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GEMINI MEDIA

Parę słów o PIAP

Polska Izba Artykułów Promocyjnych powstała w lutym 2007 roku. 
Zrzesza na zasadach dobrowolności podmioty gospodarcze zajmujące 
się usługami i produkcją artykułów promocyjnych, importem, jak również 
firmy prowadzące działalność jako agencje reklamowe. 

Członkami PIAP są największe i najważniejsze firmy z grupy dystrybu-
torów i producentów artykułów promocyjnych, agencje reklamowe, media 
branżowe oraz organizatorzy targów branżowych. Misją stowarzyszenia 
jest stymulowanie rozwoju branży artykułów reklamowych i tworzenie 
prawnych, organizacyjnych i ekonomicznych warunków dla efektywnego 
funkcjonowania podmiotów działających na tym rynku. Wspieranie działań 
mających na celu popularyzację artykułu reklamowego w sektorze działań 
marketingowych. 
 
Jak zostać członkiem PIAP?

Polska Izba Artykułów Promocyjnych jest otwarta na przyjęcie nowych 
członków.  Warunkiem przystąpienia do PIAP jest:

*  prowadzenie działalności gospodarczej,
*  wypełnienie i złożenie deklaracji członkowskiej,
*  wpłacenie składki wpisowej – 600 PLN netto za pierwszy rok 

członkostwa, za każdy kolejny rok członkostwa 1000 PLN.

Wypełnioną deklarację prosimy wysłać pocztą lub kurierem na adres: 
 BIURO PIAP
 AL. Roździeńskiego 86A/IIIc
 40-203 KATOWICE

 
W celu przyspieszenia procedury rejestracyjnej zalecamy zeskanowanie 

deklaracji członkowskiej i przesłanie jej na adres biuro@piap-org.pl.

polska izba artykułów promocyjnych

V-ce Prezes Zarządu

Magdalena Owczarska
CiTRON

Szanowni Państwo,

Upominki reklamowe to nieod- 
zowny element szeroko rozumia-
nej reklamy. Odnoszę wrażenie, że 
z roku na rok popularność artykułów 
promocyjnych jest coraz większa. 
Świadczy o tym rosnącą liczba wiel-
kich kampanii reklamowych z wyko-
rzystaniem upominków, czy coraz 
większa liczba imprez targowych 
w  Europie dotyczących tematyki  
gadżetów reklamowych. 

Wydaje sie ze siła „gadżetów” 
tkwi w ich dostępności, niskiej cenie 
i  różnorodności. To sprawia że upo-
minek reklamowy leży w zasięgu 
każdej dobrze prosperującej firmy, 
czego nie można powiedzieć o innych narzędziach reklamy. Nic więc dziwnego, 
że z roku na rok rośnie liczba firm zajmujących się “gadżetami” począwszy od 
produkcji, importu, kreacji po ich sprzedaż. 

Prezentacje największych i najważniejszych podmiotów w naszej branży 
znajdziecie Państwo w katalogu PIAP. Nasi członkowie posiadają w swojej ofer-
cie tysiące upominków począwszy od długopisów, breloków, tekstyliów po elek-
tronikę i galanterie skórzaną. Katalog jest doskonałym źródłem wiedzy o branży 
oraz świetnym narzędziem codziennej pracy. Zachęcam wszystkich Państwa do 
zapoznania się z ofertą członków PIAP.

    Magdalena Owczarska



Polska Izba artykułów Promocyjnychwww.PIaP-org.Pl

MEDIUM BRANŻOWE CENNIK CENA
STAND.

CZŁONEK 
PIAP RABAT

OOH magazine Reklama strona 5000 3000 2000

KATALOG GIFTS 
Wpis w katalogu 700 500 200

Wpis wraz z reklamą 1500 1200 300

Portal giftsonline.pl
Pakiet Gold (roczny) 990 841,5 148,5

Pakiet Silver  (roczny) 490 441 49

Giełda wierzytelności  
secure.biz

Abonament z możliwością dostępu 
do listy dłużników 240 190 50

Giełda wierzytelności  
secure.biz Certyfikat Super Płatnik 390 290 100

Portal 
Reklama.pl

Pakiet Platinium (roczny) 2400 1920 480

Pakiet Gold  (roczny) 1200 960 240

Pakiet Silver (roczny) 600 480 120

Portal 
Reklama.pl

Artykuł 25 20 5

Mailing 1000 rekordów 200 160 40

Spotlight ( miesiąc) 3000 2400 600

Banner  (miesiąc) 1600 1280 320

Banner (miesiąc) 1000 800 200

Double billboard ( miesiąc) 1600 1280 320

Box (miesiąc) 600 480 120

Portal 
marketingowiec.pl

Banner ( 4 tygodnie) 2200 1430 770

Billboard (4 tygodnie) 1500 975 525

Double Billboard ( 4 tygodnie) 1800 1170 630

Rectangle 300x250 px 1300 845 455

Rectangle śródtekstowy 300x250 px 1500 975 525

Box śródtekstowy (4 tygodnie) 1700 1105 595

Belka (4 tygodnie) 1900 1235 665

Artykuł sponsorowany 800 520 280

Mailing 1000 rekordów 350 230 120

Mailing 5600 rekordów 1960 1288 672

MARKETER+ Reklama -strona 6000 4200 1800

Media ogólnopolskie

PULS BIZNESU

Prenumerata wydanie papierowe- 
6 miesięcy 582,12 471,52 110,6

Prenumerata wydanie papierowe- 
12 miesięcy 1 164,24 884,82 279,42

12719,52

TARGI PSI 
DUSSELDORF 

Członkowie otrzymują możliwość 
wyjazdu na targi jako zwiedzający, 
bilety w promocyjnych cenach dla 
Członków PIAP

77 euro 57euro 20 euro 

*Podane ceny (pln) są cenami orientacyjnymi i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66, § 1 
Kodeksu Cywilnego. W celu uzyskania dokładnej wyceny prosimy o kontakt z wymienionymi w tabeli 
podmiotami.

Korzyści z przynależności do 

BIURO PIAP
Al. Roździeńskiego 86A/IIIC
40-203 Katowice

Dyrektor Generalny PIAP
Katarzyna Wojniak
biuro@piap-org.pl
Tel. +48 791 354 426

Szanowni Państwo,

Z wielką przyjemnością oddaję 
w  Państwa ręce kolejną już edycję  
katalogu Członków PIAP 2012. 

Firmy zrzeszone w Polskiej Izbie 
Artykułów Promocyjnych są niewątpli-
wie liderami rynku artykułów promo-
cyjnych w Polsce, oferując produkty 
i usługi na bardzo wysokim poziomie. 

Gorąco zachęcam Państwa do za-
poznania się z publikacją, która zosta-
ła podzielona na dwie części  produ-
cenci/importerzy oraz agencje reklamowe, dzięki czemu poszczególni 
odbiorcy będą mogli 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.
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AGENCJA REKLAMOWA OSKAR 
JANUSZ PRZYBYLSKI

60-461 Poznań, ul. Sofoklesa 24

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

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

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

Zajmujemy się wsparciem reklamowym, oferujemy profesjonalną obsługę 

w przygotowaniu produktu.

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

 e-mail info@satisfactory.pl
  www.satisfactory.pl, www.superkosze.pl
  www.prezentydlafirm.pl

SATIS FACTORY

TWÓJ SUKCES – NASZA  SATYSFAKCJA

 S  – stabilna, solidna firma

 A  – atrakcyjna  oferta

 T  – twórczy team

 I  – indywidualna obsługa klienta

 S  – SOS świątecznych upominków/koszy

Realizujemy:

MASOWE PRODUKCJE DEDYKOWANE:

– promocje konsumenckie

– promocje dla przedstawicieli

– gadżety dla kadry zarządzającej

Masowe produkcje pod MARKĄ WŁASNĄ dla rynku hurtowego 

i detalicznego



www.PIaP-org.Pl12

Pr
od

uc
en

ci
 i 

Im
po

rt
er

zy

AppleRoadAPPLEROAD SP. Z O.O.

 81-586 Gdynia, ul. Strzelców 40 lok. 4

 tel.  58/ 710 83 50
 tel. kom.  664 778 516, 664 778 571
 fax  58/ 710 83 50

 e-mail biuro@appleroad.pl
  www.appleroad.pl, www.appleroad.eu

AppleRoad jest dystrybutorem odzieży reklamowej i BHP oraz gadżetów 
rekla-mowych. W celu budowania wizerunku naszych Klientów dostarczamy 
artykuły pro-mocyjne służące reklamie i promocji.

Oferujemy szeroki asortyment tekstyliów promocyjnych, jesteśmy oficjalnym 
przedstawicielem znanych marek odzieżowych. Proponowana odzież reklamowa 
charakteryzuje się najwyższą jakością wykonania, bogatym wzornictwem, 
a także konkurencyjnymi cenami.

Nasza oferta zawiera bogaty wybór upominków dla każdego i na każdą 
okazję. Posiadamy zarówno tańsze gadżety przeznaczone do masowej promocji, 
jak i eksklu-zywne wyroby mające przynieść zadowolenie nawet najbardziej 
wymagającym. Firmy, które chcą wzmocnić swój wizerunek, a także wyróżnić 
swoich klientów drobnymi prezentami z pewnością znajdą interesujące 
propozycje w naszej bogatej ofercie.

Oferujemy wszelkie formy znakowania artykułów promocyjnych: haft 
komputerowy, sitodruk, flock, nadruk cyfrowy, tampodruk, sublimacja, 
grawerowanie laserowe, tłoczenie. Wszystkie produkty mogą zostać opatrzone 
logo Państwa firmy.

Charakteryzujemy się solidnością, kreatywnością oraz profesjonalizmem 
przy realizowanych projektach. Wykonujemy usługi kompleksowo, chętnie 
„uszyjemy” ofertę na miarę oczekiwań Klienta. Jesteśmy ekspertem od rzeczy 
niemożliwych…

Zapraszamy do współpracy!
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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

 e-mail tomasz@apgrupa.pl

  www.apgrupa.pl
  www.monetyczekoladowe.pl

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

Firma powstała w 1998 roku. W chwili obecnej głównym przedmiotem naszej  
działalności są słodkie upominki. AP GRUPA współpracuje z   producentami 
najsmacz-niejszych 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 opa-
kowaniach ozdobnych z kartonu, drewna, metalu i tworzyw sztucznych. 

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

60-467 Poznań, ul. Zakopiańska 239

 tel.  61/ 84 00 740
 fax  61/ 84 00 240

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

 
ASGARD:

- importer upominków reklamowych i wydawca katalogu BLUE COLLECTION.

- trzykrotny zdobywca KORONY REKLAMY.

- oferta skierowana wyłącznie do AGENCJI REKLAMOWYCH.

- ponad 16 lat DOŚWIADCZENIA.

Zapraszamy do współpracy agencje reklamowe z całej Polski. Oferujemy 
atrakcyjne ceny, oryginalne i niepowtarzalne produkty, rozwiązania dla agencji 
reklamowych takie jak: indywidualna strona no-name, stan magazynowy 
dostępny on-line, katalogi indywidualne GRATIS, promocje, ceny specjalne… 
i wiele więcej. 

W roku 2011 po raz TRZECI zostaliśmy nagrodzeni KORONĄ REKLAMY 
w kategorii Importer Upominków Reklamowych. Dwukrotnie zostaliśmy uhono-
rowani tytułem „Gazeli Biznesu” – nagrody przyznawanej przez Puls Biznesu dla 
najdynamiczniej rozwijających się firm w Polsce. Naszą wiarygodność potwierdza 
także przynależność do zrzeszenia firm „Solidni w Biznesie”, a także do Polskiej 
Izby Artykułów Promocyjnych.

Dostarczamy upominki reklamowe – satysfakcję dajemy w prezencie!!

Bezpośredni importer UPOMINKÓW REKLAMOWYCH

OFERUJEMY:
• duży wybór produktów (ponad 1100 artykułów w ofercie)

• wysyłkę towaru 24-48 h

• doświadczony zespół handlowy

• atrakcyjne ceny i wyprzedaże

• comiesięczne promocje 

• dwie edycje katalogu w ciągu roku

• usługi znakowania

www.asgard.pl 

edycja WIOSNA/LATO 2012 dostępna od 15 lutego 
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AVANT PRODUCENT CERAMIKI REKLAMOWEJ

Biuro Handlowe Lublin
24-220 Niedrzwica Kościelna, ul. Spacerowa 5

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

 e-mail office@avant.pl

Biuro Handlowe Warszawa
01-852 Warszawa, ul. Rudnickiego 3A lok. 6H
 tel.  22/633 15 66
 fax  22/633 15 01

 e-mail office.waw@avant.pl
  www.avant.pl

Jesteśmy największym producentem ceramiki i szkła reklamowego, obsłu-
gującym 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 możli-
wość 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.
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AWIH

02-232 Warszawa, ul. Łopuszańska 53,

 tel.  22/ 500 18 58, 22/ 500 18 59
 tel. 22/ 500 18 60 - sprzedaż eksportowa
 tel.  22/ 500 18 57
 fax.  22/ 500 18 61

 e-mail biuro@awih.com.pl
  www.awih.com.pl

Torby reklamowe cieszą się niezwykłą popularnością. Nie musi to być 
jednak produkt pospolity i bez wyrazu lecz może stać się przedmiotem 
o  wysokich walorach estetycznych. Wychodząc naprzeciw tym wymaganiom 
dbamy o najwyższą jakość użytych materiałów. Prócz toreb użytkowo-rekla- 
mowych zajmujemy się również produkcją opakowań ozdobnych, dopa-
sowanych do indywidualnych potrzeb naszych klientów. Z naszej oferty 
polecamy torby ekologiczne z uchwytem płaskim lub skręcanym, wykonane 
z papieru prążkowanego lub gładkiego typu kraft (nadruk – sitodruk) oraz 
torby ekologiczne ekskluzywne z uchwytem bawełnianym lub syntetycznym, 
wzmocnione tekturkami introligatorskimi (nadruk – offset lub sitodruk). 
Podobnym modelem będą torby ekskluzywne wykonane z papieru kredowego 
(nadruk – offset lub sitodruk). Dodatkowo uszlachetnienie obejmuje: lamino-
wanie folią błyszczącą bądź matową, lakier UV, tłoczenie, srebrzenie oraz 
złocenie. Prócz toreb papierowych posiadamy w naszej ofercie torby foliowe  
typu market i koszulka, dostępne w szerokiej gamie kolorów i rozmiarów  
(nadruk – sitodruk lub fleksodruk) oraz torby bawełniane (150gsm) z długim  
lub krótkim uchem (nadruk – sitodruk). Nasze opakowania ozdobne, przez  
wzgląd na różnorodność formatów, znajdują zastosowanie zarówno przy 
pakowaniu gadżetów reklamowych jak i biżuterii dla najbliższych (ewentualne 
zdobienie – sitodruk). Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą na stronie 
internetowej bądź telefonicznie.
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AXPOL TRADING

62-002 Suchy Las, ul. Krzemowa 3, Złotniki

 tel.  61/ 659 88 00
 fax  61/ 659 88 01

 e-mail voyager@axpol.com.pl
  www.axpol.com.pl 

AXPOL Trading jako importer i dystrybutor artykułów reklamowych zapewnia 
kompleksową obsługę agencji reklamowych w zakresie reklamy upominkowej. 
Atrakcyjne warunki współpracy, rabaty agencyjne, ceny specjalne, stałe 
i okolicznościowe promocje przez 365 dni w roku.
ARTYKUŁY REKLAMOWE – ponad 3000 produktów z 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  
specjalnie 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.

VOYAGER WineClub - kolekcja wysokogatunkowych win z najlepszych 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”.



www.PIaP-org.Pl24

Pr
od

uc
en

ci
 i 

Im
po

rt
er

zy

AXXEL SP. Z O.O.

45-254 Opole, ul. Sosnkowskiego 40-42

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

 e-mail biuro@axxel.pl
  www.axxel.pl

Firma powstała w roku 1993 jako spółka z o.o. Naszą specjalnością jest 
poligrafia oraz produkcja artykułów na potrzeby rynku promocji i reklamy.  
Dzięki wysoko zaawansowanej technologii i wiedzy poligraficznej jesteśmy 
jedną z  nielicznych firm w  Polsce drukujących w technologii offsetu UV na 
folii PP, PVC, 3D lenticularnej. Nasza drukarnia i studio pre-press jest w stanie 
wydrukować skomplikowane prace w zakresie druku 3D, animacji czy efektów 
mieszanych. Naszą zaletą jest możliwość druku nawet małych nakładów już 100 
czy 200 arkuszy  w formacie B3 lub B4.
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BONUS GROUP
BONUS BTL, BONUS-MARENGO

02-729 Warszawa, ul. Rolna 167A

 tel. 22/ 843 42 24
 fax  22/ 843 77 27

 e-mail btl@bonus.pl 
  www.bonus.pl, www.gadzety-usb.pl, www.sport.bonus.pl

BONUS BTL oraz BONUS-MARENGO wchodzą w skład Grupy BONUS, która na 
rynku reklamowym działa od dwudziestu lat. 

NIETYPOWE UPOMINKI REKLAMOWE to jedna z naszych głównych 
specjalizacji. Oprócz tysięcy gadżetów i upominków, które oferujemy z kilkunastu 
specjalistycznych katalogów, zaproponujemy Państwu również upominki 
i gadżety nietypowe. Mogą to być zarówno eleganckie upominki niespotykane 
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 w kategorii Produkt Reklamowy Roku.

· Kolekcje upominków biznesowych dla pań i panów dekorowanych 
KAMIENIAMI JUBILERSKIMI.

· 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, fotoramki 
LCD, GPS.

· PHARMA Collection – Upominki dla Klientów farmaceutycznych i medycznych.
· BONUS SPORT Collection – upominki sportowe i piłki reklamowe w dowolnej 

reklamowej aranżacji graficznej.

Jesteśmy dystrybutorem takich marek jak: Samsonite, Dalvey, Mont Blanc, 
Waterman, Nespen, Scheaffer, Parker, Citizen, Koziol, Troika, Philippi, Doppler, 
Victorinox, Pqi, Slazenger, Harvest i wielu innych. 

Zapraszamy do współpracy Klientów końcowych i agencje reklamowe. 

CHOSE     WAY TO DO ITY O U R

CAPIRA

65-735 Zielona Góra, Batorego 126 A

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

 e-mail info@capira.pl
  www.capira.pl

Firma Capira specjalizuje się w produkcji gadżetów reklamowych i artykułów 
promocyjnych również według indywidualnych projektów.

W naszej ofercie znajdziecie państwo oryginalne produkty poligraficzne, jak 
i artykuły kosmetyczne. Tylko u nas kupicie długopisy marki UMA. Te kreatywne 
i niecodzienne propozycje z pewnością zainteresują klientów oraz pozwolą 
wzmocnić i wyróżnić wizerunek każdej firmy.

Realizujemy zarówno małe jak i duże zlecenia. Zawsze dokładamy wszelkich 
starań, aby oferowane przez nas produkty były najwyższej jakości i spełniały 
oczekiwania naszych klientów.

Służymy pomocą w realizacji najbardziej oryginalnych pomysłów, zawsze 
mając na uwadze Państwa zadowolenie. Staramy się, aby tworzone przez nas 
produkty przyczyniły się do wzrostu sprzedaży oraz utrwalenia reklamowanych 
marek w świadomości konsumentów.

Współpracujemy wyłącznie z agencjami reklamowymi.
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INSTYTUT „POMNIK – CENTRUM ZDROWIA DZIECKA”

04-730 Warszawa, Al. Dzieci Polskich 20

 tel.  22/ 815 70 00
infolinia 801 051 000, 22/ 815 10 00

  www.czd.pl

Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” (IPCZD) jest jednym z najwięk-
szych 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. 

