocji. Dlatego też duża część naszych realizacji to projekty  
indywidualne, stworzone i dopasowane do danej marki 
czy produktu. Nasi Klienci otrzymują od nas również szeroki 
wachlarz usług związanych z kreacją wizerunku. Tworzymy 
Systemy Identyfikacji Wizualnej, strony internetowe, prezentacje 
multimedialne, projekty materiałów POS, oferujemy 
pozycjonowanie stron internetowych i hosting. 
Nasz zespół z pasją urzeczywistni każdy Państwa pomysł!

GEMINI MEDIA SP. Z O.O. 
50-541 Wrocław, Al. Armii Krajowej 61
tel. 71/33 51 650, fax 71/33 51 655
biuro@gemini-media.pl 
www.gemini-media.pl
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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.
Pracownicy  posiadają bogate doświadczenie w branży B2B 
co gwarantuje trafny dobór upominków oraz dostosowanie 
technik znakowania.
Najwyższa jakość usług, dobre ceny, solidność i terminowość – 
to zasady Gift Expert.

GIFT EXPERT 
01-367 Warszawa, ul. Strąkowa 46 lok. 4
tel. 22/425 99 14, fax. 22/425 99 15
giftexpert@giftexpert.eu
www.giftexpert.eu
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Firma Graw-Druk obecna jest na rynku od ponad 20 lat. 
Zajmujemy się profesjonalnym zdobieniem odzieży 
i tekstyliów z wykorzystaniem wielu technik. Zapewniamy 
swoim klientom kompleksową obsługę zleceń – od 
zaprojektowania odzieży, szycia, wykonania projektu 
nadruku po skomplikowane separacje,  druk i haft.
Nasze projekty są niezwykle konkurencyjne a profesjonalny 
druk na 14 kolorowej maszynie nie ma sobie równych.
W swojej ofercie posiadamy również rozmaite wzory 
odzieży gotowej, na których możemy bez przeszkód 
nanieść Państwa wzory. 
Działamy również jako Agencja Reklamowa – dzięki czemu 
mamy dostęp do niespotykanych artykułów reklamowych 
które sami zdobimy.
Nasza oferta skierowana jest do klientów ostatecznych 
i agencji reklamowych, które - chcąc promować określoną 
firmę, markę czy konkretny produkt - stawiają na wysoką 
jakość wykonania, perfekcyjną oprawę, fachową – 
kompleksową obsługę.

GRAW-DRUK 
PRACOWNIA SITODRUKU 
I TAMPONDRUKU
30-702 Kraków, ul. Romanowicza 1a 
tel. 12/656 01 32, tel. 12/423 68 53, fax. 12/656 01 32 
www.grawdruk.com.pl
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Obsługa podmiotów gospodarczych w zakresie:
- upominki reklamowe, 
- grafika i poligrafia,
- organizacja imprez i spotkań firmowych. 
Posiadamy własny ośrodek rekreacyjny w stylu country, 
pole paintballowe, tor do jazdy samochodami terenowymi, 
strefę extreme z mobilną ścianką wspinaczkową i zjazdami 
tyrolskimi.
Firma dysponuje autorskim sklepem internetowym 
dedykowanym dla firm sieciowych umożliwiającym zakupy 
wybranych przez nie produktów z oznakowaniem.

HABAS MAŁGORZATA HABAS 
02-635 Warszawa, ul. Płatowcowa 8A
tel. 22/844 51 15, fax 22/844 51 17
biuro@habas.pl
www.habas.pl
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KOLORMEDIA jest agencją reklamową specjalizującą 
się w obsłudze Klienta w zakresie poligrafii, wydruków 
wielkoformatowych i upominków.
Jesteśmy właścicielem marki i wydawcą gier planszowych z serii 
WSZĘDOBYL, łączących w sobie elementy promocji, edukacji 
i integracji rodzinnej. Gra pozwala na poznanie w formie zabawy 
ciekawostek i atrakcji miasta lub regionu, nabycie wiedzy 
o procesie technologicznym firmy lub specyfice produktów.  
Indywidualnie dobrany scenariusz oraz grafika, prowadzi graczy 
przez planszę na której spotykają ich zdarzenia przyśpieszające lub 
opóźniające dotarcie do mety. 
Do młodzieży i dorosłych skierowana jest nasza najnowsza 
propozycja - TOTU puzzle, klasyczna układanka pozwalająca 
na zapoznanie się z urokiem promowanych terenów lub też 
oryginalne przedstawienie produktów firmowych.
KOLORMEDIA to firma zorientowaną przede wszystkim na obsługę 
średnich i dużych klientów, realizację kreowanych przez siebie 
produktów niszowych i lokalnych,  a co za tym idzie nasza oferta 
może posłużyć promocji nie tylko firm ale również miast, gmin czy 
stowarzyszeń.
Kreatywność, wieloletnie doświadczenie i znajomość rynku 
branżowego pozwala na zaproponowanie optymalnych 
rozwiązań graficznych i produkcyjnych. Pakiet udziałów w jednej 
z katowickich drukarń gwarantuje ścisłą współpracę i pełną 
kontrolę procesu produkcyjnego oraz niewygórowane ceny.

KOLORMEDIA JACEK SZCZĘSNY 
40-036 Katowice, ul. Ligonia 30/7A 
tel. 531 41 60 00, fax 32/720 65 90 
kolormedia@gmail.com
www.kolormedia.pl
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IMC GROUP obchodzi w tym roku 6 lecie swojej działalności. 
Spółka realizuje projekty w branży reklamowej, w ramach 
sekcji: IMC PROMO, IMC PLAY oraz szkoleniowej IMC EDU. 
Spółka specjalizuje sie w działaniach promocyjnych, 
prowadzonych w Polsce w oparciu o generalną dystrybucje 
marki - TROIKA Germany, jak również OREGON Scientific
Sekcja IMC PLAY zajmuje sie kompleksową organizacją 
wydarzeń na zamówienie Klienta, m.in. jako 
współorganizator imprezy UEFA FUTSAL CUP2008/09, 
a także realizacja własnych, autorskich projektów np. przy 
współudziale firmy należącej do Universal Music - Magic 
Records - projektu festiwalowego 4Seasons of House Music.
IMC EDU jest komórką zorientowaną na wspieranie 
projektów Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

IMC GROUP 
04-036 Warszawa, Al. Stanów Zjednoczonych 32 lok. 7
tel. 22/899 29 39, fax 22/899 29 96
info@imcgroup.pl
www.imcgroup.pl
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M7 MARKETING SERVICES jest dynamicznie rozwijającą się agencją 
reklamy. Oferujemy kompleksową obsługę w zakresie artykułów 
reklamowych, odzieży firmowej i poligrafii. Nasza oferta artykułów 
reklamowych to ponad 20 katalogów i 30 000 artykułów dostępnych,  
w kilka dni z magazynów z Polski, Niemiec, Czech, Hiszpanii, Włoch  
i Holandii. Oferta odzieży firmowej to między innymi marki: Roly, Result, 
B&C, Slazenger, US Basic, Best in Town, PGA Tour, Hanes, Stedman, Fruit 
of the Loom, Gildan. Realizujemy również zamówienia na artykuły 
reklamowe i odzież firmową według indywidualnego projektu Klienta.
Oferta poligraficzna obejmuje kreację i druk materiałów niezbędnych 
w każdej firmie jak wizytówki, ulotki, papier firmowy, notesy, teczki, 
torby, kalendarze i wiele innych. Gadżety medyczne - w 2010 roku 
rozbudowaliśmy i wzbogaciliśmy ofertę dedykowaną dla firm z branży  
medycznej. Przykładając duży nacisk do wysokiej jakości i atrakcyjnej 
ceny zbudowaliśmy szeroką ofertę produktów medycznych, 
gadżetów medycznych oraz papierowych materiałów promocyjnych 
dedykowanych farmacji. Zapraszamy na stronę www.m7ms.pl gdzie na 
bieżąco można sprawdzić aktualną ofertę oraz dostępność, cenę 
i stan magazynowy większości artykułów. Dążymy do tego, aby Klienci 
składając zamówienie w M7 MARKETING SERVICES posiadali poczucie 
bezpieczeństwa. Posiadamy certyfikaty Solidni w Biznesie oraz TRUST 
Gold House. Jesteśmy członkiem Polskiej Izby Artykułów Promocyjnych.
Stale powiększające się grono naszych zadowolonych Klientów jest 
najlepszą gwarancją wysokiego poziomu oferowanych przez nas usług.
Zapraszamy do kontaktu!