Jesteśmy ostatnią deską ratunku dla najciężej chorych dzieci. Tylko w 2010 r. 
w oddziałach stacjonarnych IPCZD hospitalizowano 34 819 pacjentów, a w od-
działach dziennych leczono 8712 pacjentów. W specjalistycznych poradniach 
szpitala udzielono 163 865 konsultacji. W przeciągu tego roku wdrożono również 
5 nowych technologii medycznych. Naukowcy z IPCZD realizują liczne projekty 
naukowo-badawcze finan-sowane ze środków krajowych i zagranicznych. 
Obecnie w gronie specjalistów IPCZD jest  pięciu konsultantów krajowych oraz 
sześciu konsultantów wojewódzkich w różnych dziedzinach pediatrycznych, co 
świadczy o wybitnej kadrze medycznej.

Leczymy na najwyższym poziomie, zawsze najważniejsze jest dla nas Dziecko.
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CiTRON

03-289 Warszawa, ul. Reniferowa 65

 tel. 22/ 839 49 45
 fax  22/ 839 75 92

 e-mail citron@citron.pl
  www.citron.pl

CiTRON –  importer USB

– Pendrive z logo w 24h! 

– Największe stany magazynowe w Polsce!

– Mega niskie ceny! Sprawdź nas!

– Ponad 300 modeli USB.

– Doświadczenie w imporcie USB od 2005 roku.

CONCEPT  SP. Z O.O.

62-002 Suchy Las, ul. Poziomkowa 69

 tel.  61/ 811 70 28
 fax  61/ 811 60 55

 e-mail biuro@promonotes.pl
  www.promonotes.pl

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! 
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COOKIE SŁODYCZE REKLAMOWE

05-822 Milanówek, ul. Królewska 51

 tel.  22/ 290 77 00
 tel. kom.  609 97 17 97
 fax  22/ 290 77 00 

 e-mail cookie@cookie.com.pl
  www.cookie.com.pl

Firma COOKIE Słodycze Reklamowe specjalizuje się w produkcji oraz 
dystrybucji słodyczy z nadrukiem reklamowym. W ofercie firmy oprócz 
standardowych produktów takich jak cukierki, lizaki, czekoladki reklamowe czy 
bombonierki znajdują się również produkty oryginalne jak choćby czekoladowy 
laptop. 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. 
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COTTOFROTTO

26-200 Końskie, ul. 3 Maja 4/8

 tel. kom. 606 431 316

 e-mail e.matyjaskiewicz@inbrand.pl
  www.cottofrotto.pl

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.

DRUKARNIA SERIKON
GRZEGORZ I KRYSTIAN PAŁKA SP. J.

63-004 Tulce, ul. Sosnowa 6

 tel. 61/ 872 73 26
 fax  61/ 872 73 42

 e-mail biuro@serikon.pl
  www.serikon.pl

Opakowania jednostkowe z tektury litej, kalendarze ścienne, biurkowe, 
plakatowe, trzy, cztero dzielne, notesy również w oprawie twardej i spiralnej, 
kostki papierowe, kostki na paletkach, eko boxy, ulotki, drukowane artykuły 
reklamowe.
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DEONET SP. Z O.O.

00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8, p. 41:70

 tel.  22/ 462 49 44
 fax  22/ 464 87 11

 e-mail kontakt@deonet.com.pl
  www.deonet.com.pl

O DEONET

DEONET jest holenderskim producentem produktów promocyjnych, 
takich jak spersonalizowane pamięci USB, breloki, długopisy i wiele innych. 
Głównie dostarczamy produkty dla sektora upominków promocyjnych, 
agencji reklamowych i marketingowych oraz pośredników IT. Nie sprzedajemy 
bezpośrednio klientom końcowym.

W 1991 roku rozpoczęliśmy działalność w obszarze produktów IT, 
w  dalszym okresie wyspecjalizowaliśmy się w personalizacji pamięci USB. 
Poprzez przeniesienie podukcji pamięci USB do Holandii, odróżniamy się od 
innych dostawców. Krótki czas produkcji, gwarantowana jakość, elastyczność 
i konkurencyjne ceny doprowadziły do znacznego wzrostu naszej firmy.

Inwestycje w nasze zakłady produkcyjne i zaplecze drukarskie pozwoliły nam 
na rozszerzenie naszej oferty. Obecnie oferujemy różne produkty promocyjne 
personalizowane różnymi technikami wraz ze standardowymi usługami DEONET.

Nasza siedziba główna i zakłady produkcyjne znajdują się w Eindhoven, 
w  Holandii. Mamy biura sprzedaży w Hiszpanii, Niemczech, Francji, Włoszech, 
Polsce i Turcji, aby móc jeszcze lepiej obsługiwać rynki lokalne.

DEONET - Tel +48 22 462 49 44 - kontakt@deonet.com.pl - www.deonet.com.pl

DŁUGOPISY, PAMIĘĆ USB I BRELOKI

PRODUKCJA W 5 DNI ROBOCZYCH

DEONET Eco Wood DEONET USB Pen DEONET SlideDEONET USB Pen

PIAP_DEONETad.indd   1 1-12-2011   9:44:07
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EASY GIFTS SP. Z O.O.

55-095 Mirków, ul. Wrocławska 41, Byków

 tel. 71/ 330 51 10
 tel. kom.  602 365 366
 fax  71/ 315 29 25

 e-mail biuro@easygifts.pl
  www.easygifts.com.pl

Easy Gifts - współpraca z nami jest jasna jak Słońce!

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

Wyzwania to nasza pasja!                  

Młody, zgrany zespół to podstawa naszego sukcesu. Dla nas nie ma rzeczy 
niemożliwych!

Najświeższa oferta na rynku! Dla naszych klientów ciągle się zmieniamy   
– na lepsze! 

Drogi Kliencie, korzyści ze współpracy z naszą firmą :
•	 bogata	oferta	artykułów	reklamowych,
•	 pendrive:	PQI	/	SILICON	POWER	/ 	FLASHPOD/,
•	 czapki	Funky	Caps,
•	 odzież	reklamowa	Fruit	of	the	Loom,
•	 breloki	akrylowe,
•	 sklep	internetowy	24	h,
•	 nowoczesna	 drukarnia	 wykonuje	 znakowanie	 produktów	 metodami:	

graweru laserowego, sitodruku, tampodruku, haftu komputerowego 
i termotransferu;

•	 program	 ASIA	 IMPORT	 –	 indywidualne	 zamówienia	 na	 dowolne,	 nawet	
najbardziej wyszukane produkty,

•	 katalog	NO-NAME,
•	 darmowy	transport		przy	zamówieniach	powyżej	500	zł	netto,
•	 50	%	rabatu	na	wzory!

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

Zapraszamy do współpracy!  
Zespół Easy Gifts
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ELASTO FORM POLSKA SP. Z O.O.

66-400 Gorzów Wlkp., ul. Taczaka 1B

 tel.  95/ 735 10 06

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

Elasto form Polska sp. z o.o. jest producentem artykułów reklamowych.  
Nasze fabryki znajdują się w Niemczech i Czechach. 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 na Euro 2012.

EXTEND VISION SP. Z O.O.

31-227 Kraków, ul. Jasna 32a

 tel. 12/ 415 51 11
 tel. kom. 601 201 762
 fax  12/ 415 51 55

 e-mail biuro@extendvision.pl
  www.wystawa.pl

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, 
konstruktorówi wykonawców znajdują optymalne rozwiązania ograniczające 
koszty i pozwalające na efektowne zaprezentowanie firmy i jej produktu. 

Extend Vision świadczy swoje usługi   podczas licznych krajowych i między-
narodowych 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 medial-
nych  i ekip porządkowych. Extend Vision to synchronizacja i harmonia działań 
oraz elastyczna  reakcja na wszelkie zmieniające się warunki  i okoliczności 
współpracy.
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FIGARO GROUP SP. Z O.O.

08-500 Ryki, ul. Warszawska 10

 tel.  81/ 865 65 65
 tel. kom. 531 88 99 66
 fax  81/ 865 65 66

 e-mail ryki@figaro.pl
  www.figaro.pl

Projektujemy i produkujemy materiały reklamowe i poligraficzne na 
najnowszych systemach Druku Cyfrowego produkcyjnym Xerox C 7002, OCE 
VarioPrint 6160 ULTRA. Realizujemy prace introligatorskie: oprawa miękka, 
zeszytowa, spiralowanie, foliowanie, złocenie. 

Duplo DocuCutter DC 645 – wykonuje automatycznie: cięcie wzdłużne 
i  poprzeczne, bigowanie wzdłużne i poprzeczne, perforowanie, falcowanie  
– materiałów do 350g. 

Druk wielkoformatowy: solwent, pigment, laser – Oce PlotWave 300 (umożli- 
wia również skanowanie i kopiowanie). Wykonujemy również cięcie i grawe-
rowanie laserem na wszelkich materiałach reklamowych. Wycinanie liter 
przestrzennych ze styroduru ploterem termicznym. 

Przygotowujemy słodycze reklamowe z personalizacją klienta – fotokrówki  
– realizacja od jednego kilograma. 

Odzież i gadżety reklamowe. 

Nadruki – tampodruk, sitodruk, termotransfer.

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

 e-mail biuro@galdrew.com.pl
  www.galdrew.com.pl

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.
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FULLOUTDOORPRINTSERVICE

43-400 Cieszyn, Al. Piastowska 4

 tel.  33/ 488 68 88

 e-mail zapytanie@fops.pl
  www.fops.pl

Założona w 1995 roku firma fulloutdoorprintservice specjalizuje się w  pro-
dukcji materiałów reklamowych POS oraz OUT-OF-HOME. Produkcja odbywa 
się w oparciu o szeroki zakres najnowocześniejszych technologii druku wielko-
formatowego wsparty kompletnym parkiem maszyn postpressowych oraz 
własnym studiem DTP.

Firma dysponuje także szerokim wachlarzem usług dodatkowych z zakresu 
koordynacji i realizacji kampanii reklamowych na terenie całego kraju oraz 
brandowania flot samochodów firmowych.

Wieloletnia obecność na rynku w połączeniu z najnowszymi technologiami 
oraz doświadczonym zespołem ludzi jest gwarancją profesjonalnej i szybkiej 
obsługi na najwyższym poziomie.



www.PIaP-org.Pl46

Pr
od

uc
en

ci
 i 

Im
po

rt
er

zy

FORTRESS S.A. 

40-246 Katowice, ul. Porcelanowa 19

 tel. 32/ 604 56 74, 32/ 604 56 69
 fax   32/ 604 56 41 

 e-mail gifts@fortress.pl 
  www.fortressgifts.pl 

Specjalizujemy się w realizacji masowych promocji gadżetowych dla firm  
(Fortress Gifts). Jesteśmy bezpośrednim importerem produktów promocyjnych. 
Tworzymy gadżety reklamowe pod indywidualne zamówienia Klientów. 

Posiadamy zdolność wykraczania poza ramy i granice standardowych 
działań, dorównujemy kroku światowym trendom, czyniąc gadżety pożądanymi 
i atrakcyjnymi dla Klienta. Kampanie gadżetowe Fortress Gifts są wyjątkowe, 
a nasze gadżety budzą emocje… Zaufały nam światowe i krajowe marki m.in.: 
branży FMCG, farmaceutycznej i finansowej.

Zapewniamy doradztwo i wsparcie na każdym etapie tworzenia kampanii 
promocyjnej naszych Klientów. Lata doświadczeń na rynku artykułów pro-
mocyjnych, pozwoliły wypracować nam procedury, które zapewniają wysoką 
jakość produktów promocyjnych.

Współpraca z Fortress Gifts przyniesie Twojej firmie same korzyści:
- zwiększysz sprzedaż produktu, 
- pozyskasz nowego konsumenta, 
- rozwiniesz i utrwalisz relacje z dotychczasowymi Klientami, 
- wzmocnisz swój wizerunek,
- wyróżnisz się na tle konkurencji.  

Na europejskim rynku znalazło się 27 mln artykułów promocyjnych 
stworzonych przez Fortress Gifts.

Nasze realizacje to najlepsza rekomendacja. 
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GIFT STAR 

05-091 Ząbki k/Warszawy, ul. Rybna 1A

 tel. 22/ 663 50 82
 tel. 22/ 663 42 74 
 fax  22/ 663 50 82

 e-mail giftstar@giftstar.pl
  www.giftstar.pl, www.pro-usb.pl

Produkujemy i importujemy:
SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE,
SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE,
SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE,
SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE,
SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE,
SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE,
SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE,
SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE,
SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE,
SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE,
SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE,
SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE,
SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE,
SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE,
SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE,
SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE,
SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE,

Zapraszamy do najbogatszej oferty smyczy w Polsce…
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GJC INTER MEDIA SP. Z O.O.

61-680, Poznań , ul. Podbiałowa 11

 tel.  61/ 825 73 22 
 fax  61/ 825 84 85

 e-mail info@gjc.pl
  www.gjc.pl

GJC Inter Media Sp. z o.o. już od 10 lat specjalizuje się w dostarczaniu firmom 
działającym na rynku upominków reklamowych profesjonalnych narzędzi 
promocji. Jest także organizatorem imprez targowych dla przedstawicieli branży 
reklamy i poligrafii. 

Flagowym produktem firmy są targi RemaDays Warszawa, skupiające cztery 
sektory reklamy: Out&InDoorSystems, GiftsWorld, TechnologyPark i PrintShow. 
Ostatnia, największa dotychczas edycja imprezy, zgromadziła w warszawskim 
Centrum Expo XXI ok. 550 wystawców oraz 11000 zwiedzających. GJC Inter Media 
organizuje także targi na Ukrainie i w Niemczech. RemaDays Kijów, podobnie 
jak impreza w Warszawie, funkcjonują w czterosektorowej formule. Po dwóch 
edycjach wydarzenie cieszy się na rynku ukraińskim coraz większą popularnością.  
W 2012 po raz pierwszy odbędą się również targi RemaDays Europe 
w Norymberdze. Impreza ma zgromadzić specjalistów z całej europejskiej branży 
upominków reklamowych. Ważną informacją dla wystawców i zwiedzających 
jest fakt, iż na targach organizowanych przez GJC Inter Media nie są obecni 
klienci końcowi. Imprezy są  adresowane wyłącznie do aktywnych uczestników 
sektora reklamy. 

GM GADGETS

10-417 Olsztyn, ul. Towarowa 20B

 tel.  89/ 532 02 71
 fax  89/ 532 02 72

 e-mail biuro@gadgety.pl
  www.gadgety.pl

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.
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GJG GROUP

14-100 Ostróda, ul. Drwęcka 12

 tel. 89/ 642 03 43
 fax  89/ 642 25 04

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

Zajmujemy się produkcją, importem i dystrybucją odzieży i gadżetów 
reklamowych, ekologicznych toreb reklamowych, trofeów biznesowych 
i sportowych, flag i systemów ekspozycyjnych. Świadczymy profesjonalne usługi 
znakowania: druk sublimacyjny, druk cyfrowy, sitodruk, tampodruk, laser, haft 
komputerowy. 

Od początku swojej działalności opieramy się na innowacjach oraz 
nowoczesnych technologiach, dzięki czemu dostarczamy wyjątkowe, oryginalne 
i niepowtarzalne produkty. Robimy wszystko, by Klient miał pewność, że 
dokonał najlepszego z możliwych wyborów. Stąd hasło reklamowe: Optymalne 
rozwiązania, optymalny wybór.

FOR USE WITH

NEW
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GRATISOWNIA.PL
 

44-100 Gliwice, ul. Bojkowska 37

 tel.  32/ 413 40 08, 
 tel. kom  660 464 565 
 fax  32/ 413 40 02

 e-mail biuro@gratisownia.pl
  www.gratisownia.pl

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, przy- 
gotowujemy 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 – zna-
kowanie w 5 dni.

Zapraszamy do odwiedzenia naszych serwisów internetowych:
www.gratisownia.pl - Gadżety reklamowe z nadrukiem
www.parasolandia.pl – Parasole reklamowe z nadrukiem

PROF ESSIONALS

POLSKA

HEADWEAR PL

07-200 Wyszków, I Armii W.P. 175

 tel.  29/ 742 84 91
 tel. kom. 606 415 091 
 fax  29/ 742 38 69

 e-mail hpl@headwear.com.pl
  http://pl.headwear.com.au/

Grupa Headwear istnieje w przemyśle wytwórczym nakryć głowy od 
1974 roku. Obecnie oferujemy sieć dystrybucji na wszystkich kontynentach. 
To dzięki globalnemu działaniu i doświadczeniu z innych rynków jesteśmy 
bezkonkurencyjni zarówno w produkcji, jak i dekoracji czapek.

Oferujemy cztery kompleksowe programy obsługi klienta, dlatego też każdy 
znajdzie u nas coś dla siebie.

Pierwszy program: PRODUKCJA LOKALNA. Czapki ze stanów magazynowych, 
dostępne od ręki, dodaj logo klienta i gotowe. Do wyboru 55 modeli w bogatej 
kolorystyce.

Program drugi:  FAST TRACK. 122 modele czapek do wyboru. Przepis na sukces: 
dodaj logo klienta (a najlepiej kilka - kolejne hafty w mega niskich cenach).  
Dostawa 3-4 tygodnie od akceptacji wzoru. 

Trzeci program: EXPRESS. W 4-5 tygodni od akceptacji wzoru - czapki u klienta. 
180 modeli do wyboru. Pokaż katalog klientowi, niech wybierze model i kolory,  
a my to dla niego uszyjemy. Już od 144 sztuk (tylko z haftem)!!!

Ostatni program: INDENT. Stwórz czapkę zupełnie od podstaw, na specjalne 
zamówienie Twojego klienta. Wszelkie możliwe metody zdobienia do Twojej 
dyspozycji: haft 2d i 3d, nadruk, sonic weld, gumowe/filcowe/metalowe aplikacje, 
tłoczone sprzączki i guziki, tkany bądź drukowany sandwich, drukowane taśmy  
potne itd. Minimalne zamówienie 144 sztuki!!!

Jesteśmy kimś dużo więcej niż dostawcą czapek. Jesteśmy wiedzą, Twoimi 
zyskami, Twoim partnerem w biznesie, jesteśmy Globalni, działamy od prawie 40 lat.

Zadzwoń do nas i sprawdź jak współpracując z nami i Ty staniesz się

THE HEADWEAR PROFESSIONAL!!!
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GRAW-DRUK PRACOWNIA SITODRUKU I TAMPONDRUKU

30-702 Kraków, ul. Romanowicza 1a

 tel.  12/ 656 01 32
 tel.  12/ 423 68 53
 tel. kom.  502 334 312
 fax  12/ 656 01 32

 e-mail biuro@grawdruk.com.pl
  www.grawdruk.com.pl

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

Zajmujemy się profesjonalnym zdobieniem odzieży i tekstyliów z wykorzys-
taniem wielu technik. Zapewniamy swoim klientom kompleksową obsługę 
zleceń  – od zaprojektowania odzieży, szycia, wykonania projektu nadruku  
po skomplikowane separacje, druk i haft. W swojej ofercie posiadamy także 
wzory odzieży gotowej oraz różnego rodzaju gadżety reklamowe, na których bez 
przeszkód naniesiemy Państwa wzory. W ramach realizacji zleceń wykonujemy 
także zdobienie na towarze dostarczonym przez klienta. 

Nasza oferta skierowana jest do klientów indywidualnych i agencji rek-
lamowych, które chcąc promować określoną markę czy konkretny produkt 
stawiają na wysoką jakość wykonania, perfekcyjną oprawę oraz kompleksową 
i fachową obsługę.
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INFOMAX  E. MARASIK - BILEJEC & G. BIELEJEC SP.J. 

40-246 Katowice, ul. Porcelanowa 11C

 tel.  32/730 32 32, 
 fax  32/730 32 32 wew. 32

 e-mail biuro@grupainfomax.com
  www.grupainfomax.com

grupaINFOMAX to drukarnia, producent kalendarzy i agencja reklamowa 
w jednym. Kładziemy bardzo duży nacisk na ciągły rozwój - obecnie dysponujemy 
własną drukarnią offsetową i cyfrową, naświetlarnią, introligatornią, pracownią 
sitodruku i tampodruku, profesjonalnym studiem graficznym. Dzięki 20-letniej 
obecności na rynku mieliśmy okazję zmierzyć się z realizacją najbardziej 
nietypowych zleceń i cały czas czekamy no kolejne wyzwania.