M7 MARKETING SERVICES 
01-472 Warszawa, ul. Zaboreczne 15 
tel. 22/746 16 42, fax 22/746 16 42
biuro@m7ms.pl
www.m7ms.pl
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Firma istnieje na rynku od 2005 roku, zajmuje się 
kompleksową obsługą firm i instytucji w zakresie 
organizacji eventów, spotkań firmowych oraz zapewnienia 
szerokiej gamy artykułów reklamowo – upominkowych. 
Dysponuje bogatą bazą gastronomiczno – logistyczną, 
doświadczeniem oraz niekonwencjonalnym podejściem do 
każdego Klienta. Wszechstronność i elastyczność pozwalają 
optymalnie dostosować ofertę do konkretnych potrzeb.
Jeśli szukasz konkurencyjnych cen i wysokiej jakości 
obsługi firma MargoGift zaprasza do korzystania z jej usług.

MARGOGIFT 
MAŁGORZATA KWIATKOWSKA
03-982 Warszawa, ul. Meissnera 8/84
tel. 22/244 26 04, tel. kom. 662 007 203, fax 22/244 26 03
biuro@margogift.pl
www.margogift.pl

|    www.pangadzet.pl



Marketingowiec.pl jest portalem skierowanym do osób 
zawodowo związanych z marketingiem i reklamą. Informuje 
o wydarzeniach z branży, pomaga budować kontakty 
biznesowe, jest obecny na największych targach, 
konferencjach i szkoleniach związanych tematycznie 
z marketingiem. Serwis prezentuje firmy i ich oferty, 
uzupełnione praktycznymi poradami, case study i referencjami 
klientów.
Marketingowiec.pl to również agencja reklamowa i dostawca 
gadżetów reklamowych dla firm pod marką mgadżet.pl
Doradzamy i wybieramy produkty dopasowane do wizerunku 
marek i strategii produktu. Wszystko po to, aby przyczynić się 
do sukcesu marketingowego Twojej firmy. 
Relacje z klientami budujemy w oparciu o wzajemne zaufanie 
oraz rzetelne podejście do terminów i budżetu. Wieloletnie 
doświadczenie w branży reklamowej pozwala nam realizować 
każde, nawet najbardziej nietypowe zamówienie.

MARKETINGOWIEC.PL 
21-040 Świdnik, ul. Konwaliowa 15
marketingowiec@marketingowiec.pl
www.marketingowiec.pl
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Firmę MBK Marketing Suppor tworzy młody, dynamiczny i ambitny 
zespół posiadający ogromne doświadczenie i wiedzę z branży 
reklamowej. Stale pogłębiamy nasze możliwości. Misją Naszej Firmy 
jest lojalność, zaufanie, pełen profesjonalizm oraz najwyższa jakość 
wykonywanych usług. Firm z którymi dotychczas współpracowaliśmy 
cenią w Nas przede wszystkim terminowość, dokładność wykonania 
oraz pełną współpracę.
Usługi świadczymy kompleksowo – począwszy od opracowania 
koncepcji projektu, poprzez wykonywanie wszelkich czynności tech-
nicznych, na druku skończywszy. Dzięki własnej drukarni zapewniamy 
najniższe ceny przy jednoczesnym zachowaniu wysokich standardów  
druku. Posiadając własne zaplecze produkcyjne wyposażone w no- 
woczesny park maszynowy jesteśmy w stanie kontrolować na 
każdym etapie proces wytwarzania, jak również zoptymalizować czas 
wykonania i koszty oferowanych produktów i usług. 
W ofercie posiadamy między innymi: 
·  Tekstylia: koszulki, koszule, krawaty, polary, kurtki inną odzież 
reklamowa, czapki, ręczniki 
·  Ceramikę: kubki,  filiżanki , zestawy porcelanowe. 
·  Elektronikę: pamięci USB, ramki cyfrowe, odtwarzacze mp3, mp4, 
nawigacje. 
·  Galanterię skórzaną: teczki portfele organizery kalendarze 
·  Słodycze reklamowe: kosze upominkowe, bombonierki, lizaki, 
cukierki, czekoladki.    
Ponad to mając w zespole doskonałych grafików i informatyków 
projektujemy serwisy www oraz wszelkiego rodzaju internetowe 
formy reklamowe.

MBK MARKETING SUPPORT S.C. 
03-149 Warszawa, Aluzyjna 25D /210 
tel. 22/303 52 60, tel. kom. 501 243 562, fax 22/303 52 60
biuro@mbk-btl.pl
www.mbk-btl.pl  
www.gadzetsportowy.pl

|    www.pangadzet.pl



Jesteśmy agencją reklamową obecną na rynku od 2000 roku. 
Prowadzimy działalność z zakresu reklamy BTL realizowaną  na 
wszystkich jej płaszczyznach. Od lat, niezmiennie wyznajemy zasadę 
trwałej, partnerskiej współpracy. Dzięki temu wiemy, że miarą sukcesu 
jest indywidualne podejście do każdego Klienta. Aby móc wychodzić  
naprzeciw jego oczekiwaniom, stale poszukujemy nowych, 
nietypowych rozwiązań. Kreujemy projekty sygnowane własną 
marką. Na bieżąco monitorujemy wydarzenia w świecie reklamy, aby 
zaskakiwać Klientów jakością naszych usług. Profesjonalną 
i spełniającą wszelkie standardy obsługę gwarantuje Państwu nasz 
Zespół Kreatywny, w skład którego wchodzą doskonali i doświadczeni 
pracownicy. Pracujemy z pasją, bo nasi Klienci, to osoby ceniące 
oryginalność form oraz innowacyjność rozwiązań. Perfekcjonizm 
i niezwykła pomysłowość naszej załogi to pewność Państwa sukcesu.
WŁAŚCIWY KIERUNEK REKLAMY:  KREACJA WIZERUNKU/DESIGN – 
począwszy od stworzenia logo, nowego layoutu produktu, aż po 
rebranding marki,  FOTOGRAFIA – organizacja sesji fotograficznych 
oraz wybór zdjęcia oddającego główną myśl projektowanej kampanii, 
POLIGRAFIA – sprawujemy pieczę nad projektem, aby efekt finalny 
w pełni zadowalał klienta,  KALENDARZE – jesteśmy wyłącznym 
dystrybutorem kalendarzy książkowych, ściennych, biurowych 
i indywidualnych marki MEMO CALENDARS,  GADŻETY – od gadżetów 
katalogowych, po niestandardowe, projektowane specjalnie dla 
wybranego klienta,  GADŻETY FARMACEUTYCZNE – projektowane 
zgodnie z indywidualnymi potrzebami klienta w oparciu o wymogi 
prawa farmaceutycznego.