W skład grupyINFOMAX 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. Nasze kreatywne 
podejście do Klienta sprawia, że kalendarze stają się skuteczną wizytówką 
firmy, umacniają i wspierają wizerunek. Oferujemy kalendarze: ścienne, 
biurkowe, książkowe, autorskie.

dobreupominki.pl 
aby ułatwić Państwu poruszanie się w gąszczu ofert, oddajemy Wam do  
dyspozycji naszych doradców i specjalistów od wyszukiwania nowych 
pomysłów, gadżetów, prezentów, dostosowanych do okazji. Celem jest to, 
aby efekt przekroczył Państwa oczekiwania.

dobrewydawnictwo.pl
specjalizujemy się w wydawnictwach książkowych, albumowych oraz 
w  publikacjach typu Custom Publishing. Nasza oferta obejmuje pełen 
zakres usług: opracowanie redakcyjne, tłumaczenia, opracowanie graficzne, 
skład i druk, promocja. Dzięki możliwości realizacji całej usługi „pod jednym 
dachem”, co roku poszerzamy grono zadowolonych Klientów.

Nie bez przyczyny filozofii działania grupyINFOMAX przyświeca hasło:

szybciej, więcej, lepiej.

INTER…TEST

96-500 Sochaczew, ul. Mieszka I 6

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

 e-mail biuro@it3.pl
  www.it3.pl

INTER...TEST drukarnia, producent kalendarzy istnieje na rynku polskim od 
2000 roku. Zajmujemy się kompleksową obsługą klienta w branży reklamowej. 
Posiadamy mocno rozbudowane działy odpowiedzialne za: druk, produkcję 
kalendarzy, prace wykończeniowe typu: klejenie, spiralowanie lub zbieranie 
ręczne. Realizujemy projekty dostosowane do potrzeb szybko rozwijającego 
się rynku. Kreatywne zaplecze sekcji graficznej naszej Firmy buduje dla nowo 
powstałych firm rozpoznawalną markę. Nowoczesny park maszynowy pozwala 
nam na znakowanie produktów laserem, tam-ponem, drukowanie offsetowe, 
laserowe, wielkoformatowe, wycinanie folii ploterowej. Ponadto zatrudniamy 
doświadczoną grupę aplikatorów folii, która jest w stanie perfekcyjnie okleić 
każdą powierzchnię płaską oraz wypukłą (np. samochody). 
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INSPIRION POLSKA SP. Z O.O.

55-100 Trzebnica, ul. Wrocławska 9

 tel.  71/ 310 91 00
 tel. kom. 664 924 420
 fax  71/ 310 91 01

 e-mail info@inspirion.pl
 

PROMOTION TOPS 2012 / PICOWORLD 2012

Najlepiej dobrana oferta gadżetów.

Pragniesz WZMOCNIĆ LOJALNOŚĆ WOBEC TWOJEJ MARKI? 

Chcesz zaskoczyć Twoich Klientów TRAFNIE DOBRANYM UPOMINKIEM?

SKORZYSTAJ  Z KATALOGÓW:

 º PROMOTION TOPS (oferta szeroka)  

 º PICOWORLD (oferta Premium). 

• Znajdziesz w nich 2000 NAJBARDZIEJ POSZUKIWANYCH PRODUKTÓW.

• Katalogi  dostępne są W DOBRYCH AGENCJACH REKLAMOWYCH.

• Zadzwoń do nas, a wskażemy Ci najbliższą.

WSPIERAMY AGENCJE POPRZEZ:

• Zespół doświadczonych doradców.

• Nowoczesne zaplecze techniczne.

• Sprawne procedury współpracy. 

DLATEGO GWARANTUJEMY: 

• TWÓJ GADŻET z oferty Promotion Tops lub Picoworld WZMOCNI 
LOJALNOŚĆ WOBEC TWOJEJ MARKI. 

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

Pytaj w agencjach reklamowych o ofertę PROMOTION TOPS I PICOWORLD.

OBDAROWANI = LOJALNI
Nasze gadżety SIŁĄ każdej MARKI

10.08.11   16:51

g y Ą j

www.promotiontops.pl  |  www.picoworld.pl

Najlepsze gadżety w dwóch katalogach. 
Szukaj w dobrych agencjach reklamowych.
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IVORY

10-520 Olsztyn, ul. Mazurska 4/1

 tel. 89/ 522 82 50
 fax  89/ 522 82 51

 e-mail e.pekala@ivory.com.pl
  www.ivory.com.pl

Ivory – projektowanie i produkcja ceramiki reklamowej. 

Ivory to... 

... autorska kolekcja kubków reklamowych i funkcjonalność,

... najwyższej jakości wzornictwo,

... pozytywne emocje,

... nowe doznania – bogata kolorystyka. 

Markowa kolekcja ceramiki reklamowej Ivory chroniona jest prawem 
autorskim na terenie Unii Europejskiej.

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

Platforma komunikacyjna Ivory wyposaża klientów firmy w wiele pożytecznych 
narzędzi, między innymi kalkulator produktów ceramicznych z nadrukami.

Nowoczesny park maszynowy pozwala wyprodukować dziennie 15000 szt. 
ceramiki reklamowej z nadrukiem.
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JAGUAR TOMASZ CHWIŁOWICZ

62-400 Słupca, ul. Dworcowa 62

 tel.  63/ 274 32 10
 fax  63/ 274 32 12

 e-mail sprzedaz@jaguargift.com

  www.jaguargift.com

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

Nasze wyroby wykonywane są ręcznie, przez najwyższej klasy rzemieślników. 
Projektujemy je zgodnie z zapotrzebowaniem klientów, wprowadzając 
modyfikacje na ich indywidualne życzenia. Oferujemy klasyczne i funkcjonalne 
teczki, aktówki, portfele oraz wszelkiego rodzaju etui wykonane ze skór 
naturalnych i ekologicznych.

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

Misja firmy to: kompetentni ludzie, rozsądne ceny, dokładna kontrola jakości, 
dostawa na czas.



www.PIaP-org.Pl66

Pr
od

uc
en

ci
 i 

Im
po

rt
er

zy

JETT STUDIO SP. Z O.O.

04-667 Warszawa, ul. Trakt Lubelski 414a

 tel. 22/ 812 90 60
 fax  22/ 812 90 69

 e-mail info@jettstudio.pl
  www.jettstudio.pl

Firma JettStudio działa na rynku 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, 
Philippe Pechard, MTP czy Boynq. Sprzedajemy również produkty marki VacuVin 
oraz parasole reklamowe (w tym firmy Doppler) oraz produkty ze stali, takie jak 
kubki termiczne czy termosy. Parasole oraz asortyment produktów stalowych to 
nasz własny import.

W końcu ubiegłego roku w naszej ofercie pojawiły się tekstylia hiszpańskiej 
marki ROLY. Staliśmy się tym samym wyłącznym przedstawicielem tej firmy 
w Polsce. Oferujemy pełną gamę odzieży oraz jesteśmy w stanie wykonać 
znakowanie wg Państwa wymogów.

Wiele upominków z naszej oferty jest chronionych prawem patentowym, 
natomiast wszystkie wytwarzane są w systemie zarządzania jakością ISO 9001.  

Zapraszamy do odwiedzenia naszej wzorcowni, w której można obejrzeć 
i zakupić pojedyncze produkty. Na wszystkie zakupione u nas artykuły oferujemy 
12 miesięcy gwarancji, bo satysfakcja naszych Klientów jest dla nas najważniejsza.  
Bogata oferta dostarczanych przez nas upominków, jest gwarantem zakupu 
przedmiotów wyjątkowych, niedostępnych u innych importerów w całej Polsce. 
Zapewniamy profesjonalną obsługę handlową, umożliwiając szybką i skuteczną 
realizację indywidualnych zamówień.

Ofertę naszą kierujemy do agencji reklamowych, którym zależy na ofe-
rowaniu sprawdzonych i dobrych jakościowo produktów oraz uatrakcyjnieniu 
swojego wizerunku w oczach klientów. Stworzyliśmy specjalne strony  
„no name”, stanowiące wsparcie dla dystrybutorów (www.incentivegifts.pl,  
www.outdoorgifts.pl). Chcemy być najgodniejszym zaufania partnerem 
w drodze do osiągnięcia wspólnego sukcesu.

Jett studio adv.indd   1 11/23/11   10:28:36 AM
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JUKO PRINTING HOUSE

43-100 Tychy, ul. Sienkiewicza 9

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

 e-mail biuro@juko.tychy.pl
  www.juko.tychy.pl

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

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

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

Firma istnieje na rynku już od 10 lat co stanowi najwyższą gwarancję jakości 
oferowanych usług.
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JAVRO 2 SP. Z O.O.

40-657 Katowice, ul. Zbożowa 10

 tel. 32/ 202 66 22
 fax  32/ 202 95 19 

 e-mail biuro@javro.pl
  www.javro.pl, www.genela.pl

Działalność firmy Javro (rok założenia 1978) skupia się na dwóch głównych 
obszarach. 

Pierwszym z nich jest  produkcja artykułów reklamowych jak i biurowych 
wykonanych z najwyższej jakości skór naturalnych oraz tworzyw ekologicznych. 

W ostatnich latach intensywny rozwój parku maszynowego pozwolił nam 
z wielkim powodzeniem wejść w segment kalendarzy książkowych. 

Firma realizuje zamówienia według standardów dostępnych w katalogu 
produktów galanteryjnych czy corocznym katalogu kalendarzy książkowych, ale 
także wykonuje indywidualne realizacje zgodnie z życzeniem Klienta. 

Profesjonalna i kompleksowa obsługa, wysoka jakość oferowanych wyrobów 
oraz terminowość realizowanych zamówień zagwarantowały nam wiodącą pozycję 
na rynku producentów artykułów reklamowych. Świadectwem tego jest udana 
współpraca z  ponad czterystu agencjami reklamowymi w całym kraju, a także 
Klientem zagranicznym. 

Specjalnie na potrzeby agencji reklamowych stworzona została marka no name  
– Genela, którą firmowane są wyroby firmy Javro. 

Naszą Misją jest gwarancja wysokiej jakości produktów o wyjątkowym wzor-
nictwie i  trwałości oraz utrwalanie wizerunku zaufanego partnera jako firmy 
rzetelnej, zapewniającej profesjonalną obsługę Klienta. 

Javro od wielu lat jest członkiem  znanej Europejskiej Organizacji PSI (Promotional 
Product Service Institute), zrzeszającej firmy produkcyjne i  usługowe działające 
w branży artykułów reklamowych, a od 2007 r. Polskiej Izby Artykułów Promocyjnych 
(PIAP). Ponadto, wiarygodność firmy potwierdza wyróżnienie „Solidni w Biznesie” 
(Trust International Cetrificate), a także przyznany w 2008 r. tytuł „Gazele Biznesu”.

KUSHA

02-674 Warszawa, ul. Marynarska 14

 tel.  22/ 448 05 22
 fax  22/ 847 39 70

 e-mail biuro@kusha.pl
  www.kusha.pl, www.uciekajace-budziki.pl

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 klientów, stale monitorujemy 
rynek obserwując zmieniające się trendy, aby zapewnić klientom nowatorskie 
i ciekawe rozwiązania wspierające sprzedaż. Każdego dnia odkrywamy nowe 
produkty, które później wspierają działania marketingowe współpracujących 
z nami firm.

Jesteśmy wyłącznym dystrybutorem na terenie Polski produktów marki 
Nanda Home inc – Uciekających Budzików CLOCKY® (główna nagroda m.in. za  
Najbardziej Kreatywny Upominek Reklamowy Euro-Reklama 2010) oraz  
TOCKY® (m.in. Gadżet Roku 2010, III miejsce w Gifts of the Year 2011). Z końcem 
2011 roku, Nanda Home Inc., stała się partnerem (RED) – organizacji wspierającej 
walkę z AIDS na świecie. Produkty wielu znanych marek, sygnowane logo (RED)
wspierają The Global Fund w walce z AIDS na całym świecie. Więcej informacji na:  
www.uciekajace-budziki.pl.

Od 2011 roku reprezentujemy w Polsce firmę Tangle Inc. Produkty tej marki 
znane są na całym świecie od ponad 20 lat, w Polsce, dotychczas niezbyt 
popularne z powodu braku dystrybutora. Tangle wykorzystuje się zarówno 
w reklamie  jak i rehabilitacji, terapii uzależnień, terapii antystresowej i wielu 
innych. Dzięki dowolnej konfiguracji kolorystyki produktów Tangle, każda firma 
otrzymuje swój własny, spersonalizowany gadżet, we własnej edycji limitowanej. 
Tangle zdobyły III miejsce w konkursie Gifts of the Year 2011.
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KUNSZT 

31-450 Kraków, ul. Ułanów 21  b

 tel. 12/ 423 43 60,  12/ 423 39 77
 fax  12/ 423 39 77 – tonowo 41

 e-mail kunszt@kunszt.krakow.pl
  www.kunszt.krakow.pl

KUNSZT z Krakowa – od ponad 20 lat mocno umiejscowiona na rynku usług 
reklamowych. 

Nasz Zespół to  grupa specjalistów z różnych dziedzin, który z pasją projektuje 
i  tworzy dla Państwa. Wiedza, dynamika działania i zdobyte doświadczenie 
w połączeniu z własną bazą produkcyjną pozwalają nam sprawnie i niezależnie 
realizować nawet najtrudniejsze zadania. Prace wykonywane są z dbałością 
o  szczegóły – bo w nich tkwi... uroda i marketingowa moc produktu. 
Zleceniodawcy doceniają miłą atmosferę współpracy, terminowość, naszą troskę 
i kontrolę na poszczególnych etapach realizacji. 

Kierunki działania to: KOMPLEKSOWA OBSŁUGA REKLAMOWA, UPOMINKI BTL, 
PRACOWNIA PROJEKTOWA, PRODUKCJA WŁASNA (notesy, torby, magnesy 
reklamowe, zakładki, kalendarze), STRONY INTERNETOWE, DRUKARNIA  
REKLAMOWA, ORGANIZACJA KONFERENCJI. 

Firma jest wyłącznym właścicielem patentu UP RP na zakładki magnetyczne.

Nasza praca towarzyszy Państwu codziennie. Pomaga zdobywać nowych 
partnerów, wyróżniać się na rynku.

Opowiedz nam o swoich oczekiwaniach – my je pomożemy spełnić.

 

Zapraszamy

LECCE PEN POLAND SP. Z O.O.

41-902 Bytom, ul. Pszczyńska 2

 tel. 32/ 780 00 00, 
 tel. 32/ 289 98 72-73
 fax  32/ 289 98 56

 e-mail lpp@leccepen.com.pl
  www.leccepen.com.pl

Producent długopisów i artykułów reklamowych, specjalizacja w  nadruku 
360 ⁰  oraz produktach  ekologicznych, wyłączny dystrybutor  B1- NEW METAL 
BALLPENS.
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LEDPROJEKT SP. Z O.O.

21-400 Łuków, ul. Kościelna 10

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

 e-mail ledprojekt@ledprojekt.com.pl
  www.ledprojekt.com.pl

Zajmujemy się sprzedażą i montażem urządzeń opartych na technologii LED.  
W swojej ofercie posiadamy szeroką gamę wyświetlaczy mono-kolorowych oraz 
pełno-kolorowych, telebimy, w tym również telebimy mobilne. Zapewniamy 
kompleksową obsługę. Oferujemy również wydruki wielkoformatowe.

LIZARD LESZEK RÓŻYCKI

91-341 Łódź, Pojezierska 97

 tel.  42/ 639 52 86
 tel. kom. 508 325 204
 fax 42/ 639 52 87

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

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

Obecnie posiadamy TRZY wyspecjalizowane działy produkcji. 

Jednym z najważniejszych i jednocześnie najprężniej rozwijających się jest 
dział produkcji toreb reklamowych.

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

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

rozwiązań,
•	 Charakteryzujące się niebanalnymi projektami graficznymi.

Drugim działem jest dział produkcji WZORNIKÓW, SEGREGATORÓW, TECZEK 
m.in. z folii polipropylenowej (PP). Jako jedna z nielicznych firm na rynku 
wykonujemy indywidualne wzorniki, począwszy od ich projektu graficznego 
a skończywszy na wklejaniu surowców do gotowego wzornika.

Trzecią bardzo szeroko rozwiniętą gałęzią jest produkcja szerokiej 
gamy KALENDARZY trójdzielnych, biurowych, książkowych i plakatowych, 
skorowidzów telefoniczno-adresowych i organizerów.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu LIZARD oferuje swoim klientom 
nowoczesne i atrakcyjne pomysły.

To co nas wyróżnia, to nieprzeciętny profesjonalizm w obsłudze klienta 
i specjalistyczna wiedza, którą dzielimy się z naszymi klientami.
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MACMA POLSKA SP. Z O.O.

55-095 Mirków, Byków, ul. Wrocławska 41

 tel. 71/ 330 54 60
 fax  71/ 315 30 89

 e-mail biuro@macma.pl
  www.macma.pl

DLACZEGO MACMA? 
Jesteśmy jednym z wiodących importerów i dystrybutorów artykułów 

reklamowych w Europie.
CO MOŻEMY CI ZAOFEROWAĆ? 
■ Szybki i sprawny kontakt – indywidualny opiekun handlowy. 
■ E-narzędzia – ofertownik, kalkulator, porównywarka produktów, katalog 

no-name i wiele innych. 
■ Macma Webshop – szybkie i bezpieczne zakupy, specjalny system 

premiowania. 
■ Darmowa dostawa - przy zamówieniach za min. 1000 zł netto transport 

gratis! 
■	 Wzór	to	podstawa	sukcesu!	Damy	Ci	aż	50%	rabatu.	
■ Personalizacja gadżetów – nie ryzykuj i drukuj u nas (oferujemy m.in.: 

grawerowanie laserowe, haft komputerowy, termotransfer, sitodruk, 
tampodruk, kalka ceramiczna, hot stamping, hot printing lub doming). 

■ Gwarancja najlepszych cen – promocje na produkty i usługi, sezonowe 
bonusy. 

■ Direct Asia – realizacja zamówień pozakatalogowych. Szczegóły u opie-
kuna handlowego. 

POZNAJ NASZE WYJĄTKOWE MARKI: 
Ferraghini – lekkość i elegancja, najwyższa jakość (www.ferraghini.pl) 
Mark Twain – gustowna i praktyczna linia artykułów biurowych i zestawów 

piśmiennych (www.mark-twain.pl) 
Crisma Own Design– opatentowane wzornictwo, niepowtarzalne produkty 
The Marina – kolekcja produktów utrzymana w letnim, marynarskim stylu 
7 Ceramics – magiczna siódemka zamknięta w oryginalnej ceramice reklamowej
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MAXIM

64-060 Wolkowo, Maksymilianowo 40

 tel. 61/ 44 53 100
 fax  61/ 44 53 110

 e-mail maxim@maxim.com.pl
  www.maxim.com.pl

Firma Maxim jest producentem oraz importerem ceramiki reklamowej. 
Dyspo-nujemy własnym biurem handlowym w  Chinach, za pośrednictwem 
którego kontaktujemy się z fabrykami w pełni kontrolując proces produkcji.

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

Potwierdzeniem rzetelności naszych działań jako solidnego producenta 
i importera są prestiżowe nagrody przyznawane nam od 3 lat przez przedstawicieli 
branży reklamowej w Polsce.

MB PROFIL MARCIN BRZEZIŃSKI

44-100 Gliwice, ul. Chorzowska 44b 

 tel.  32/ 77 55 888
 tel. kom. 506 151 881

 e-mail biuro@mbprofil.pl
  www.mbprofil.pl

MB-Profil jest dynamicznie rozwijającą się firmą branży reklamowej. 
Świadczymy wysokiej jakości usługi kolportażu druków bezadresowych na 
terenie całego kraju Firma MB PROFIL codziennie kolportuje około 2,5 mln 
druków bezadresowych, docieramy do najmniejszych miejscowości w Polsce 
aby Polacy zapoznali się z Państwa ofertą. Firma MB PROFIL posiada sieć swoich 
przedstwaicieli. Każdy kolportaż zakończony jest dwustronną kontrlą oraz 
kontrolami wewnętrznymi które pozwalają nam osiągnąć poziom dotarcia do 
klienta	na	poziomie	90-95%		co	zagwarantowane	jest	w	umowie.		Aby	świadczyć	
komleksowe usługi dla naszych klintów  oferujemy gadżety reklamowe, usługi 
transpotowe oraz druk I projekty. Świadczymy także usługi analizy obsługi klienta 
w firmie (Tajemniczy Klient), badania ankieterskie. Wychodzimy naprzeciw 
potrzebom i wymaganiom naszych klientów. Dla każdego staramy się stworzyć 
coś wyjątkowego. Naszym celem jest dostarczenie najwyższej jakości produktów 
i usług spełniając oczekiwania klientów. Serdecznie zapraszamy do zapoznania 
się ze szczegółami dotyczącymi produktów i usług na stronach naszego serwisu 
internetowego.
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MERX TEAM POLSKA SP. Z O.O.

03-236 Warszawa, Annopol 4A

 tel. 22/ 811 39 08
 tel. 22/ 811 20 68
 tel. 22/ 811 41 24
 fax  22/ 811 35 17

 e-mail polska@merxteam.com
  www.merxteam.pl

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

 MerxTeam Polska od 1999 roku oferuje na polskim rynku znane w Skandynawii 
designerskie gadżety umilające czas i ułatwiające pracę oraz szeroką gamę 
produktów pozwalających niemal w pełni wyposażyć bar lub restaurację. 
Nasze artykuły tworzone są przez szwedzkich projektantów, a ich styl łączący 
pomysłowość z użytecznością znany i doceniany jest na całym świecie. 

W swojej ofercie posiadamy szeroki wybór ceramiki z matowym szkliwem  
i w unikalnych kolorach, sprzęt AGD, parasole, artykuły piśmiennicze i biurowe. 
Dzięki równolegle prowadzonej sprzedaży produktów wyposażenia restauracji,  
na potrzeby rynku reklamowego możemy zaproponować również kilkaset 
modeli naczyń wykonanych z wysokiej jakości białej porcelany, bogaty wybór 
szklanek i kieliszków oraz eleganckie sztućce.
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MID OCEAN BRANDS POLSKA SP. Z O.O.

03-448, Warszawa, ul. Targowa 80 

 tel.  22/ 618 22 95
 fax  22/ 619 47 18

 e-mail info@midoceanbrands.pl
  www.midoceanbrands.com

Mid Ocean Brands jest jednym z wiodących importerów i dystrybutorów 
przedmiotów i  upominków reklamowych. Ma w swojej ofercie około  3000 
produktów, w tym także upominki ekologiczne. Poprzez swoje biura zakupowe 
w Hong Kongu i Szanghaju dostarczamy również upominki reklamowe 
bezpośrednio z Dalekiego Wschodu.

Firma posiada  8 regionalnych biur sprzedaży w całej Europie oraz  3 stra-
tegicznie 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 2012 nie tylko prezentuje produkty… 

Pokazuje więcej…  

Dostarcza inspiracji, jak w najlepszy sposób zakomunikować zalety firmy czy 
branży i podpowiada, jak upominki mogą przekazać tą wiadomość klientom. 

Katalog zawiera pełną kolekcję produktów oraz nowości, jak Promohit 
i Design Gallery, które zostały specjalnie stworzone w odpowiedzi na potrzeby 
rynku.   Oczywiście, zawiera także ostatnio wprowadzone z sukcesem linie: 
Hello Kitty i Gourmetissimo oraz Tematyczne Kolekcje, które dostarczą zupełnie 
nowych pomysłów.

Znajdą tu Państwo również wskazówki dotyczące technik nadruku i  indy-
widualnych możliwości personalizacji: Your Customized Gifts, czyli produkty, 
które można dostosować do własnych potrzeb: YourBag, YourMemory i YourNote.

Zapraszamy do współpracy!

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

 e-mail biuro@choco.pl
  www.chocolissimo.pl
  www.czekoladowytelegram.pl

Firma MM Brown Polska Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Poznaniu, jest właścicielem 
między innymi marek Chocolissimo oraz ChocoTelegram. Chocolissimo to 
wybór doskonałych, ręcznie robionych czekoladek, pralinek i trufli, pakowanych 
na różne sposoby – w eleganckie drewniane szkatułki, solidne metalowe 
puszki oraz kolorowe kartoniki. Wśród produktów Chocolissimo, znaleźć 
można również wiele innych czekoladowych przyjemności – czekoladę do 
picia w  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.
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MIĘDZYNARODOWE TARGI POZNAŃSKIE SP. Z O.O. 

60-734 Poznań, ul. Głogowska 14

 tel. 61/ 869 2000
 fax  61/ 869 2999
  www.mtp.pl, www.euro-reklama.pl, www.giftexpo.pl

Międzynarodowe Targi Poznańskie to lider polskiego przemysłu targowego.  
Co roku organizowanych jest   ponad 80 wydarzeń targowych w których bierze 
udział ponad 11  tys. wystawców oraz blisko 450 tys. zwiedzających. Dla branży 
reklamowej MTP proponują dwa wydarzenia: Międzynarodowe Targi Artykułów 
i Usług Reklamowych Euro-Reklama oraz Targi Upominków Reklamowych Gift Expo.

Targi EURO-REKLAMA od 21 lat są miejscem spotkań producentów, 
dystrybutorów i importerów artykułów i usług reklamowych z klientami 
i  partnerami handlowymi. EURO-REKLAMA to wyjątkowe miejsce integracji 
całego środowiska działającego na rynku reklamy oraz kreowania biznesu oraz 
okazja pozyskania nowych kontaktów biznesowych.  Bezsprzeczną zaletą targów 
jest możliwość kontaktu z klientem face-to-face oraz bezpośrednia prezentacja 
produktowa co zdecydowanie wpływa na wzrost świadomości i wartości nie 
tylko samego produktu, ale przede wszystkim jego korelacji z marką firmy.

Targi EURO-REKLAMA odbędą się w dniach 27-29 marca 2012 w Poznaniu.

Targi Upominków Reklamowych Gift Expo to wydarzenie dla branży reklamowej 
organizowane przez MTP od kilku lat w warszawskim Centrum Targowym przy 
ul. Marsa. Targi Gift Expo stanowią przestrzeń do prezentacji kreatywnych pomysłów 
związanych z upominkami, jak i z szeroko pojętymi usługami reklamowymi.  
Udział w targach GIFT EXPO gwarantuje kontakt z profesjonalną publicznością 
oraz nawiązanie intratnych kontaktów biznesowych. Wśród zwiedzających 
ponad	55	%	stanowią	właściciele	i	specjaliści	z	branży	reklamowej,	a	ponad	20	%	
prezesi, dyrektorzy, kierownicy i koordynatorzy.

Targi Gift Expo odbędą się w dniach 11-13 września 2012 w Warszawie.

TARGI UPOMINKÓW REKLAMOWYCH 
11-13.09.2012, WARSZAWA

Miej okoMiej oko
na reklamęna reklamę
Miej oko
na reklamę
Miej okoMiej oko
na reklamę
Miej oko

27-29 MARCA 2012, POZNAŃ

www.euro-reklama.pl
weź udział w targach i zgłoś 
swój produkt do konkursu 
Złoty Medal MTP

Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o. 
ul. Głogowska 14, 
60-734 Poznań,
tel. +48 61 869 2000, 
fax +48 61 869 2999, 
www.mtp.pl WWW.GIFTEXPO.PL
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MUGSERWIS CERAMIKA REKLAMOWA DANIEL MAJEWSKI

11-041 Olsztyn, Gutkowo 79

 tel. 89/ 541 36 74
 tel. kom. 514 152 450
 fax  89/ 541 36 74

 e-mail daniel@mugserwis.pl, biuro@mugserwis.pl
  www.mugserwis.pl

Mugserwis to elastyczna, solidna i nowoczesna firma z bogatym 
doświadczeniem w produkcji zdobień na ceramice i szkle oraz bezpośrednim 
imporcie ceramiki i szkła z dalekiego wschodu. Jesteśmy znani z expressowych 
terminów realizacji i pełnej lojalności wobec naszych klientów – obsługujemy 
wyłącznie agencje reklamowe. Współpracując z Nami zyskujesz: pełny komfort 
realizacji, najlepsze ceny, terminowość i indywidualne podejście do każdego 
zlecenia; kompleksową opiekę handlowca: od szybkiej wyceny, wysyłki wzorów 
i próby wypałowej po szybką dostawę bezpośrednio do klienta; masz pewność, 
że współpracujesz z wiodącym producentem zdobień, który zrobi wszystko 
by dać ci produkt najwyższej jakości; dostępność każdego modelu ceramiki 
i szkła z rynku polskiego i   zagranicznego; duże moce produkcyjne 10000 szt/
dobę niezbędne przy dużych, szybkich kampaniach reklamowych; narzędzia 
marketingowe: strona i katalog no name, cennik z nadrukami, bezpłatne wzory 
ceramiki z nadrukami. W siedzibie firmy realizujemy zlecenia od 100szt   do 
100000szt, takie ilości kubków, filiżanek,   szła, możemy realizować w szybkich 
terminach 1-2 tyg.(3-5 tyg. powyżej 50000szt). Większe zamówienia realizujemy 
w ciągu 75-90 dni w naszych sprawdzonych fabrykach w Chinach. Na te produkcje 
oferujemy specjalne ceny, sprawdzoną i kontrolowaną przez Nas jakość. Nasz 
dział handlowy   jest do Państwa dyspozycji! Sprawdź nas! Zapraszamy do 
współpracy z Mugserwis!

NOMAR

33-100 Tarnów, ul. Krakowska 120A

 tel. 14/ 626 26 61
 fax  14/ 621 73 83

 e-mail nomar@nomar.com.pl
  www.nomar.com.pl

Produkcja tatuaży zmywalnych oraz kalkomanii na szkło i kalkomanii 
bezwypałowej na każde podłoże.
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NOTEDECO SP.J.

61-315 Poznań, ul. Pokrzywno 8 

 tel.  61/ 879 85 81
 fax  61/ 872 69 08

 e-mail notedeco@notesy.pl
  www.notesy.pl

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

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

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

Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej, kontaktu tele-
fonicznego lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

61-315 Poznań, ul. Pokrzywno 8, notedeco@notesy.pl
tel. 61 879 85 81, fax 61 872 69 08

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



Polska Izba artykułów Promocyjnych
91

Pr
od

uc
en

ci
 i 

Im
po

rt
er

zy

www.PIaP-org.Pl90

Pr
od

uc
en

ci
 i 

Im
po

rt
er

zy

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

 e-mail grzegorzg@onedollar.pl, info@onedollar.pl
  www.promocje.onedollar.pl 

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, biżuteria, kosmetyki, 
inserty do czasopism dla dzieci, karty do gry, smycze, zawieszki do telefonów, 
pluszowe zabawki i  wiele 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.

OOH MAGAZINE

40-203 Katowice, Al. Roździeńskiego 86A/IIIC
 tel.  32/ 206 76 77 
 tel. kom. 509 683 448
 fax  32/ 253 99 96 

 e-mail j.leczycka@oohmagazine.pl
  www.oohmagazine.pl

OOH magazine - niekwestionowany lider w sektorze prasy branżowej, 
poświęconej szeroko pojętej reklamie. Magazyn skierowany jest do kadry 
zarządzającej i menedżerskiej odpowiedzialnej za budżety reklamowe. OOH 
magazine dostarcza najświeższe wiadomości branżowe, artykuły specjalistyczne, 
felietony, a także na bieżąco aktualizowane katalogi firm i oferty z rynku 
reklamowego. Sektory: visual & print, druk cyfrowy, POS, out of home, digital 
signage, event, artykuły promocyjne.

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.

Razem z marcowym i wrześniowym numerem kolportowane są katalogi gifts.

Wydawca OOH magazine jest organizatorem konkursu POS Stars, członkiem Izby

Gospodarczej Reklamy Zewnętrznej oraz członkiem wspierającym PIAP. 
Redaktor Naczelny:  Joanna Łęczycka

Dział sprzedaży: 

 Marzena Ziarkowska, m.ziarkowska@oohmagazine.pl, 515 077 553 
 Monika Opałka, m.opalka@oohmagazine.pl, 515 077 605 
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ORIENTGIFT POLSKA

81-602 Gdynia, ul. Chwarznieńska 142 D

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

 e-mail info@orientgiftpolska.pl
  www.orientgift.pl

Od ponad 10 lat zajmujemy się produkcją gadżetów reklamowych i artykułów 
promocyjnych według indywidualnego projektu. Czerpiemy radość i satysfakcję 
z  naszej pracy, dlatego przykładamy się do każdego zlecenia. Staramy się 
odpowiadamy szybko i precyzyjnie na każde zapytanie, w swojej branży nie 
mamy sobie równych. Ceny, które proponujemy są bardzo konkurencyjne. 
Oferujemy bezpłatne wizualizacje oraz darmowe próbki wykonanych już przez 
nas produktów. 

Jesteśmy liderem w produkcji znaczków metalowych typu pins, medali, 
różnego rodzaju breloków: metalowych, z żetonem, z miękkiego pcv, pływających, 
ekologicznych wykonanych z filcu, opasek silikonowych, bawełnianych frotek 
z logo, logobandów czyli popularnych smyczy reklamowych, gadżetów 
odblaskowych, a także ściereczek z  mikrofibry, gadżetów antystresowych 
i sensorów promieniowania UV. 

Naszymi autorskimi produktami są: WINPAD – opatentowane podkładki do 
samochodu, bransoletki ENERGY BALANCER – pozytywna energia w Twoich rękach.

Na piłkarską fiestę w 2012 roku przygotowaliśmy ofertę specjalną, m.in. grę 
planszową PIŁKARSKIE PCHEŁKI, podkładki pod telefon w kształcie piłki nożnej, 
ROLOBANER – rewelacyjny, zwijany baner reklamowy idealny dla kibiców, a także 
kilka innych gadżetów związanych z piłą nożną. 

Zapraszamy do odwiedzenia naszych stron: 
www.winpad.eu
www.energybalancer.pl
www.logoband.pl 
www. orientgift.pl.

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

 e-mail biuro@ultrek.com.pl
  www.ultrek.com.pl

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. 
TOTALIZATOR SPORTOWY, COMARCH, NOVITUS, WIŚNIOWSKI, WIKA Polska, 
BRIGHTPOINT Polska, SCHUECO Polska, ENEA, BUDIMEX. 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.
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PACK ART SP. Z O.O.

62-081 Przeźmierowo, ul. Rynkowa 9

 tel. 61/ 65 25 360
 fax  61/ 65 25 075

 e-mail office@pack-art.com.pl
  www.pack-art.com.pl

Pack  Art Sp. z o.o jest producentem papierowych toreb reklamowych z ofertą 
skierowana do agencji reklamowych oraz klientów końcowych. Innowacyjność 
rozwiązań oraz wysoka jakość produktów sprawiły, że Pack Art stał się jednym 
z  czołowych, krajowych producentów papierowych toreb reklamowych 
segmencie toreb luksusowych Kraft Classic i Kraft Pack dzięki, którym firma jest 
rozpoznawalna zarówno w Polsce jak i za granicą. 

Pack Art postawia na różnorodność oferty, jakość i innowacyjność. 

Firma posiada własny, nowoczesny park maszynowy, a ciągła inwestycja w nowe 
technologie przyspiesza znacznie proces druku, pozwala na lepszą kontrolę 
jakości, krótkie terminy realizacji zamówień oraz szeroki wachlarz uszlachetniania 
druku. W ten sposób firma ma wgląd na każdy etapu produkcji dla zachowania 
gwarancji najwyżej jakości.

Podstawowa produkcja oparta jest na papierach specjalistycznych o wysokiej 
sztywności w tym papierów C1S 170 g oraz C2S 170 g.

Atutem poza wysoką jakością oferowanych produktów jest profesjonalny serwis 
i krótkie terminy realizacji zleceń.

Podstawowe produkty:
Kraft Ice – torba papierowa wykonana z papieru transparentnego, który ukazuje 
w pełni zarys produktu umieszczonego wewnątrz.
Kraft Classic Eko – torby papierowe ekologiczne z usztywnionym dnem 
oraz usztywnioną górną zakładką, uchwyt ze sznurka bawełnianego lub 
syntetycznego.
Kraft Classic – torby papierowe z usztywnionym dnem oraz usztywnioną górną 
zakładką, uchwyt ze sznurka bawełnianego lub syntetycznego.
Kraft Pack – torby papierowe z usztywnionym dnem i sztancowanym uchwytem, 
torby bez zakładki górnej.
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PAR BAKUŁA SPÓŁKA JAWNA

 www.rdpromos.eu

Royal Design nie jest marką funkcjonującą w świecie egzotycznych podróży, 
luksusowych rejsów po oceanach czy wernisaży obiecujących artystów.

Royal Design to marka artykułów promocyjnych i reklamowych stworzona 
z myślą o sukcesie i korzyściach klientów.

Marka ta została wykreowana i konsekwentnie zbudowana z pełną 
świadomością faktu, że produkty promocyjne i reklamowe to jedyne medium 
marketingowe jednocześnie angażujące pięć zmysłów. Klienci mogą zobaczyć, 
usłyszeć, dotknąć, posmakować a nawet poczuć je. Dodatkowo pomimo 
stosunkowo niewielkich kosztów zakupu materiałów promocyjnych ich 
oddziaływanie jest długotrwałe i łatwo mierzalne. Produkty promocyjne 
stanowią ważną i integralną część nowoczesnych strategii marketingowych. 

Artykuły promocyjne i reklamowe marki Royal Design:
•	 podwyższą	skuteczność	Twoich	kampanii	reklamowych,
•	 zwiększą	ilość	klientów	rekomendujących	Twoją	firmę,
•	 przyczynią	się	do	wzrostu	odwiedzin	Twojego	stoiska	na	targach,
•	 skłonią	Twoich	klientów	do	zwiększonych	i	powtarzalnych	zakupów,
•	 podwyższą	morale	i	lojalność	Twoich	pracowników.

Wejdź na www.rdpromos.eu i wybierz jednego z autoryzowanych dys-
trybutorów marki.

PENTAGRAM POLSKA SP. Z O.O.

05-090 Raszyn, ul. Grocholicka 2A

 tel.  22/ 338 90 90
 tel. kom. 661 366 645
 fax  22/ 338 90 10

 e-mail info@gecko.eu
  www.gecko.eu

PENTAGRAM Polska od 16 lat jest cenionym dostawcą wysokiej jakości sprzętu 
komputerowego i elektroniki użytkowej. Od kilku lat firma produkuje również 
akcesoria GECKO do samochodu. 

Flagowym produktem firmy na rynek reklamowo-promocyjny są ekstremalnie 
trzymające podkładki antypoślizgowe GECKO na deskę rozdzielczą, którym 
PENTAGRAM zawdzięcza stale rosnącą liczbę realizacji. Gadżet ten zwyciężył 
w konkursie „Gifts of the Year” 2010 w kategorii Produkty Promocyjne. 

W 2012 roku PENTAGRAM wprowadza na rynek absolutną nowość, żelki 
zapachowe smello. To innowacyjne rozwiązanie kwestii zapachu do samochodu 
w  połączeniu z możliwością customizacji sprawia, że smello to znakomita 
alternatywa dla oklepanych tekturowych zawieszek, a zarazem praktyczny 
biznesowy prezent, którego nie powstydzi się ani dający, ani użytkownik. 