MDA PROMOTION AGENCJA 
REKLAMOWA ANNA MAKAREWICZ
71-215, Szczecin, ul. Łukasińskiego 116, pok. 128
tel. 91/439 57 45, fax 91/439 57 44
biuro@mda.com.pl
www.mda.com.pl
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Firma MODART powstała 01.04.1997r. W czasie 
kilku lat działalności udało nam się pozyskać stały, 
profesjonalny personel. Swoim zaufaniem obdarzyło 
nas wiele renomowanych firm. O naszej atrakcyjności 
i konkurencyjności decyduje dostosowywanie się do 
indywidualnych życzeń i wymogów naszych Partnerów, 
profesjonalny sposób prowadzenia usług, atrakcyjne warunki 
współpracy oraz konkurencyjne ceny.
Firma MODART składa się z następujących działów:
·  MODART OUTDOOR
-  billboardy
-  monitory LCD w MPK Lublin
-  mobilskyboard
·  DZIAŁ GADŻETÓW
·  DZIAŁ KREACJI, GRAFIKI KOMPUTEROWEJ I POLIGRAFII
·  DZIAŁ IMPREZ I POKAZÓW MODY
·  DZIAŁ PROGRAMÓW MOTYWACYJNYCH 
   I LOJALNOŚCIOWYCH ORAZ LOTERII PROMOCYJNYCH 
   I KONKURSÓW                                        
·  DZIAŁ PROMOCJI KONSUMENCKICH

MODART 
20-487 Lublin, ul.Romera 15
tel. 81/747 22 66, tel. kom. 501 503 294, fax 81/747 22 66
beata@modart.com.pl
www.modart.com.pl      
www.outdoor.modart.com.pl
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3Stylers Sp z o.o. jest nowoczesną firmą zajmującą się 
prowadzeniem i wdrażaniem projektów z zakresu nowoczesnych 
technologii, business intelligence oraz web 2.0.
Jednym z wiodących projektów realizowanych przez Spółkę jest
platforma badawczo-ankietowa   www.paxonta.com
Platforma badawczo-ankietowa Paxonta.COM pozwala w łatwy 
i szybki sposób zbadać rynek, efektywność projektów a także 
satysfakcję dowolnej grupy docelowej z usług i produktów. 
System poprzez wdrożenie wielojęzycznego interfejsu ma zasięg 
międzynarodowy a sukcesywnie wprowadzane nowatorskie 
rozwiązania skutkują rosnącą popularnością narzędzia.
Spółkę 3Stylers stanowią specjaliści z zakresu zarządzania
projektami informatycznymi, bezpieczeństwa informacji i nowych
technologii z doświadczeniem w projektach polskich 
i międzynarodowych.
3Stylers Sp. z o.o. oprócz własnych realizacji zajmuje się
doradztwem w zakresie realizacji projektów “Start-UP”, inwestycji,
wdrożeń narzędzi informatycznych oraz systemów sieciowych 
zarówno w Polsce jak i poza jej terytorium.
Spółka 3Stylers to także aktywizacja polskiej branży internetowej
podczas konferencjach tematycznych.
Siedziba Spółki znajduje się w Warszawie.

3STYLERS SP Z O.O.
00-050 Warszawa, ul. Świętokrzyska 14
tel. 602 707 916
support@paxonta.com
www.paxonta.com
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PRO - ACTIV  Sp. J. since 1993r.
Naszym celem jest sukces naszych klientów.
Dla realizacji tego celu: 
- nieprzerwanie zmniejszamy dystans do klientów dzięki 
czterem biurom handlowym w: Gdyni, Łodzi, Warszawie 
i Poznaniu, katalogowi EURIMAGE z bogatą przekrojową 
ofertą artykułów reklamowych oraz aktywnej stronie 
www.pro-activ.pl i infolinii 801 – 000 – 408 ,
- wprowadzamy dla wymagających klientów do oferty 
stałej produkty: markowe, wykonywane wg indywidualnych 
projektów i nowoczesne, 
- zwiększamy możliwości techniczne i technologiczne 
nanoszenia nadruków na oferowanych produktach: transfer, 
termo Ink, sublimacja, laser,
- doskonalimy się w profesjonalnej obsłudze klientów,
- należymy do:  PIAP (Polska Izba Artykułów Promocyjnych) 
i PSI (Present Service Institute).

PRO-ACTIV SPÓŁKA JAWNA
BEATA BETLEJEWSKA, 
JAROSŁAW NIEMIERA  
81 – 232 Gdynia, ul. Komandorska 50 
tel. 58/661 28 30, 42/630 42 73, fax 58/661 69 88, 42/ 630 48 55
Infolinia: 801 000 408
info@pro-activ.pl 
www.pro-activ.pl

|    www.pangadzet.pl



Grupa firm, działająca pod nazwą STUDIO K2, rozpoczęła działalność 
15 stycznia 2001 roku. Świadczy ona szereg różnorodnych usług 
poligraficznych oraz reklamowych.
PPR Studio K2 jest agencją reklamową oferującą swoim Klientom 
kompleksowe usługi w zakresie poligrafii oraz reklamy. Pomagamy 
w tworzeniu wizerunku firmy oraz tworzeniu marki – począwszy 
od koncepcji poprzez tworzenie kreacji graficznej, doradztwo przy 
doborze nośników reklamy oraz formy przeprowadzenia kampanii 
reklamowej, skończywszy na produkcji i wdrożeniu zaplanowanych 
elementów reklamy.
Dzięki połączeniu profesjonalnej kadry oraz doskonałych maszyn 
produkujemy materiały najwyższej jakości, niezależnie od tego czy jest 
to wizytówka, ulotka, katalog czy też reklama zewnętrzna. Oferujemy 
także artykuły promocyjne - ekskluzywne i masowe, wyszukane i no-
woczesne - niezbędne do przeprowadzenia wszelkiego rodzaju akcji 
promocyjnych Państwa przedsiębiorstwa, Naszym głównym celem 
jest doradztwo w zakresie doboru produktów na podstawie informacji 
o grupie docelowej, do której kierowane są artykuły reklamowe.
Jesteśmy firmą, dla której zadowolenie Klienta jest najistotniejszą 
wartością, co poświadczają liczne nagrody i wyróżnienia. Inwestujemy 
w najlepszych na rynku pracowników, którzy uczestniczą 
w tematycznych szkoleniach. Posiadany park maszynowy to produkty 
najnowsze technologiczne znanych i cenionych producentów. 
Serdecznie zapraszamy do współpracy.

POLIGRAFIA-PROMOCJA-REKLAMA 
STUDIO K2 
64-920 Piła, Pl. Konstytucji 3 Maja 9, ul. Kossaka 123
tel. 67/215 32 34
reklama@studiok2.pl
www.studiok2.pl
www.digitalprint.com.pl
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PromoPolska to jedna z największych w Polsce 
firm, proponująca poprzez Internet odzież reklamową, 
gadżety i artykuły BHP. Promopolska cieszy się ogromnym 
zaufaniem Klientów. Swoją pozycję zawdzięczamy 
połączeniu wieloletniego doświadczenia z nowoczesną 
obsługą naszych Klientów oraz zastosowaniem 
unikalnych rozwiązań technologicznych. W naszej ofercie 
znajdą Państwo kilka tysięcy produktów. Proponujemy 
kompleksowy serwis sprzedażowy wraz z doradztwem. 
Wykonujemy wszelkie formy znakowania takie jak: haft, 
nadruk, grawer i wiele innych.  Kilkunastu doradców 
pozostaje do Państwa dyspozycji. Sprawdźcie nas! Zaufało 
nam już ponad 4,5 tysiąca Klientów.