W ofercie custom można teraz nabyć również produkty elektroniki użytkowej 
marki PENTAGRAM, takie jak sieciowe i samochodowe zasilacze i rozgałęziacze 
USB, odtwarzacze muzyki i filmów (mp3/mp4), nawigacja GPS i wiele innych. 

Firma oferuje kompleksowe przygotowanie produktu na potrzeby marketin-
gowe lub private labels, z doskonałą ekspozycją logo klienta: nadruk (tampo/
sito), zatopienie (offset CMYK+Pantone), wytłoczenie oraz indywidualne kształty, 
kolory, opakowania i zapachy. 

Magazyn i drukarnie w Polsce umożliwiają krótkie terminy realizacji zamówień  
(już od 1 dnia bez nadruku lub od 5 dni z nadrukiem).
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PF CONCEPT

00-697 Warszawa, Lipiński Passage – Al. Jerozolimskie 63, II piętro

 tel.  22/ 360 45 00

  www.pfconcept.com

PF Concept International jako część koncernu Polyconcept, jest liderem 
w  tworzeniu, rozwoju, sprzedaży, marketingu i dystrybucji artykułów 
promocyjnych w Europie. Unikalne połączenie produktów oraz ducha 
przedsiębiorczości umożliwiły PF Concept stanie się dostawcą 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 dzięki niedawno uruchomionej 
nowoczesnej fabryce nadruków zlokalizowanej niedaleko Poznania. Fabryka 
nadruków PF Concept jest wyposażona w ponad 100 najwyższej jakości 
maszyn umieszonych na 20.000 m2 powierzchni i zatrudnia 900 osób.  
PF Concept jako globalna organizacja prowadzi międzynarodową dystrybucję, 
handlową sieć sprzedaży, biura zakupowe i zaopatrzeniowe w Azji i Europie.  
Na sukces sprzedażowy PF Concept składają się takie marki jak: Marksman,  
Best in Town, Us Basic, Centrixx oraz licencje na produkty: Slazenger, Dunlop,  
Jamie Oliver, Pierre Balmain, Paul Bocuse, Case Logic, Wenger, Roncato, Nuance, 
Scripto, Senz itp. PF Concept posiada  w swojej ofercie ponad 8.000 artykułów,  
w skład których wchodzą zarówno gadżety jak i tekstylia, dzięki czemu może 
zaoferować swoim 10.000 dystrybutorom zlokalizowanym w 60 krajach 
rozwiązanie składania wszystkich zakupów „pod jednym dachem”. Z początkiem 
2012 r. PF Concept uruchamia wzorcownię w Warszawie mieszczącą się na 
330 m2 pod adresem: PF CONCEPT, Lipiński Passage, Al. Jerozolimskie 63, II piętro,  
00-697 Warszawa. 

Grupa Polyconcept zatrudnia ponad 2800 osób na całym świecie.
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PIERNIKOWYSKLEP.PL

01-460 Warszawa, ul. Górczewska 222 lok. 19

 tel. 22/ 291 69 21
 tel. kom  606 45 98 52

 e-mail piernikowysklep@aha-menes.pl
  www.piernikowysklep.pl
 

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.

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

 e-mail biuro@swiatdruku.eu
  www.swiatdruku.eu

 „Świat DRUKU” to specjalistyczne czasopismo branży poligraficznej, 
obejmujące tematykę prepressu, pressu i postpressu, czytane przez 
kadrę menedżerską i  pracow-ników 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.
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POLGET GROUP

41-500 Chorzów, ul. Katowicka 154B

 tel.  32/ 346 18 11
 fax  32/ 346 18 03

 e-mail katowice@polget-group.pl
  www.polget-group.pl

POLGET GROUP ‒ polska firma działająca od 1996 r. Jesteśmy wyłącznym 
importerem na Polskę markowych artykułów piśmiennych i upominkowych 
CERRUTI 1881, Cacharel, i Paolo Giovani.

Produkcja opakowań, nadruków, haftów i zdobień  kalką ceramiczną i szklarską. 
Import szkła, ceramiki reklamowej i gadżetów z Dalekiego Wschodu.

Duże stany magazynowe pozwalają nam realizować zamówienia w 72 godziny. 
Neutralny serwis internetowy ‒ www.ekstra1.com.pl ‒ wyłącznie dla Agencji  
Reklamowych.

Tylko dla Agencji Reklamowych 
www.ekstra1.com.pl

NOWA KOLEKCJA NA TARGACH 
REMADAYS 2012

www.polget-group.pl

Wyłączny importer na Polskę
Exclusive distributor

of following brands in Poland
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POLSKIE KARTY SP. Z O.O.

31-406 Kraków, Al. 29 Listopada 94

 tel./fax 12/ 415 11 45
 tel./fax  12/ 415 11 66
 tel. kom.  660 196 341

 e-mail info@polskiekarty.pl
  www.polskiekarty.pl

Jesteśmy producentem laminowanych kart plastikowych. Produkujemy karty 
magnetyczne, chipowe, zbliżeniowe, lojalnościowe, rabatowe, karty klucze, 
biznesowe oraz wiele innych.

Uzyskaliśmy tytuł Lider Rynku oraz Eurolider w latach 2011, 2010, 2009.

Oferujemy Państwu konsulting, wysoką jakość realizowanych zamówień oraz 
najmilszą	obsługę.	Nowym	klientom	oferujemy	10%	rabatu.	Dla	stałych	klientów	
przygotowaliśmy najbardziej korzystny na rynku cennik VIP.

Serdecznie zapraszamy do współpracy oraz na naszą stronę internetową 
www.polskiekarty.pl

Gwarantujemy satysfakcję!

POLYMEDIA

04-218 Warszawa, ul. Czechowicka 4

 tel. 22/ 610 61 39
 tel. 22/ 610 59 44
 fax  22/ 612 54 48

 e-mail marketing@polymedia.pl
  www.polymedia.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.
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PRAŻMOWSCY S.C.

01-010 Warszawa, ul. Nowolipki 27

 tel. 22/ 636 71 36
 fax 22/ 636 71 36

 e-mail biuro@prazmowscy.pl
  www.prazmowscy.pl

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

Specjalizujemy się w niedrogich, popularnych gadżetach reklamowych. 
Z  sukcesem wykreowaliśmy własny, polski produkt reklamowy, czyli pom-
pony i mini-maskotki reklamowe. To tani i skuteczny nośnik reklamy uwielbiany 
zarówno przez dzieci jak i dorosłych. Pom-pony produkowane w Polce oferujemy 
w małych nakładach, z krótkimi terminami realizacji.

Jesteśmy również oficjalnym przedstawicielem w Polsce angielskiej firmy 
SPS (EU) dystrybuując breloki Adloop – miękki brelok z trwałym zatopionym 
i  nieścieralnym nadrukiem, akrylowe breloki, linijki, magnesy na lodówkę 
oraz Brite-maty – wysokiej jakości podkładki pod mysz i napoje. To oryginalne 
produkty reklamowe, wykonane z wysokiej jakości materiałów, produkowane 
w Wielkiej Brytanii dla firm, dla których znaczenie ma również jakość produktu, 
nie tylko jego cena. 

PRINTING  HOUSE

05-091 Ząbki , ul.Szkolna 30

 Infolinia  801 804 704
 tel. 22/ 499 50 04
 tel. kom. 607 115 115
 fax  22/ 4995005

 e-mail michal.drabik@printinghouse.pl
  www.printinghouse.pl

Projektujemy- Drukujemy- Dowozimy

Drukujemy:
•		teczki,	ulotki,	foldery,	plakaty
•		papier	firmowy,	wizytówki
•		prezentacje
•		katalogi	broszury,	czasopisma
•		pudełka,	owijki,	naklejki
•		kalendarze
•		książki
•		i	o	wiele	więcej	...

Zapewniamy:
•		terminowość
•		szybki	czas	realizacji
•		profesjonalizm	i	najwyższą	jakość
•		indywidualne	podejście	do	każdego	Klienta
•		konkurencyjne	ceny
•		dostawa	gratis

Zawsze indywidualna wycena – nietypowe zlecenia

Druk cyfrowy – offsetowy – skład graficzny

natychmiastowa realizacja w najwyższej jakości
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QUO VADIS POLONIA SP. Z O.O.

60-773 Poznań, ul. Śniadeckich 17

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

 e-mail marketing@quovadis.com.pl
  www.quovadis.com.pl

Editions	 Quo	 Vadis	 jest	 znaną	 i	 uznaną	 na	 całym	 świecie	 marką	 wśród	
producentów nowoczesnych terminarzy. W podstawowej kolekcji znajduje się 
ponad	80	terminarzy	różnych	typów.	Aktualnie,	terminarze	Quo	Vadis	wydawane	
są w 16 językach i są sprzedawane w kilkudziesięciu krajach, na wszystkich 
kontynentach.

W naszej ofercie znajdują się zarówno terminarze książkowe tygodniowe 
oraz dzienne, kieszonkowe i biurkowe, jak również  kalendarze ścienne, notesy 
i galanteria skórzana.

Wszystkie	 produkty	 Quo	 Vadis	 wyróżnia	 kreatywność,	 najwyższa	 jakość	
materiałów i nowoczesność procesów technologicznych produkcji oraz dbałość 
o ochronę środowiska. Obecnie jesteśmy jedynym producentem terminarzy na 
świecie, wykorzystującym papier pochodzący z własnych papierni. Nadzwyczaj-
nej jakości papier, super biały i chamois – Clairefontaine, słynie z  rewelacyjnej 
gładkości. Atrament lub tusz nigdy nie rozmazuje się i nie przesiąka.

Zapraszamy do współpracy

TERMINARZE • KALENDARZE REKLAMOWE • ORGANIZERY • NOTESY • GALANTERIA SKÓRZANA

www.quovadis.com.pl
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PROMO GIFTS SP. Z O.O.

40-203 Katowice, Al. Roździeńskiego 86A/IIIC

 tel. 32/ 206 76 77
 tel. kom. 515 077 604
 fax  32/ 253 99 96

 e-mail t.gebka@giftsonline.pl
  www.giftsonline.pl, www.giftsexclusive.pl

giftsexclusive.pl – Targi Upominków Świątecznych i Poligrafii Reklamowej 
4 edycja targów gifts exclusive odbędzie się we wrześniu 2012 r. w Warszawie. 
Ideą targów jest zapewnienie wystawcom i zwiedzającym optymalnych 
warunków do nawiązania nowych kontaktów biznesowych oraz prezentacji 
świątecznych upominków. Podczas targów swoją ofertę prezentują najwięksi 
gracze rynku artykułów promocyjnych. gifts exclusive są najważniejszą 
imprezą targową w drugiej połowie roku. 
Manager projektu: Robert Załupski, r.zalupski@giftsonline.pl

giftsonline.pl – 40 000 produktów na największej wyszukiwarce 
giftsonline.pl jest największą w Polsce internetową wyszukiwarką gadżetów 
reklamowych, na której ponad 200 firm z branży reklamowej prezentuje 
blisko 40 000 produktów. Umożliwia porównywanie cen oraz tworzenie ofert 
no name. 
Manager Projektu: Tomasz Gębka, t.gebka@giftsonline.pl, 515 077 604 

Katalogi GIFTS – czytelny podział rynku dwa razy do roku 
Wydania: marzec i wrzesień. Pierwsze katalogi, które czytelnie podzieliły rynek 
artykułów. Dwie odrębne publikacje skierowane są do wyodrębnionych grup 
docelowych: – IMPORTERZY&PRODUCENCI – skierowany do agencji rekla-
mowych – AGENCJE REKLAMOWE – skierowany do klientów końcowych. 
Katalogi GIFTS klarownie i transparentnie pokazują najszerszą ofertę artykułów 
promocyjnych będąc najlepszym narzędziem pracy dla działów marketingu. 
Dział marketingu: 
Marzena Ziarkowska, m.ziarkowska@giftsonline.pl, 515 077 553 
Monika Opałka, m.opalka@giftsonline.pl, 515 077 605

RUBENS DESIGN

Gdynia 81-433, Wincentego Pola 14

 tel. 58/ 660 32 21
 fax  58/ 660 32 22

 e-mail alebreloki@rubensdesign.pl
  www.rubensdesign.pl

Jesteśmy czołowym producentem breloków reklamowych w Polsce. Nasz 
główny obszar działalności to produkcja breloków reklamowych na zasadzie 
pełnego wykonawstwa, kontroli i odpowiedzialności – OD PROJEKTU DO 
PRODUKCJI. Najlepszym tego potwierdzeniem jest fakt, że grono naszych stałych 
Klientów nieprzerwanie rośnie. Osiągnęliśmy to dzięki świadomej polityce firmy, 
nastawionej na ciągły rozwój.

Stosowanie najbardziej zaawansowanej technologii, wysokiej klasy ma-
teriałów i ścisła kontrola jakości we wszystkich fazach produkcji umożliwia naszej 
firmie oferowanie produktów wyjątkowych i niepowtarzalnych, spełniających 
wyspecyfikowane wymagania techniczne i jakościowe, odpowiadające jed-
nocześnie potrzebom i oczekiwaniom naszych Klientów.

Produkcją reklamową zajmujemy się z pasją, nieprzerwanie od 1997 r. Celem 
przewodnim naszej działalności jest satysfakcja naszych Klientów i ciągłe 
wzbogacanie naszej oferty. 

Naszym priorytetem jest dostarczanie Klientom produktów najwyższej 
jakości, wyróżniających się zarówno pod względem precyzji wykonania, jak 
również wykorzystania wysokogatunkowych surowców.
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REDA POLSKA SP. Z O.O.

04-773 Warszawa, ul. Rogatkowa 16A

 tel. 22/ 615 27 63 (-64)
 fax  22/ 816 41 40

 e-mail info@redapolska.com.pl
  www.redapolska.pl

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

Cechą która umacnia pozycję REDY wśród liderów rynku jest doskonale 
zorganizowana logistyka, umożliwiająca realizację zamówienia w 24/48 godzin 
od jego złożenia, z dostawą z magazynu centralnego do siedziby w Warszawie. 
Gwarancją jakości i sumienności jest certyfikat ISO 9001:2001.

REDA oferuje klientom wszelkie narzędzia wspomagające działania 
promocyjne i  marketingowe, może zająć się logistyką oraz poprowadzić 
programy wspomagające sprzedaż i lojalnościowe.

Oferta REDY to również znakowanie produktów reklamowych wszelkim 
dostępnymi obecnie na rynku technikami.
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SALVE POLSKA SP. Z O.O.

20-150 Lublin, Bursaki 16c

 tel.  81/ 442 05 40
 fax  81/ 442 05 41

 e-mail biuro@salvepolska.com.pl
  www.salvepolska.com.pl

Jesteśmy producentem galanterii skórzanej z wieloletnią praktyką. Pracujemy 
na najwyższej jakości skórach naturalnych, garbowanych roślinnie, głównie 
licowych. Całość produkcji wykonana jest w naszej firmie.

Współpracujemy z wieloma agencjami reklamowymi z całego kraju, obsłu- 
gujemy lokalne instytucje i firmy produkcyjne. Mamy także klientów w Niemczech 
i innych krajach europejskich.

Nasza oferta to głównie portfele, etui, paski, kosmetyczki, okładki do ka-
lendarzy, breloki, organizery i teczki konferencyjne. Jako producent współ-
pracujemy z klientem w opracowaniu nowych wzorów, wg. jego projektu. 
Produkcja nawet krótkich serii. Wychodząc naprzeciw potrzebom klientów 
wprowadzamy nowe rodzaje, wzory skór. Śledzimy światowe trendy w modzie 
i staramy się je wykorzystać w naszych kolekcjach.

Oprócz podstawowej oferty mamy także linie skierowane do specyficznych 
klientów m.in. dla branży farmaceutycznej, dla biznesu.

Na artykułach wykonujemy znakowanie logo klienta poprzez tłoczenie na 
skórze lub laser na metalowych okuciach breloków lub na blaszkach ozdobnych.

SANDEX BIS SP.J.

05-092 Łomianki, ul. Leśna 12

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

 e-mail sandex@sandex.com.pl
  www.sandex.com.pl

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 m.in. 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. 
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SENATOR POLSKA SP. Z O.O.

66-100 Sulechów, ul. Zachodnia 1

 tel. 68/ 451 45 00 -05
 tel. kom.  668 187 123
 fax  39/ 139 65 45 

 e-mail biuro@senatorpolska.pl
  www.senatorpromotion.com/pl

Firma SENATOR jest jednym z największych w Europie producentów 
artykułów piśmienniczych. W ostatnich latach oferta firmy została rozszerzona 
o porcelanę i  kolekcję teczek konferencyjnych. Jesteśmy również jedynym 
w Polsce dystrybutorem produktów marki Koziol. Od 90 lat marka SENATOR jest 
gwarantem jakości, innowacyjności i zrównoważonego wzrostu. Nasze produkty 
spełniają międzynarodowe kryteria oraz wymogi RECH, które określają, iż 
z początkiem 2018 r. będą mogły być wykorzystywane jedynie przetestowane 
i zarejestrowane substancje chemiczne. Gwarantujemy, że nasze wyroby 
z  tworzywa sztucznego nie zawierają toksyn, a tusze są wolne od środków 
rakotwórczych. 

Ponadto SENATOR przyjął na siebie odpowiedzialność za swoich pracowników  
oraz środowisko w ramach własnego programu Społecznej odpowiedzialności 
biznesu oraz będąc członkiem międzynarodowej inicjatywy na rzecz zgodności 
ze standardami społecznymi w biznesie (BSCI). 

Senator Polska od wielu lat jest laureatem nagrody „Przedsiębiorstwo Fair Play”,  
co potwierdza transparentność polityki firmy.
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„SIM KOŁO” IWONA SOSNOWSKA-WALCZAK

62-600 Koło, ul. Asnyka 35

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

 e-mail sim@simkolo.pl
  www.simkolo.pl

„SIM Koło” – PRODUCENT UPOMINKÓW REKLAMOWYCH - zajmujemy się 
produkcją, profesjonalnym znakowaniem oraz kompleksowym zaopatrzeniem 
firm w artykuły reklamowe. 

TORBY NA ZAKUPY
- torby bawełniane, non-woven 

TORBY PLECAKI
- turystyczne,  na laptopa, damskie, na ramię

GALANTERIA SKÓRZANA
- teczki, aktówki, wizytowniki, etui,  okładki,  portfele, paski, breloki

TEKSTYLIA REKLAMOWE
- ręczniki,  szlafroki, fartuszki, rękawice kuchenne,  kosmetyczki

ODZIEŻ REKLAMOWA
- koszulki t-shirt, polo, bluzy, kamizelki polar, kurtki, deszczówki, czapki, 

szaliki
ARTYKUŁY PIŚMIENNE

- długopisy, ołówki, pióra, rollery, zestawy piśmienne
- PARKER, WATERMAN

AKCESORIA ELEKTRONICZNE
- pamięci USB, mp-3, mp-4, kalkulatory, stacje pogodowe,  zegarki, ramki 

cyfrowe
CERAMIKA REKLAMOWA
SŁODYCZE REKLAMOWE
SMYCZE REKLAMOWE
PARASOLE
ZNAKOWANIE

- grawer komputerowy,  cięcie laserem,  haft komputerowy, tłoczenie, 
sublimacja, plastizol, sitodruk, tampodruk

SUNNY GIFT S.C.

45-231 Opole, ul. Oleska 121

 tel.  721 500 382

 e-mail cust@sunnygift.pl
  www.sunnygift.pl

Import produktów reklamowych na indywidualne zamówienie. 