PROMOPOLSKA
81-822 Sopot, ul. Okrężna 17 A
tel. 58/622 76 23, fax: 58/622 24 17
infolinia 801 00 33 91
info@promopolska.pl
www.promopolska.pl
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Jesteśmy jedną z nielicznych w Polsce firm oferujących 
profesjonalne usługi w zakresie kompleksowego procesu 
produkcji materiałów promocyjnych i wdrażania w rynek akcji 
promocyjnych BTL i ATL .
Zajmujemy się kompleksowa obsługą dużych organizacji 
gospodarczych począwszy od strategii marketingowej 
projektu , pełnej realizacji akcji i logistyki z nią związanej.
Na nasz sukces składa się wieloletnie doświadczenie 
i profesjonalizm zespołu – kreacji, sprzedaży, produkcji .
Nasza zespół pogłębia swoją wiedzę i umiejętności, 
korzystamy z programów unijnych opartych o fundusze 
edukacyjne EFS .
Stale unowocześniamy nasze Studio graficzne, stale 
inwestujemy w nowy sprzęt produkcyjny 
i wprowadzamy nowe technologie produkcji POS .
Nasza firma rośnie , razem z naszymi klientami.

RITF ADVNET POLSKA SP. Z O.O. 
05-110 Jabłonna, ul. Szkolna 164
tel. 22/434 18 50, tel. kom. 509 138 406, fax 22/434 18 51
info@ritf.pl
www.ritf.pl

|    www.pangadzet.pl
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Spark Promotions to lider w wyszukiwaniu właściwych rozwiązań 
wspierających komunikację produktową. W dobie zmian 
technologicznych kluczowe jest wyselekcjonowanie gadżetu, który 
wpasuję się w strategię marki, a jednocześnie będzie ciekawy dla 
klienta. SPARK to:
Specjalizacja – od lat w centrum naszych zainteresowań jest promocja
firm i kampanie reklamowe z wykorzystaniem gadżetów.
Profesjonalizm – jesteśmy grupą wysoko wykwalifikowanych 
specjalistów i doradców. Mamy wyobraźnię i doświadczenie. 
Pomożemy w doprecyzowaniu potrzeb Twojej firmy oraz w wyborze 
właściwych produktów.
Atrakcyjna oferta – mamy setki zaprzyjaźnionych producentów 
i dostawców. Proponujemy dostęp do dziesiątek tysięcy produktów 
promocyjnych. Wykonujemy nadruki i znakowania we wszystkich 
możliwych technikach.
Rzetelność – nie obiecamy czegoś, z czego nie będziemy w stanie się
wywiązać, ale zrealizujemy na czas to, co obiecaliśmy.
Know-how – marka Spark Promotions istnieje w Niemczech, Wielkiej
Brytanii, Irlandii, na Węgrzech i w Polsce. Wiedza i umiejętności setek
ludzi wielu narodowości są po Twojej stronie!
Wykreuj z nami wyjątkowe gadżety!!
www.sparkpromotions.pl
www.sparkdrive.pl
www.sparkevents.pl
www.drpharma.eu