Produkcja upominków reklamowych i materiałów promocyjnych (inserty, 
dodatki do produktów, itp.) na Dalekim Wschodzie na indywidualne zamówienie. 
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STEFANIA ZAKŁAD GALANTERII SKÓRZANEJ

62-800 Kalisz, ul. Będzińska 18

 tel. 62/ 764 22 10
 fax  62/ 764 22 10

 e-mail stefania@stefania.net.pl
  www.stefania.net.pl

Zakład Galanterii Skórzanej „Stefania” to jeden z największych producentów 
galanterii skórzanej w Polsce.

Przedsiębiorstwo istnieje na rynku od 1992 roku. Właścicielami zakładu są 
Stanisława i Andrzej Talbierz. Główna siedziba firmy znajduje się w Kaliszu, gdzie 
zatrudnionych jest ponad 100 pracowników.

  W naszej ofercie można znaleźć ponad  1000 produktów, które mogą być 
wykonane z około 100 kolorów skór.   Portfele, teczki, torebki, wizytowniki, 
etui, organizery oraz inne wyroby dopasowane są do trendów mody 
i wymogów klienta. Lista wyrobów nigdy nie jest zamknięta. Posiadamy swoje 
biuro projektowe, w którym nieustannie powstają nowe wzory produktów. 
Wykonujemy również modele na indywidulane zlecenie naszych klientów. 
Flagowa kolekcja Stefanii to portfele z kryształami Swarovskiego. Wszystkie te 
produkty opatrzone są certyfikatem świadczącym o autentyczności użytych 
kryształów. 

Nie boimy się wyzwań, dla nas nie ma barier, których nie możemy pokonać to 
dla naszych klientów łączymy tradycję z nowoczesnością w swoich działaniach 
kierujemy się zasadą: Klient musi być zawsze zadowolony! 

Standardowy czas realizacji zamówień w naszej firmie to 14 dni.

Jednakże, zgodnie z zasadą „czas to pieniądz” jesteśmy elastyczni i  wy-
chodzimy naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, dostosowując się do 
wymaganych terminów.
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TOPPOINT POLSKA SP. Z O.O.

66-016 Czerwieńsk, ul. Lubuska 47, Płoty

 tel. 68/ 451 83 21
 tel. kom.  660 770 965
 fax  68/ 451 83 21    

 e-mail office@toppoint.com
  www.toppoint.com

TOPPOINT Polska to dostawca i producent szerokiej gamy artykułów 
reklamowych oraz usług ich znakowania. Firma jest spółką-córką New 
Wave Holland BV (Lensen Toppoint), grupy firm z 90-letnią tradycją 
i  doświadczeniem w produkcji, dystrybucji i znakowaniu artykułów rekla-
mowych. Oferuje artykuły promocyjne dokładnie dopasowane do potrzeb 
i kieszeni każdego klienta. Od klasycznych artykułów reklamowych po 
niepowtarzalne i niebanalne, indywidualizowane poprzez nadruki (tam-
ponowy, transferowy, cyfrowy, sitodruk, na ceramice), grawer laserowy, czy 
też doming. W ofercie TOPPOINT znaleźć można materiały piśmiennicze  
(w tym długopisy made-in-Germany, wg własnego projektu i patentu), zakreślacze, 
kubki, szklanki, torby, plecaki, notatniki, notesy, kartki samoprzylepne, produkty 
ekologiczne, zapalniczki, breloczki, oraz inne zabawne, ciekawe gadżety 
reklamowe. Odwiedź naszą stronę internetową lub zadzwoń i sprawdź naszą 
ofertę! 

VFP COMMUNICATIONS

03-994 Warszawa, ul. Wał Miedzeszyński 630

 tel.  22/ 514 65 14
 fax  22/ 740 50 55 

 e-mail marketing@media.com.pl
  www.mediamarketingpolska.pl

VFP Communications prowadzi działalność wydawniczą i jest dostawcą 
informacji online oraz organizatorem konferencji i konkursów branżowych.

Głównymi tytułami są „Handel” – miesięcznik branży FMCG, „MMP”  
– dostarczający wiadomości z obszaru mediów, marketingu i reklamy oraz „Food 
Service” – skierowany do branży HoReCa.

Wokół każdego z tytułów powstała szeroka platforma komunikacji, łącząca 
wydania drukowane z aktualizowanymi na bieżąco informacjami online.

Newsy z branży mediów, marketingu i reklamy zamieszczane są w „MMP24”. 
„MMP Magazyn Online” to elektroniczna forma „Media & Marketing Polska”. 
Branża FMCG otrzymuje zestaw rzetelnych artykułów redagowanych przez 
doświadczonych dziennikarzy w serwisie „HandelExtra”.

W organizowanych konkursach branżowych, np. „Konkursie Kreacji w Reklamie 
Kreatura” i w Konkursie Marketingu Bezpośredniego „Golden Arrow”, nagradzani  
są twórcy najlepszych projektów kreatywnych i przedsięwzięć marketingowych.

Konkurs Korona Handlu honoruje tych, którzy w znaczący sposób przyczynili  
się do rozwoju rynku handlowego w Polsce. Najlepiej sprzedające się produkty 
FMCG wyłaniane są w konkursie Hit Handlu.

Poprzez program „Wyposaż mój sklep” redakcja „Handlu” umożliwia 
tradycyjnym detalistom zmianę wystroju i wyposażenia całego sklepu.

Wyniki konkursów ogłaszane są na uroczystych wieczornych galach.

VFP publikuje także „MMP Wydania Tematyczne” („Agencje Reklamowe i Domy 
Mediowe”, „Biura Reklamy”, „Agencje Interaktywne”, „Wydawcy”, „Nadawcy” i wiele 
innych) i branżową bazę danych, rocznik „Almanach Mediów i Reklamy”, który 
jest dostępny również online.
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TEXET POLAND SP Z O.O.

60-415 Poznań , ul. Lutycka 11

 tel. 61/ 868 56 71
 fax  61/ 868 56 92

 e-mail texet@texet.pl
  www.texet.pl

Texet Poland Sp. z o.o. to członek szwedzkiego koncernu NWG. Zajmujemy 
się dystrybucją odzieży promocyjnej i reklamowej – James Harvest i Printer, 
roboczej – ProJob, gadżetów elektronicznych – D-vice, akcesoriów wyposażenia 
domu i przydatnych przy wypoczynku Sagaform i D&J. 

Oferowane przez nas produkty są najwyższej jakości, zaskakują 
innowacyjnością, jakością wykonania i materiałów. Oferta kierowana jest do 
klientów wymagających, dla których jakość stanowi priorytet.

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

83-262 Czarna Woda, ul. Pomorska 23

 tel. 58/ 587 85 14
 tel. kom. 514 386 375
 fax  58/ 587 72 68

 e-mail patrick.chrabkowski@troeber.com
  www.trober-polska.pl
 
W asortymencie posiadamy około 5000 produktów w magazynach 

o  powierzchni 7000 km². Wszystkie nasze produkty posiadają certyfikaty 
bezpieczeństwa jak i spełniają wymogi zawarte w normie ISO 9994. 

Naszym głównym celem jest zapewnienie klientom najwyższej jakości 
produktów i  bieżące uaktualnianie asortymentu w  nowości, atrakcyjnych cen   
jak i profesjonalnej  obsługi.

W ofercie znajdą Państwo zapalniczki własnych marek: plastikowe: Atomic, 
Gianni;  metalowe: Cozy, Coney, Colton, Tristar. Oferujemy również gaz 
i benzynę do ponownego napełniania marki Atomic i Colton.

Posiadamy szeroką gamę akcesorii dla osób palących, a także różnego rodzaju 
gadżety jak: breloki, długopisy, wizytowniki, eleganckie opakowania do win, 
piersiówki, noże kelnerskie, scyzoryki, samochody zdalnie sterowane, pamięci 
USB, kalkulatory, smycze, portfele, odzież reklamową.

W ramach współpracy ze  znanymi firmami przewozowymi zapewniamy 
realizacje zamówienia do max. 7 dni. 

Zapraszamy do współpracy!

- wlasne magazyny na 12.000 palet

- 1800 produktów, wlasne marki, ISO i TÜV 

- Ponad 40 mln zapalniczek w magazynach

Królestwo zapalniczek i akcesorii
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WDS ALICJA SYGUŁA

41-500 Chorzów, ul. Jagiellońska 2

 tel. 32/ 744 84 25
 tel. 32/ 733 05 55

 e-mail wds@wdobrymsmaku.pl
  www.wdobrymsmaku.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.
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XTREEM DESIGN UNIQUE GIFTS FACTORY

62-064 Poznań-Plewiska, Grunwaldzka 517 C2

 tel.  61/ 624 79 05 
 tel. kom.  603 450 545
 fax  61/ 624 79 35

 e-mail office@xdgifts.pl
  www.xdgifts.pl, www.xdgroup.pl, www.usbfactory.pl

Firma Xtreem Design podejmie się produkcji każdego gadżetu reklamowego. 
Naszymi największymi atutami są kilkuletnie doświadczenie w branży, dziesiątki 
udanych realizacji dla wielu rozpoznawalnych marek polskich i europejskich oraz 
znaczących instytucji publicznych, a także ugruntowane kompetencje w zakresie 
obsługi rynku azjatyckiego. 

Finansowe korzyści, które przynosimy Klientom, zarówno komercyjnym,  
jak i  podmiotom publicznym, to do minimum zredukowane koszty zakupu 
materiałów reklamowych już od średnich nakładów. 

Niefinansowe korzyści dla Klienta, to chociażby przerzucenie na nas szeregu 
odpowiedzialności, obsługi procedur związanych z importem, ryzyk kursowych, 
a także zysk w postaci zaoszczędzonego czasu pracowników.

Jesteśmy jednocześnie partnerem wielu polskich producentów i dzięki 
bogatej bazie kontrahentów, zlecenia na niewielkie nakłady i krótkie terminy 
realizujemy na równie konkurencyjnych warunkach.

Nasze historyczne realizacje obejmują produkcję zabawek, tekstyliów, 
artykułów wykonanych ze szkła, drewna, metalu, skóry, ceramiki czy tworzyw. 

Wyprodukowane przez firmę gadżety liczone są już w milionach sztuk, 
a  doświadczenie zebrane na przestrzeni ostatnich lat stawia ją wśród liderów 
branży dostawców artykułów reklamowych.

Zapraszamy do współpracy agencje reklamowe i przedsiębiorstwa realizujące 
kampanie promocyjne, dostarczymy gadżet dokładnie taki, jakiego Państwo 
potrzebują. Wykonany zgodnie z projektem. Bez kompromisów wynikających 
z ograniczoności asortymentu stockowego.

Na co dzień tworzymy zgrany zespół i chętnie podejmujemy się realizacji ory-
ginalnych, nietypowych koncepcji. Przekonaj się. Wyprodukujemy również Twój 
gadżet.
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3LINE.PL SP. Z.O.O.

30-703 Kraków, ul. Dekerta 18

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

 e-mail 3line@3line.pl
  www.3line.pl

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

Specjalizujemy się w dystrybucji gadżetów reklamowych jak również 
w poligrafii i POS-ów. 

Współpracujemy z największymi w Europie firmami zajmującymi się 
dystrybucją i sprzedażą artykułów reklamowych. 

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

Od 2010 roku firma świadczymy usługi graweru laserowego na swoich 
i powierzonych artykułach.

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

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

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

Sprawdź sam, zapraszamy.

AGENCJA REKLAMOWA INSPIRACJE

54-210 Wrocław, ul. Kwiska 5/7

 tel. 71/ 758 45 60, 
 tel. kom. 607 585 969

 e-mail office@inspiracje-mk.pl
  www.inspiracje-mk.pl, www.inspiracje-exclusive.pl

Istniejemy na rynku od 2009 r. Doświadczenie w branży reklamowej jest 
o  wiele dłuższe. Zdobyta wiedza i nauka pozwoliła nam wybrać najlepszych 
dostawców i importerów artykułów reklamowych. W swojej ofercie posiadamy 
kilkanaście tysięcy produktów. Są to między innymi długopisy z logo, kubkie 
relkamowe,  pen drivy z logo, smycze reklamowe, parasole z nadrukiem, t-shirty 
i polary z logo. Ponadto mamy do zaoferowania produkty ekskluzywne: zegarki, 
porcelana, galanteria skórzana oraz markowe zestawy piśmiennicze.

Na wszystkich produktach umieścimy dowolną techniką logo lub ciekawy 
spot reklamowy!

Zapraszamy do odwiedzania naszych stron:

www.inspiracje-mk.pl oraz www.inspiracje-exclusive.pl.
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AGENCJA REKLAMOWA NORWOKS

40-555 Katowice, ul. Rolna 60 

 tel. 32/ 205 85 63
 tel. kom.  604 26 36 21
 fax  32/ 203 10 48

 e-mail k.skowron@norwoks.com.pl
  www.norwoks.com.pl

Produkcja gadżetów i upominków reklamowych, specjalizacja: produkcje 
indywidualne, autorska kolekcja zestawów upominkowych, najbogatsza na 
rynku oferta upominków na święta.

ARCO STUDIO REKLAMY

02-679 Warszawa, ul. Modzelewskiego 56A/5

 tel.  22/ 847 00 62
 fax  22/ 847 00 62

 e-mail arco@arco.com.pl
  www.gifts.pl

Upominki reklamowe katalogowe i pod zamówienie

Odzież Reklamowa

Projektowanie odzieży

Pamięci USB i elektronika reklamowa

Muzyka na płytach CD

Kosmetyki i perfumy reklamowe

Zabudowa stoisk targowych

Projekty graficzne



www.PIaP-org.Pl136

Ag
en

cj
e 

Re
kl

am
ow

e

AMC GROUP 

31-464 Kraków, ul.Widna 29 

 tel. 12/ 632 86 29
 tel. 12/ 411 28 29
 fax  12/ 411 28 29

 e-mail biuro@amc.info.pl
  www.amc.info.pl
 

AMC GROUP powstało w 2004 roku. Bazując na katalogach europejskich 
dostawców gadżetów reklamowych i wspierając się importem z Dalekiego 
Wschodu zbudowało ofertę, dzięki której w szybkim czasie udało im się pozyskać 
grono zaufanych klientów. 

Dzięki doświadczonej załodze pracowniczej, oraz bogatemu zapleczu 
technicznemu, które jest unowocześniane wraz z postępem technicznym 
w dziedzinie znakowania upominków reklamowych, firma zdobyła ugruntowaną 
pozycję na polskim rynku i doskonałą opinię wśród klientów.

AMC GROUP posiada w swojej ofercie upominki wszystkich liczących się 
dystrybutorów i ciągle monitoruje rynek będąc na wszystkich ważnych imprezach 
targowych, aby przedstawić swoim klientom wszystkie nowinki z rynku.

Oprócz standardowej oferty AMC GROUP jest dystrybutorem odzieży 
reklamowej produkowanej pod marką AMC TEXTIL oraz galanterii skórzanej 
PRESTIGE COLLECTION.
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ARTCLIP ADVERTISING AGENCY

30-702 Kraków, ul. Romanowicza 2

 tel. 12/ 656 30 04
 tel. kom.  601 612 512
 fax  12/ 257 00 50  

 e-mail biuro@artclip.com.pl
  www.artclip.com.pl 

Nasza oferta obejmuje projektowanie i produkcję materiałów POS,  
w której wykorzystujemy tworzywa sztuczne, karton, drewno i metal. Do 
najpopularniejszych materiałów POS można zaliczyć: stojaki, displaye, podajniki, 
szafy ekspozycyjne, stojaki na napoje, tuby podświetlane,   krawaty, wobblery, 
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 m.in.:

-wycinanie i grawerowanie

-wykonywanie projektów i wizualizacji

-znakowanie metodami tampodruku i sitodruku.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

ArtClip
- stojaki pod³ogowe (z drewna, metalu, 
  tworzyw sztucznych, kartonu)
- ekspozytory
- traye
- wobblery
- lightboxy
- materia³y drukowane, 

www.artclip.com.pl
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ARTIGRAF

32-060 Liszki/k Krakowa, Jeziorzany 210

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

 e-mail info@artigraf.pl
  www.artigraf.pl

Szanowni Państwo,

Jesteśmy Agencją Reklamy i Promocji działającą na rynku od ponad 
10  lat. Zajmujemy się dystrybucją i znakowaniem artykułów promocyjnych.  
Nasi kontrahenci postrzegają nas jako wiarygodnych, przejrzystych i godnych 
zaufania partnerów. Świadczą o tym liczne referencje i opinie.

Dlaczego warto robić zakupy w Artigraf ?

1.  Ponad 10 lat doświadczeń na rynku reklamowym 

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

3.  Ponad 1000 nowości każdego roku! 

4.  Do dyspozycji 3 europejskie magazyny (Hiszpania, Polska i Holandia).

5. Asortyment produktów odświeżany dwa razy w roku, nowe produkty są 
wprowadzane we wrześniu i w styczniu.

6. Wykonujemy nadruki i zdobienia  na artykułach katalogowych metodami: 
tampodruku, sitodruku, transferem cyfrowym, transferem na ceramikę. Sto-
sujemy także znakowanie haftem, tłoczeniem oraz  naklejkami epoksydowymi.

Zapraszamy do współpracy
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ATUT PL SP. Z O.O.

30-702 Kraków, ul. Romanowicza 3

 tel. 12/ 269 07 77
 tel. kom. 515 254 644
 fax  12/ 269 01 10

 e-mail centrala@atut.info
  www.atut.info

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

Na życzenie klientów zajmuje się magazynowaniem, konfekcjonowaniem 
i dystry-bucją 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 człon-
kiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Firm Reklamowych PSI z siedzibą 
w  usseldorfie.
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AUH ELWIRA

00-420 Warszawa, ul. Szara 14
 tel. 22/ 622 90 81-83
 tel. kom. 501 723 871
 fax  22 622 90 82

 e-mail elwira1@elwira.com.pl
  www.elwira.com.pl

Jesteśmy na rynku od ponad 20 lat.

Naszym klientom oferujemy najlepsze warunki oraz skuteczne wspieranie 
działań marketingowych i promocyjnych.

 
Nasze  atuty to:

- bezpośredni import z Hong Kongu i Chin,

- długa lista sprawdzonych producentów,

- najkrótsze terminy dostaw,

- najlepsze ceny

 

Zapraszam

Dariusz Płaczkiewicz
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BHZ REKLAMA

10-449 Olsztyn, Al. Piłsudskiego 77

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

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

Agencja Reklamowa Biuro Handlowe Zalewski znana pod nazwą BHZ 
Reklama działa na rynku od kilkunastu lat. Niektórzy spośród 24. pracowników 
firmy posiadają kilkunastoletnie doświadczenie w branży reklamowej. 

Zespół BHZ tworzą ludzie kreatywni podążający za aktualnymi trendami,  
by w sposób jak najbardziej trafny zaspokoić potrzeby klientów. Znajomość rynku 
pozwala na zaoferowanie właściwych i przynoszących oddźwięk propozycji. 

Misją   firmy jest budowanie długofalowej, przyjaznej relacji z klientem, 
mającej na celu spełnianie jego oczekiwań. Kreatywne i rzetelne podejście do 
każdego zlecenia powiększa grono klientów agencji BHZ Reklama, której zaufało 
już ponad 1200 firm na terenie całej Polski. Większość z nich to wieloletni, 
biznesowi partnerzy. 

 Agencja BHZ Reklama zajmuje się: 

– tworzeniem kampanii w zakresie BTL i ATL, 

– kreowaniem identyfikacji wizualnej firm, 

– planowaniem i realizowaniem promocji sprzedaży, 

– przygotowaniem akcji promocyjnych, 

– tworzeniem i prowadzeniem programów lojalnościowych, 

– tworzeniem designu i kreacji produktowych, 

– kompleksową realizacją kampanii wielkoformatowych na pojazdach komuni-
kacji miejskiej na terenie całego kraju.
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GROUP

BRANDFATHERS  AND SONS SP. Z O.O.