SPARK PROMOTIONS SP. Z O.O. 
55-095 Mirków, Długołęka, ul. Wiejska 59
tel. 71/326 74 10, fax 71/326 74 11
office@sparkpromotions.pl  
www.sparkpromotions.pl  
www.sparkdrive.pl
www.sparkevents.pl
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Firma Studio Siedem s.c. powstała w połowie 2004 roku. 
Dynamiczne i skuteczne zarządzanie umocniło naszą pozycję 
na rynku lokalnym, jak i krajowym. Jesteśmy dystrybutorem 
upominków i odzieży reklamowej.
Zajmujemy się również dystrybucją i produkcją kalendarzy 
reklamowych. Posiadamy bogaty park maszyn umożliwiający 
nam posługiwanie się sloganem DRUKUJEMY na WSZYSTKIM.
W roku 2009 roku przystąpiliśmy do programu Solidni 
w Biznesie, przyznano nam  CERTYFIKAT potwierdzający 
najwyższą wiarygodność finansową jak również dający nam 
możliwość wstąpienie do grupy Polskich firm aktywnie 
współpracujących ze sobą w zakresie wymiany informacji.
W roku 2010 roku zostaliśmy zaproszeni do bycia członkiem 
POLSKIEJ IZBY ARTYKUŁÓW PROMOCYJNYCH. Przyznano 
nam CERTYFIKAT PIAP, który jest gwarancją wysokiej jakości 
świadczonych usług, rzetelności oraz wiarygodności naszej firmy.
W lutym 2010 roku zostaliśmy nagrodzeni Wyróżnieniem 
Agencja Reklamowa Top 10 - Godny Polecenia na Targrach Rema 
Days 2010. 
Nagroda ta jest w pewnego rodzaju docenieniem naszej pracy 
ale wyznacza nam nowe cele i obowiązki. 
Jedynym sposobem, by uniknąć zepsucia pod wpływem 
pochwał, jest pracować dalej. Innego wyjścia nie ma. 
[Albert Einstein]

STUDIO SIEDEM S.C. GRZEGORZ 
ŻÓŁTOWSKI, MICHAŁ BIEDRZYCKI 
32-085 Modlnica, ul. Szydło 42
tel. 12/419 22 59, tel. kom. 501 203 918, 607 444 515
fax 12/419 22 59
biuro@studiosiedem.com
www.studiosiedem.com
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S PRO to profesjonalny doradca w zakresie materiałów 
promocyjno - reklamowych. Działamy na rynku 
ogólnopolskim i europejskim od kilkunastu lat. W naszej 
ofercie znajdą Państwo artykuły promujące każdą branżę. 
Proponujemy tylko i wyłącznie sprawdzone produkty 
najlepszych producentów i dostawców.
W ostatnich latach wyspecjalizowaliśmy się w realizacjach 
niestandardowych. Dostosowujemy się do indywidualnych 
potrzeb naszych klientów przygotowując zupełnie 
oryginalne materiały, produkty markowe i ekskluzywne, 
których nie znajdą Państwo w ofertach katalogowych.
Na wszystkich materiałach wykonujemy znakowanie 
i nadruki dostosowując odpowiednią technikę do 
konkretnych produktów.
Organizujemy też eventy, konferencje, szkolenia, wyjazdy 
firmowe itp.
Zachęcamy do składania zapytań za pośrednictwem 
naszego serwisu. Oferty przygotowujemy na bieżąco 
a w zakresie współpracy jesteśmy bardzo elastyczni.
Serdecznie zapraszamy.

S PRO
05-510, Konstancin – Jeziorna, ul. Chylicka 49
tel. 22/717 46 91, fax 22/717 46 91
spro@spro.pl
www.spro.pl
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Agencja Reklamowa TRUE COLOURS świadczy usługi 
całościowego zarządzania i realizacji projektów reklamowych: 
- dobór i opracowanie gadżetów i materiałów promocyjnych, 
- projekty materiałów i kampanii reklamowych, 
- projekty logo, systemów identyfikacji wizualnej,
- znakowanie gadżetów i prezentów,
- konfekcjonowanie i mailing
-statuetki okolicznościowe
-produkcje specjalne „szyte na miarę”.
Wydawnictwo TRUE COLOURS realizuje:
- projekty graficzne na potrzeby druku, reklamy, Internetu – 
ilustracje, okładki, reklamy, banery, inne;
- korekta, skład, opracowanie układu i grafiki książek oraz 
publikacji do druku;
- druk książek cyfrowy i offsetowy (w każdym nakładzie!);
- opracowanie i druk materiałów reklamowych, firmowych, 
ulotek, katalogów i innych.

TRUE COLOURS S.C. 
20-078 Lublin, ul. I Armii WP 5/2
tel. 81/448 33 33, tel. kom. 695 287 355, fax 81/448 09 72
info@tcolours.com 
www.tcolours.com
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