03-410 Warszawa, ul. Inżynierska 3 lok. 9

 tel.  22/ 101 09 10 
 tel. kom.   535 199 966
 fax  22/ 101 09 11

 e-mail office@brandfathers.pl
  www.brandfathers.pl

Agencja Brandfathers and Sons Sp. z o.o. to agencja reklamowa 360°, składająca się  
z czterech subbrandów:

Brandfathers and Sons – specjalizująca się w reklamie i działaniach 
marketingowych: strategia i kreacja BTL wraz a poligrafią w pełnym zakresie; 
strategia i kreacja ATL wraz z produkcja; wprowadzanie na rynek nowych 
brandów, rewitalizacji marek, obsługa CI, w tym marek parasolowych; budowa 
serwisów www, systemów CRM, CMS, aplikacji; strategia i wdrażanie kampanii 
internetowych, wprowadzanie i obsługa programów lojalnościowych, promocji 
konsumenckich krótkoterminowych i  długoterminowych; organizacja akcji 
wsparcia sprzedaży takich jak konkursy i loterie, merchandising, analiza 
i  wsparcie produktu na półce; akcje field-marketingowe, w tym nowoczesne 
formy około-eventowe jak: guerilla, street, ambient. 

Brandfathers and Shows o charakterze impresaryjnym, zajmujący się: 
eventami, organizacją pokazów mody ze współpracującymi czołowymi polskimi 
modelkami (począwszy od kolekcji modowych kończąc  na pokazach bielizny), 
organizacją występów, imprez tanecznych i koncertów, organizacja szkoleń 
i wyjazdów integracyjnych – logistyka, catering i programy rozrywkowe.

Brandfathers and Photo – studio fotograficzne zajmujące się: produkcjami sesji 
foto-graficznych studyjnych i plenerowych, fotografią produktową – pack-shoty, 
stylizacją wnętrz – również na potrzeby niekomercyjne, produkcją filmową i TV.

Brandfathers Lighting – profesjonalne oświetlenie estrad, wnętrz budyn-
ków –  włącznie z animacjami  RGB, elewacji budynków – w tym animacji 
kolorystycznych i opartych o filmy o średniej rozdzielczości (diody LED RGB).

Brandfathers and Sons związała się stałą współpraca z agencją Best Image 
oferującą planowanie i wykup mediów oraz usługami PR.

BTL FORMS EFFECTIVE ADVERTISING

04-163 Warszawa, ul. Ostrobramska 80 /100

Biuro handlowe: BTL Forms 
04-152 Warszawa, ul. Kawcza 37 lok. 1

 tel.  22/ 613 50 87
 tel. kom. 667 906 909
 fax  22/ 613 50 87 

 e-mail office@btlforms.com.pl
  www.btlforms.com.pl
  www.btlforms.galanteria.net

BTL Forms specjalizuje się w realizacji kampanii promocyjnych, wspierając 
działania marketingowe firm, głównie za pośrednictwem projektów BTL. 

BTL Forms jest autoryzowanym dystrybutorem marki Senator. 

Jesteśmy partnerem biznesowym: Waldemann, Ungaro, Smalto, Titan,  
Jean-Louis Scherrer, Ferraghini, Tonino Lamborghini. Oferujemy szerokie 
spectrum gadżetów reklamowych. Nadajemy im zindywidualizowany cha-
rakter. Wspieramy wielopłaszczyznowe projekty szkoleniowe, obsługujemy 
firmy proponując rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb i wielo-
płaszczyznowy consulting. Posiadamy w swojej ofercie nowatorskie produkty 
marki Koziol charakteryzujące się oryginalnym designem i wielofunkcyjnością. 
Zdobyliśmy pierwsze miejsce w  sprzedaży produktów Senatora na terenie 
Polski ,trzecie w skali Europy Wschodniej. Uczestniczymy również w szeregu 
akcji sponsorujących działania kulturalnie i branżowe. Kierujemy się dewizą: 
– maksymalizacja efektu za przystępną cenę. Kompromis i pragmatyzm – 
odpowiedź na oczekiwania klienta i generowanie jego satysfakcji. To nasze 
wyzwania.
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BUTTERFLY – UPOMINKI REKLAMOWE

70-341 Szczecin, Aleja Bohaterów Warszawy 98

 tel. 91/ 421 36 77
 tel. kom.  501 736 363
 fax  91/ 421 38 69

 e-mail info@promoshop.pl
  www.promoshop.pl

Firma Butterfly to największy dystrybutor upominków reklamowych na 
Pomorzu Zachodnim. Działamy od 1998 roku. Zapraszamy do jedynego w tej części 
Polski Salonu Upominków Reklamowych, w którym na trzech wzorcowniach mogą 
Pańśtwo wybrać gadżety, upominki oraz prezenty służące budowaniu wizerunku  
oraz aktywizacji sprzedaży. 

Doskonale czujemy rynek i nigdy nie zapominamy czemu mają służyć 
upominki reklamowe, dlatego większość naszych odbiorców to stali Klienci, 
którzy pracują z nami od lat. 

Zapraszamy Państwa do współpracy !

ODWIEDŹ NASZ SKLEP: www.promoshop.pl.

DOUBLE SYSTEM

00-835 Warszawa, ul. Miedziana 11

 tel.  22/ 654 36 81
 tel. kom. 609 810 350
 fax  22/ 654 75 66

 e-mail wawa@double.pl
  www.double.pl

Firma DOUBLE powstała w 1992 roku. Dzisiaj to już działająca na polskim rynku 
z dużym powodzeniem GRUPA DOUBLE – z biurami handlowymi w Warszawie, 
Katowicach, Sopocie oraz we Wrocławiu. Od 1993 r. zajmuje się zaopatrywaniem 
przedsiębiorstw i instytucji w artykuły o charakterze upominkowym i  rekla-
mowym. 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 pra-
cownię 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. 
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ELANOSWEET AGENCJA SŁODKIEJ REKLAMY

01-318 Warszawa, Szobera 5 pawilon 6 B

 tel.  22/ 665 21 25
 tel. kom.  504 290 203
 fax  22/ 665 21 25 

 e-mail info@elanosweet.pl
  www.elanosweet.pl

Producent i dostawca ekskluzywnych upominków oraz słodyczy reklamowych.

Projektujemy i produkujemy najpiękniejsze opakowania drewniane, karto-
nowe w dowolnym kształcie z logo, drukowanym, złoconym, tłoczonym. 

Posiadamy całą gamę wysokiej klasy słodyczy reklamowych na każdą okazję. 

Wysoka jakość i niska cena to nasza domena.

F.H.U. GRAFF

82-440 Dzierzgoń, ul. Odrodzenia 8/7

 tel.  55/ 276 30 20
 fax  55/ 276 30 20

 e-mail info@upominki4u.pl
  www.upominki4u.pl

Firma F.H.U. GRAFF istnieje od 2002 r. 

Właściciel serwisów internetowych: www.graffpen.pl i www.upo-minki4u.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 naj-
nowocześniejszych technologiach dostępnych na rynku. Między innymi 
grawerowanie laserem, haft, nadruki sitem, termotransfer. Umożliwiamy prak-
tyczną, 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.
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FIORI AGENCJA REKLAMOWA

71-541 Szczecin, ul. Cyryla i Metodego 9A/29

 tel. 91/ 424 09 90
 tel. kom. 509 749 470
 fax  91/ 424 09 94

 e-mail fiori@fiori.pl
  www.fiori.pl

Agencja Reklamowa FIORI działa na rynku od 2003 roku. Centrala firmy 
znajduje się w Szczecinie. Od kilku lat firma posiada swój oddział w Warszawie. 
Zespół FIORI tworzą energiczne i kreatywne osoby z wieloletnim doświadczeniem  
w branży reklamowej. Naszą specjalnością są szeroko pojęte gadżety reklamowe. 
Od maja bieżącego roku FIORI została jedynym polskim członkiem IGC 
największej na świecie grupy zrzeszającej agencje reklamowe na świecie. 
Dzięki bliskiej współpracy z IGC na bieżąco monitorujemy rynek gadżetów 
reklamowych, wprowadzamy na rynek polski odnoszące na świecie sukcesy 
gadżety reklamowe, mamy dostęp do światowych produktów od ponad 400 
różnych profesjonalnych dostawców w  dwudziestu jeden krajach, jesteśmy 
w stanie zaproponować lepsze konkurencyjne ceny. Poprzez intranet codziennie 
kontaktujemy się z czołowymi agencjami reklamowymi na całym świecie w celu 
zaproponowania naszym Klientom optymalnych rozwiązań. W przypadku 
koncernów międzynarodowych jesteśmy w stanie na bieżąco informować 
Klientów o gadżetach realizowanych z danym logotypem w innych krajach.

GIFT EXPERT 

01-367 Warszawa, ul. Strąkowa 46 lok. 4

 tel.  22/425 99 14
 fax.  22/425 99 15

 e-mail giftexpert@giftexpert.eu
  www.giftexpert.eu

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

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

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.
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FIRMA KULIK SP. J.

55-100 Trzebnica, ul. B. Chrobrego 7

 tel. 71/ 733 45 00
 fax  71/ 733 45 01

 e-mail handlowy@kulik.com.pl
  www.kulik.com.pl

TWOJA  MARKA POD NAJLEPSZYM PARASOLEM.

JESTEŚMY SPECJALISTAMI W DZIEDZINIE PARASOLI REKLAMOWYCH.

Mamy się czym chwalić! 

Parasole produkujemy oraz dystrybuujemy już od ponad pół wieku.

Wiemy co to znaczy DOBRY PARASOL.

NASZA OFERTA TO również TYSIĄCE GADŻETÓW.

Stale ją poszerzamy, MAMY DOSŁOWNIE WSZYSTKO.

ZAUFAJ naszemu DOŚWIADCZENIU.

Już 20 lat, z sukcesami dostarczamy SKUTECZNE GADŻETY DLA FIRM.

ZAPREZENTUJ Z NAMI SWOJĄ MARKĘ.

Jesteśmy zawsze do Twojej dyspozycji.

Zespół firmy KULIK

ofi cjalnym dystrybutorem marek:

e-mail: handlowy@kulik.com.pl tel. +48 71/ 733 45 00 www.kulik.com.pl  

TWOJA MARKA
POD NAJLEPSZYM PARASOLEM

MISTRZ PARASOLI DO REKLAMY
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GEMINI MEDIA SP. Z O.O.

53-010 Wrocław, ul. Ołtaszyńska 48

 tel.  71/ 72 30 650
 fax  71/ 72 30 655

 e-mail biuro@gemini-media.pl
  www.gemini-media.com.pl

Kreujemy wizerunek Twojej firmy

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!

HABAS MAŁGORZATA HABAS

02-635 Warszawa, ul. Płatowcowa 8A

 tel. 22/ 844 51 15
 fax  22/ 844 51 17

 e-mail biuro@habas.pl
  www.habas.pl, www.kowboje.com.pl 

Obsługa podmiotów gospodarczych w zakresie reklamy, poligrafii i upo-
minków reklamowych. Dedykowany dla firm sklep internetowy dopasowywany 
do indywidualnych potrzeb klientów.

Organizacja eventów. Własny ośrodek rekreacyjny pod Warszawą – mias-
teczko westernowe, pole paintballowe, strefa extreme ze zjazdami linowymi, 
ścianką wspinaczkową i samochodami terenowymi.



Polska Izba artykułów Promocyjnych
161

Ag
en

cj
e 

Re
kl

am
ow

e

www.PIaP-org.Pl160

Ag
en

cj
e 

Re
kl

am
ow

e

KOLORMEDIA JACEK SZCZĘSNY

40-036 Katowice, ul. Ligonia 30/7A 

 tel.  32/ 720 65 96
 fax  32/ 720 65 90 

 e-mail kolormedia@gmail.com
  www.kolormedia.pl

Agencja reklamowa, której ambicją jest kreacja własnych nietypowych serii 
produktów ściśle ukierunkowanych na branże i pełniących funkcje reklamowe   
oraz edukacyjne. Właściciel marki i wydawca:

-  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;

- puzzli z serii ToTu Puzzle – klasyczne puzzle w nowym wydaniu pozwalającym 
na poznanie ciekawostek dotyczących układanego tematu;

- Bystrzak – gra typu memory.

KOLORMEDIA to firma zorientowana przede wszystkim na obsługę klientów 
mających potrzebę zrealizowania produktu przeznaczonego dla odbiorcy w wieku  
od 4 lat, niosącego wiedzę poprzez zabawę. Jak również na 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.

Pakiet udziałów w jednej z katowickich drukarń gwarantuje ścisłą współpracę  
i pełną kontrolę procesu produkcyjnego oraz niewygórowane  ceny.

M7 MARKETING SERVICES

01-472 Warszawa, Zaboreczne 15

 tel. 22/ 746 16 42
 fax  22/ 746 16 42

 e-mail biuro@m7ms.pl
  www.m7ms.pl

Agencja reklamy M7 MARKETING SERVICES działa nieprzerwanie od 2006 
roku. Oferujemy kompleksową obsługę firm w zakresie: artykułów reklamowych, 
odzieży firmowej, nadruków i druku.

W naszej standardowej ofercie znajduje się ponad 30  000 artykułów 
dostępnych w kilka dni z magazynów z Polski, Niemiec, Czech, Hiszpanii, Włoch 
i Holandii. Realizujemy również zamówienia na artykuły reklamowe i odzież 
firmową według indywidualnego projektu Klienta.

Zajmujemy się również kreacją i drukiem materiałów niezbędnych w każdej firmie  
jak wizytówki, ulotki, papier firmowy, notesy, teczki, torby, kalendarze i wiele 
innych.

Posiadamy certyfikaty Solidni w Biznesie oraz TRUST Gold House. 

Stale powiększające się grono naszych zadowolonych Klientów jest najlepszą 
gwarancją wysokiego poziomu oferowanych przez nas usług.

Zapraszamy do kontaktu!
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IMC GROUP

03-973 Warszawa, ul. Alzacka 5

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

 e-mail info@imcgroup.pl
  www.imcgroup.pl, www.troika.com.pl, www.karimrashid.pl,
  www.facebook.com/TroikaPolska, www.chopineditions.pl, 
  www.oregon.imcgroup.pl, www.www.stewartstand.pl, 
  www.imcplay.pl 

Spółka działa na rynku od 2005roku i realizuje z powodzeniem projekty 
promocyjno-reklamowe w oparciu o główne idee modelu Integrated Marketing 
Communication. 

IMC GROUP to stabilny i doświadczony partner w biznesie,  realizujący projekty 
w ramach dedykowanych działów i ich marek wyłącznych, w tym  autorskich  
– dystrybucyjne PROMO, eventowe PLAY, a także VISIO w zakresie produkcji 
video oraz MEDIA, skupiające się na projektach nowych mediów. 

IMC PROMO – Design, Jakość, Innowacja 
PROMO jest odpowiedzialne w Polsce za generalną dystrybucję designerskiej 

marki TROIKA, limitowaną edycję Andy Warhol oraz nowość w 2011, kolekcję 
Karim Rashid. 

Aktualnie we współpracy z Andrzejem Pągowskim na polskim rynku ukazała 
się kolekcja akcesoriów Chopin EDITION. 

IMC jest również dystrybutorem hi-teckowej marki OREGON Scientific na  
rynek B2B w Polsce, a także amerykańskiej modowej marki Steward Stand na 
Europę Środkowo-Wschodnią. 

IMC PLAY – Sztuka tworzenia eventów 
PLAY to część artystyczno-eventowa, zajmuje się kompleksową organizacją 

wydarzeń własnych oraz na zamówienie Klienta. Kieruje się zasadą czterech 
filarów profesjonalizmu. Realizowało min. jako współorganizator imprezę 
UEFA FUTSAL CUP2008/09, a także realizację własnych, autorskich projektów 
muzycznych – I Love Tokyo przy współudziale Magic Records oraz impresariat 
SunsetPeople. 

Firma realizuje własne autorskie projekty muzyczne 
•	4Seasons	of	House	Music	
•	Fasion	Music	
•	Ibiza	MOSTWANTED
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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

 e-mail biuro@margogift.pl
  www.margogift.pl

Firma MargoGift   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 i kilkuletnim doświadczeniem. Firma 
stawia na indywidualne i niekonwencjonalne podejście do każdego Klienta. 
Wszechstronność i  elastyczność pozwalają optymalnie dostosować ofertę do 
konkretnych potrzeb.

Rok 2012 firma rozpocznie od wzbogacenia oferty o sprzedaż internetową. 
Asortyment stanowić będą ekskluzywne herbaty sprowadzane prosto ze  
Sri Lanki. Ich główne atuty to przepiękne opakowania, a w nich kolekcje 
niepowtarzalnych, wyselekcjonowanych gatunków herbat. Dostępne będę 
również artykuły ceramiczne, wszelkie akcesoria przydatne do parzenia 
i  serwowania   kawy i herbaty oraz wyszukane przedmioty upominkowe dla 
najbardziej wymagających.

Jeśli szukacie Państwo konkurencyjnych cen, produktów wysokiej jakości 
i obsługi na najwyższym poziomie firma MargoGift zaprasza i zachęca do 
skorzystania z usług.

 

MARKETINGOWIEC.PL SP.J.

21-040 Świdnik, ul. Konwaliowa 15

 tel. 81/ 440 60 81
 tel. kom. 508 050 955, 504 080 050
 fax  81/ 440 62 73

 e-mail marketingowiec@marketingowiec.pl
  www.marketingowiec.pl, www.marketerplus.pl, 
  www.mgadzet.pl

 Marketingowiec.pl Sp.j. jest wydawcą branżowego serwisu marketingowiec.
pl i drukowanego magazynu MARKETER+ (www.marketerplus.pl) skierowanego 
do pracowników marketingu, reklamy i właścicieli firm z sektora MŚP.

Celem serwisu i magazynu jest przekazywanie eksperckiej wiedzy, popartej 
licz-nymi case studies oraz inspirowanie pracowników marketingu w rozwoju 
marek, produktów i firm.

Marketingowiec.pl Sp.j. prowadzi również sprzedaż gadżetów reklamowych 
pod marką mgadżet.pl. Doradzamy i wybieramy produkty dopasowane do 
wizerunku marek i strategii produktu. 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.
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MODART

20-487 Lublin, ul.  Romera 15

 tel. 81/ 747 99 44
 tel. kom.  502 267 567
 fax  81/ 747 99 55

 e-mail modart@modart.com.pl
  www.modart.com.pl

Firma MODART powstała w 1997 roku. Przez ten czas zdobyliśmy doświadczenie, 
wiedzę oraz przeprowadziliśmy tysiące akcji reklamowych - od małych zleceń 
na pojedyncze usługi po trwającą latami pełną obsługę reklamową klientów 
z całej Polski. Celem naszej działalności jest świadczenie szeroko rozumianych 
usług reklamowych zarówno na rynku lokalnym jak i na rynku ogólnopolskim.   
Wysokie wymagania naszych Klientów stały się bodźcem do rozszerzenia   
działalności firmy, dywersyfikacji oferty, wprowadzenia rozwiązań innowacyjnych, 
a także zakupu i budowy nowych nośników reklamy. Rynek wymusił na 
nas rozwój, nowe inwestycje – budowę sieci backlightów w kilku miastach 
w Polsce, wprowadzenia sieci telewizji mobilnej w pojazdach komunikacji 
miejskiej, budowę sieci wielkoformatowych konstrukcji reklamowych na trasach 
dojazdowych do miast. Podążając za zapotrzebowaniem rynku oferujemy 
wyszukiwanie miejsc, dobór nośnika reklamy oraz jego budowę wraz z obsługą 
wszelkich formalności z tym związanych. Hitem stał się zakupiony w tamtym 
roku Mobil Sky Board – Mobilna Ściana Reklamowa oraz Mobilny Telebim.

MBK MARKETING SUPPORT SP. Z O.O.

03-149 Warszawa, Aluzyjna 33C/512

 tel. 22/ 302 59 09
 tel. kom.  513 939 603
 fax  22/ 302 59 09

 e-mail biuro@mbk-btl.pl
  www.mbk-btl.pl, www.gadzetsportowy.pl, www.vipgadzet.pl

Firma MBK Marketing Support Sp. z o.o. jest importerem ręcznie oraz 
maszynowo szytych zindywidualizowanych piłek reklamowych, klubowych, 
treningowych oraz meczowych z Pakistanu oraz Chin. Dzięki wieloletniemu 
doświadczeniu jesteśmy liderem w imporcie piłek. Realizujemy zlecenia od 100 
sztuk. Zaprasza na stronę internetową www.gadzetsportowy.pl gdzie można 
znaleźć więcej informacji na temat naszych produktów. 

Młody i ambitny zespół posiadający ogromne doświadczenie i wiedzę 
z branży reklamowej. Usługi świadczone są kompleksowo – począwszy od 
opracowania koncepcji projektu, poprzez wykonywanie wszelkich czynności 
technicznych, na druku skończywszy. Własna drukarnia zapewnia najniższe 
ceny przy jednoczesnym zachowaniu wysokich standardów druku. W ofercie 
firmy znajdują się: tekstylia (koszulki, koszule, krawaty, polary, czapki, ręczniki), 
ceramika (kubki, filiżanki, zestawy porcelanowe), elektronika (pamięci USB, ramki 
cyfrowe, odtwarzacze mp3, mp4, nawigacje), galanteria skórzana (teczki portfele 
organizery, kalendarze), słodycze reklamowe (kosze upominkowe, bombonierki). 

Ponadto mając w zespole doskonałych grafików i informatyków firma 
projektuje serwisy www i tworzy wygodny System CRM do łatwego uaktualniania 
stron. Realizujemy wszelkiego rodzaju internetowe formy reklamowe.
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MDA PROMOTION AGENCJA REKLAMOWA
DOROTA CZECHOWSKA

71-215 Szczecin, Łukasińskiego 116

 tel.  91/ 439 57 45, tel. kom.  510 50 33 16
 fax  91/ 439 57 44

 e-mail mda@mda.com.pl
  www.mda.com.pl, www.kalendarze-memo.pl

Dlaczego z MDA zyskasz więcej?

Po pierwsze, jesteśmy agencją full service. Z nami zrobisz wszystko – w jednym 
miejscu zaplanujesz i zrealizujesz każdą kampanię promocyjną.

Po drugie, znajdziemy dla Ciebie i Twoich Klientów najlepsze i najciekawsze 
upominki reklamowe, którymi pozytywnie zaskoczysz swoich Klientów.

 Jest jeszcze klika ważnych powodów, które musisz poznać, zanim zdecydujesz 
się na współpracę z MDA Promotion:
1. Dążymy do pozycji lidera jakościowego. Współpracujemy z producentami 

znanymi z wysokiej jakości, a nasze projekty graficzne zawsze stoją na wysokim 
poziomie.

2. Dział Kreatywny MDA Promotion to nowocześnie zarządzany i świetnie 
zorganizowany zespół grafików, copywriterów i specjalistów ds. marketingu.  
Z przyjemnością stworzymy dla Ciebie błyskotliwy i dopracowany pod każdym 
względem projekt.

3. Z pewnością wiesz, jak ważne w biznesie jest doświadczenie. MDA Promotion  
jest na rynku od ponad 11 lat. Rynek reklamy (w tym gadżetów reklamowych)  
nie ma przed nami tajemnic – chętnie wykorzystamy naszą wiedzę 
i doświadczenie z korzyścią dla Ciebie.

Sprawdź nas jeszcze dzisiaj!

Wyślij do nas zapytanie, a my odeślemy nasze propozycje gadżetów 
reklamowych z ciekawym i oryginalnym designem. Możesz też opowiedzieć 
nam o tym, co chcesz promować, a my podpowiemy Ci, jak to zrobić i pomożemy 
wszystko zorganizować.

MDA Promotion. 

Właściwy kierunek reklamy.
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3STYLERS SP. Z O.O.

00-050 Warszawa, ul. Świętokrzyska 14

 e-mail support@paxonta.com
  www.paxonta.com

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 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 infor-
matycznymi, 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.

PM BROS AGENCJA REKLAMY S.C. 
MAREK LIS, PAWEŁ STACHAL

20-325 Lublin, Droga Męczenników Majdanka 74

 tel. 81/ 744 15 56, 81/ 744 11 63
 fax  81/ 744 11 55

 e-mail info@pmbros.com
  www.pmbros.com

PM BROS Agencja Reklamowa, to partner w skutecznym nawiązywaniu 
kontaktu firmy z klientami, produktu z konsumentem, to także źródło pomysłów 
i kreacji, ułatwiających pozyskiwanie klientów na rynku.

Zaopatrujemy naszych klientów w artykuły promocyjne i gadżety reklamowe 
wspomagające sprzedaż i kreujące wizerunek, prezenty dla menedżerów, 
upominki jubileuszowe, targowe i do programów lojalnościowych – jesteśmy 
wiodącym dostawcą sprzętu AGD i RTV biorącego udział w realizacji tego typu 
programów konsumenckich.

W stałej ofercie posiadamy tysiące artykułów reklamowych w bardzo 
konkurencyjnych cenach. Są to przede wszystkim produkty dobrej jakości, 
których wzornictwo dostosowane jest do aktualnych trendów rynkowych. Dzięki 
bogatej ofercie asortymentowej jesteśmy w stanie zrealizować zamówienia 
nawet najbardziej wymagających klientów.

Projektujemy i drukujemy wydawnictwa reklamowe, między innymi kalen-
darze, foldery, ulotki, wizytówki. Posiadamy profesjonalne studio fotograficzne.

Realizujemy zlecenia z zakresu zewnętrznej reklamy wizualnej – outdoor. 
Oferujemy druk wielkoformatowy, produkcję i montaż tablic i powierzchni 
reklamowych, reklam świetlnych, oklejamy auta itp.

Każdego z naszych klientów traktujemy indywidualnie, dostosowując ofertę 
do jego potrzeb i oczekiwań. Naszym zadaniem jest, aby produkty i usługi, które 
proponujemy, umożliwiały naszym klientom osiąganie zamierzonych celów. 

Serdecznie zapraszamy do współpracy!
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POLIGRAFIA – PROMOCJA – REKLAMA  STUDIO K2

64-920 Piła, Pl. Konstytucji 3 Maja 9

 tel.  67/ 356 89 20

 e-mail reklama@studiok2.pl
  www.studiok2.pl
  www.digitalprint.com.pl

Grupa firm, działająca pod nazwą STUDIO K2, rozpoczęła działalność 
15  stycznia 2001 roku. Świadczy szereg różnorodnych usług poligraficznych 
i reklamowych.

PPR Studio K2 jest agencją reklamową oferującą swoim Klientom 
kompleksowe usługi w zakresie poligrafii i reklamy. Pomagamy w tworzeniu 
wizerunku firmy oraz marki 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 pro-
dukujemy 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 nowoczesne – niezbędne do 
przeprowadzenia wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych Państwa firmy. 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 technologicznie znanych i cenionych 
producentów. Serdecznie zapraszamy do współpracy. 
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PRO-ACTIV SPÓŁKA JAWNA
BEATA BETLEJEWSKA, JAROSŁAW NIEMIERA

81-232 Gdynia, ul. Komandorska 50
 tel.  58/ 551 28 30
  42/ 630 42 73
 fax  58/ 661 69 88
  42/ 630 48 55
 Infolinia  802000408

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

PRO - ACTIV  Sp. J. since 1993 r.

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 PRO-ACTIV 
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).

PROMOPOLSKA 

81-509 Gdynia, ul.Plac Górnośląski 10

 tel.  58/ 622 76 23
 fax  58/ 622 24 17
 Infolinia  0 801 00 33 91

 e-mail info@promopolska.pl
  www.promopolska.pl

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 unikalnychrozwiązań 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.
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RITF ADVNET POLSKA SP. Z O.O.

05-110 Jabłonna, ul. Szkolna 164

 tel.  22/ 434 18 50
 fax  22/ 434 18 51

 e-mail info@ritf.eu
  www.ritf.eu

Jesteśmy jedną z nielicznych w Polsce firm oferujących profesjonalne usługi 
w zakresie kompleksowego procesu produkcji materiałów promocyjnych i 
wdrażania akcji promocyjnych BTL i ATL. Zajmujemy się kompleksową obsługą 
dużych organizacji gospodarczych, począwszy od strategii marketingowej 
projektu, poprzez pełną realizację akcji, skończywszy na logistyce z nią związanej. 
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REKLAMA.PL    INTERCOM_PLUS

33-300 Nowy Sącz, ul. Wiśniowieckiego 119

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

 e-mail info@reklama.pl
  www.reklama.pl

Reklama.pl to serwis branżowy, który w profesjonalny sposób wspiera pracę 
działu reklamy, marketingu i public relations polskich firm. Jako platforma 
porozumienia pomiędzy Zleceniodawcą a Wykonawcą zawiera najbardziej 
aktualną, dobrze stargetowaną bazę usług i zleceń.

Za pośrednictwem reklama.pl:
•	skutecznie	zaprezentujesz	swoją	ofertę	i	firmę,
•	zlecisz	usługę	profesjonalnemu	Wykonawcy,
•	zamówisz	usługę,
•	znajdziesz	interesującą	pracę	lub	szkolenie.

W interaktywnym świecie reklama.pl odnajdziesz oferty z zakresu: druku 
i  poligrafii, gadżetów reklamowych, grafiki/fotografii,  internetu,  marketingu, 
mediów, eventów, reklamy zewnętrznej i wewnętrznej.

Reklama.pl to serwis, gdzie spotyka się kadra zarządzająca, właściciele, 
małych i dużych firm, specjaliści. 

Od pierwszego kwartału 2012 zapraszamy do internetowego pasażu dla 
agencji i producentów gadżetów reklamowych – pasaz.reklama.pl. Ta nowoczesna 
aplikacja z  funkcjami zaawansowanej wyszukiwarki oraz ze specjalistyczną 
porównywarką sprawi, że każdy jej użytkownik z łatwością znajdzie i zamówi 
interesujący produkt z poszukiwanej kategorii po odpowiedniej cenie. Dla 
producenta zaś to doskonała szansa, aby odpowiednio zaprezentować 
i sprzedawać oferowane artykuły.

Nie zwlekaj dłużej! Dołącz do nas. Reklama.pl to portal dla Ciebie, a internetowy 
pasaż - pasaz.reklama.pl to gwarancja, że każdy producent czy agencja zdobędą 
strategicznego kontrahenta i niezbędną przewagę konkurencyjną.
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RODAN AGENCJA REKLAMOWA SP. Z O.O. SP.K.

60-012 Poznań, ul. Opłotki 21

 tel. 61/ 893 22 01
 fax  61/ 893 22 05

 e-mail rodan@rodantv.pl
  www.rodantv.pl

Rodan Agencja Reklamowa od 20 lat specjalizuje się w sprzedaży najwyższej 
jakości systemów prezentacyjnych oraz akcesoriów POS. Nasze produkty 
wyróżnia jakość, funkcjonalność oraz konkurencyjne ceny. 

W ofercie firmy znajdą Państwo: stojaki do ulotek, stojaki do plakatów 
i  banerów, przenośne systemy prezentacyjne, systemy prezentacji cen, listwy 
cenowe, separatory i popychacze, lady prezentacyjne i degustacyjne, akcesoria 
POS, elektroniczne akcesoria POS, ramki plastikowe, stojaki aluminiowe i wiele 
innych. 

Od lat współpracujemy z największymi agencjami reklamowymi w Polsce.  
Jesteśmy członkami grupy Intercreator i stowarzyszenia POPAI Polska. 

STUDIO SIEDEM S.C.

30-698 Kraków, ul. Myślenicka 186

 tel. 12/ 419 22 59
 tel. kom. 501 203 918
 tel. kom. 607 444 515
 fax 12/ 419 22 59

 e-mail biuro@studiosiedem.com
  www.studiosiedem.com

Jesteśmy importerem i dystrybutorem takie upominków reklamowych 
i odzieży reklamowej. Zajmujemy się również dystrybucją i produkcją kalendarzy 
reklamowych, oferujemy kalendarze książkowe, planszowe, notatnikowe i wiele,  
wiele innych. 

DRUKUJEMY na WSZYSTKIM, na wszelkich tekstyliach (koszulkach, bluzach 
itp.), plecakach, torbach, parasolach. Dzięki profesjonalizmowi i doświadczeniu 
możemy ozdobić nadrukiem wszystkie gadżety reklamowe dostępne na rynku,  
nawet te nietypowe.Bogaty park maszyn i wyspecjalizowana kadra daje nam 
możliwości sprostania oczekiwaniom najbardziej wymagających klientów. 

Zapraszamy do współpracy wszystkie firmy, a w szczególności Agencje 
Reklamowe, dla których przygotowaliśmy specjalne rabaty na nadruki 
reklamowe. 
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S PRO

05-510 Konstancin – Jeziorna, ul. Chylicka 49

 tel. 22/ 717 46 91
 fax  22/ 717 46 91

 e-mail spro@spro.pl
  www.spro.pl

Od kilkunastu lat oferujemy naszym klientom i partnerom handlowym przede 
wszystkim solidność, jakość i lojalność. Staramy się by współpraca z nami była 
przyjemnością a nie tylko obowiązkiem. Lata pracy z najbardziej wymagającymi 
klientami nauczyła nas niezbędnego doświadczenia i praktyki.

Zakres naszej oferty jest bardzo szeroki :
-  kilkadziesiąt tysięcy artykułów promocyjno-reklamowych z  wyselekcjono-

wanych katalogów najlepszych producentów,
-  produkty pozakatalogowe, markowe, na specjalne zamówienia, realizowane 

dla firm ceniących wysoką jakość i markę oraz wysoki standard usług,
-  nadruki w każdej technice i fachowe doradztwo w tym zakresie,
-  profesjonalne projekty graficzne oraz ich wykonanie,
-  pomysł na produkt, szkic i jego realizacja (np. maskotki, standy),
-  usługi związane z logistyką, przygotowywaniem zestawów promocyjnych,
-  organizacja event’ów, konferencji, wyjazdów firmowych.

Od 2011 roku jesteśmy również autoryzowanym dystrybutorem wody 
aloesowej Aloe Garden, dzięki której możemy promować zdrowy styl życia oraz 
profesjonalnych produktów do domu Nanomax z nanocząstkami srebra, które 
chronią przed grzybami i bakteriami szkodliwymi dla zdrowia.

Jeżeli mają Państwo szczególnie sprecyzowane potrzeby – prosimy napisać 
do nas. Chętnie pomożemy i doradzimy skuteczne rozwiązania.

Serdecznie zapraszamy do współpracy.
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SPARK PROMOTIONS SP. Z O.O.

55-095 Mirków, Długołęka, ul. Wiejska 59

 tel.  71/ 326 74 10
 fax  71/ 326 74 11

 e-mail office@sparkpromotions.pl  
  www.sparkpromotions.pl, www.sparkdrive.pl,
  www.sparkevents.pl

Spark Promotions to lider w wyszukiwaniu właściwych rozwiązań wspie-
rających 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
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TRUE COLOURS S.C.

20-078 Lublin, I Armii WP 5/2

 tel. 81/ 448 33 33
 tel. kom. 695 287 355
 fax  81/ 448 09 72

 e-mail info@tcolours.com
  www.tcolours.com

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

Wydawnictwo True Colours:
- redakcja, korekta, skład i opracowanie publikacji do druku,
- projekty graficzne w tym ilustracje, okładki, reklamy,
- kalendarze wg projektów własnych i klienta,
- druk książek i publikacji – cyfrowy i offsetowy (już od 1 szt.),
- opracowanie i druk wizytówek, ulotek, katalogów itp.

Agencja Reklamowa True Colours:
- materiały do druku cyfrowego takie jak: papier wizytówkowy, fotozeszyty,
   kalendarze biurkowe, ścienne i inne.
- upominki i gadżety reklamowe,
- odzież promocyjna,
- statuetki i nagrody okolicznościowe,
- reklama na pojazdach,
- znakowanie: nadruk, grawer, haft i inne,
- produkty z katalogów oraz realizacja produkcji indywidualnych, 
- konfekcjonowanie oraz dystrybucja produktów do wybranych miejsc.

 

WYKONALIŚMY SKŁAD TEGO KATALOGU

Zapraszamy do współpracy!
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WOOW- STUDIO

11-700 Mrągowo, ul. Roosevelta 23

 tel. 89/ 741 03 73
 tel. kom.  790 296 738
  796 296 738

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

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

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

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

ZGODZIO.PL ADAM ZGODA

03-655 Warszawa, ul. Młodzieńcza 11A
 tel.  22/ 678 74 15
 fax  22/ 678 74 15

 e-mail zgodzio@zgodzio.pl
  www.zgodzio.pl

Zgodzio.pl Agencja Reklamowa jest firmą zajmująca się znakowaniem 
produktów reklamowych, która oferuje swoim klientom profesjonalne usługi 
w zakresie poligrafii i reklamy. Proponując kompleksową usługę począwszy od 
wybrania produktu reklamowego dla wybranej grupy docelowej do wykonania 
projektu oraz wykonania znakowania na danym produkcie.

Posiadając profesjonalny park maszynowy firma jest w stanie wykonać produkty 
najwyższej jakości. Realizujemy zarówno małe i jak duże zlecenia, proponujemy 
niestandardowe rozwiązania, a także starannie dobieramy techniki i materiały tak,  
aby nasze produkty były najwyższej jakości. Oferujemy również gadżety 
reklamowe, które staranie pomożemy Państwu dobrać w zależności od Państwa 
kampanii promocyjnej.

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

Zapraszamy!
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Prezes Zarządu

Tomasz Barudin
TEXET POLAND

Członkowie Zarządu
 Iwona Dulińska – PUH KUNSZT
 Zbigniew Kaczor –MAXIM
 Zbigniew Grzeszczuk – MID OCEAN BRANDS POLSKA 
 Karol Małyska – CAPIRA
 Dariusz Płaczkiewicz – AUH ELWIRA
Komisja Rewizyjna
 Zbigniew Zieliński – AWIH 
 Zdzisław Kałek – QUO VADIS POLONIA

V-ce Prezes Zarządu

Magdalena Kucharzewska
GEMINI MEDIA

Parę słów o PIAP

Polska Izba Artykułów Promocyjnych powstała w lutym 2007 roku. 
Zrzesza na zasadach dobrowolności podmioty gospodarcze zajmujące 
się usługami i produkcją artykułów promocyjnych, importem, jak również 
firmy prowadzące działalność jako agencje reklamowe. 

Członkami PIAP są największe i najważniejsze firmy z grupy dystrybu-
torów i producentów artykułów promocyjnych, agencje reklamowe, media 
branżowe oraz organizatorzy targów branżowych. Misją stowarzyszenia 
jest stymulowanie rozwoju branży artykułów reklamowych i tworzenie 
prawnych, organizacyjnych i ekonomicznych warunków dla efektywnego 
funkcjonowania podmiotów działających na tym rynku. Wspieranie działań 
mających na celu popularyzację artykułu reklamowego w sektorze działań 
marketingowych. 
 
Jak zostać członkiem PIAP?

Polska Izba Artykułów Promocyjnych jest otwarta na przyjęcie nowych 
członków.  Warunkiem przystąpienia do PIAP jest:

*  prowadzenie działalności gospodarczej,
*  wypełnienie i złożenie deklaracji członkowskiej,
*  wpłacenie składki wpisowej – 600 PLN netto za pierwszy rok 

członkostwa, za każdy kolejny rok członkostwa 1000 PLN.

Wypełnioną deklarację prosimy wysłać pocztą lub kurierem na adres: 
 BIURO PIAP
 AL. Roździeńskiego 86A/IIIc
 40-203 KATOWICE

 
W celu przyspieszenia procedury rejestracyjnej zalecamy zeskanowanie 

deklaracji członkowskiej i przesłanie jej na adres biuro@piap-org.pl.

polska izba artykułów promocyjnych




