


01piap-org.pl Kilka słów od Zarządu / A few words from the Board

Drogi Czytelniku,

Cieszymy się, że otrzymałeś „Niezbędnik Marke-
tera” - naszą coroczną publikację. Jako praktycy 
zdajemy sobie sprawę, że codzienność w bran-
ży reklamowej to sport wyczynowy, w którym  
dobre planowanie to nie wszystko. Istotnym  
elementem pracy każdego z nas jest elastyczność, 
szybkość reakcji, pomysłowość oraz niezbędny  
sztab sprawdzonych wykonawców, rozumieją-
cych Twoje potrzeby.

Dlatego właśnie powstał nasz Niezbędnik. Chce-
my Ci podarować to, czego potrzebujesz najbar-
dziej w swojej pracy zawodowej, czyli czas i bez-
pieczeństwo. W naszym niezbędniku znajdziesz 
rekomendowane agencje reklamowe, importe-
rów, producentów oraz innych usługodawców 
z branży reklamowej, którzy są sprawdzonymi, 
rzetelnymi i bezpiecznymi partnerami w biznesie.

Wierzymy także, że oszczędzisz czas spędzony  
na poszukiwaniach. Dzięki funkcjonalnemu podzia-
łowi na kategorie oraz przejrzyście zaprezento-
wanym wizytówkom naszych firm członkowskich, 
Twoja praca stanie się szybsza i przyjemniejsza. 

PIAP to grupa ekspertów i profesjonalistów  
z branży reklamowej. Rozpocznij pracę z nami,  
a sam się przekonasz!

Prezes
Jacek Kozłowski
GUAPA

Aneta Niciak
REFLOACTIVE

Sebastian Piłka
INTER...TEST

Magdalena Humeńczuk
INSPIRION POLSKA

Zbigniew Grzeszczuk
ALL PRO POLSKA

Wojciech Wąsowski
12M

CZŁONKOWIE ZARZĄDU:

Vice Prezes
Edyta Lisowska
EBLIS B&L

Vice Prezes
Aneta Kamińska
SALON REKLAMY

Dear Marketer,

We are glad having you hold our annual publi-
cation, the „Marketer’s Toolkit”, in your hands.  
As professionals, we realize that everyday life 
in the advertising industry is an extreme sport, 
where good planning is not enough. The crucial 
elements of our everyday work not only include 
flexibility, reaction speed, ingenuity and flair, but 
also indispensable team(s) of industry leaders un-
derstanding your needs. 

That is why we created the toolkit. Our aim is to 
give you what you need the most in your every-
day marketing activity - time and safety.  As you 
browse through the toolkit you will find recom-
mended advertising agencies, importers, produ-
cers, and other service providers from the adver-
tising sector. Businesses that are proven, reliable, 
and safe partners.

Save time spent searching for a perfect contrac-
tor. Thanks to the functional division into catego-
ries and clearly presented business cards of our 
member companies, your work will become faster  
and much more pleasant. 

Please remember that PIAP is a group of experts 
in the advertising business. Start working with us 
and see for yourself!

PL ENG
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Jesteśmy PIAP - 
Polską Izbą Artykułów
Promocyjnych.
Poznajmy się!
Czym się zajmujemy? Od 2007 roku zrzeszamy firmy zajmujące 
się usługami i produkcją artykułów promocyjnych, importem,  
a także przedsiębiorstwa prowadzące działalność jako agencje 
reklamowe. Zaczynaliśmy od 40 zaangażowanych podmiotów, 
dzisiaj jest to już 177 firm członkowskich!

Niezbędnik marketera, który trzymasz w ręce to pigułka wiedzy 
na temat upominków reklamowych i produktów wspierających 
promocję oraz wzmocnienie marek. Znajdziesz w nim: producen-
tów i importerów upominków reklamowych, agencje reklamowe 
oraz media i organizatorów targów branżowych.

Na końcu publikacji znajduje się praktyczne narzędzie – spis firm 
według kategorii produktów i usług. Życzymy miłej lektury! Mamy 
nadzieję, że ten Niezbędnik Marketera pomoże Ci znaleźć idealne 
rozwiązania reklamowe dla Twojej firmy!

Masz nietypowe zapytanie?
Chętnie Ci pomożemy! 
Zgłoś się do PIAP: piap-org.pl/add_offer

Odwiedź nasze
Social Media!

/IzbaPIAP

/izbapiap

/IzbaPIAP

/polska-izba-
artykulow-
promocyjnych/
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Posiadasz firmę związaną
z branżą reklamową?
Dołącz do najlepszych!
Zapraszamy Cię do Polskiej Izby Artykułów Promocyjnych - prze-
konaj się, że warto! Naszym celem jest kształtowanie i rozbudowa 
platformy komunikacyjnej pomiędzy grupą producentów, dystry-
butorów, importerów artykułów reklamowych i agencjami reklamo-
wymi, a także podnoszenie poziomu edukacji wśród członków PIAP 
i wszystkich firm działających w sektorze artykułów reklamowych.

•     Członkostwo w prestiżowym gremium samorządu gospodarczego
•     Wpływ na decyzje ustawodawcy dotyczące naszej branży
•     Promocja firmy poprzez niezbędnik (4000 egzemplarzy) na wielu 
      wiodących eventach branży reklamowej - krajowych i zagranicznych  
•     Bezpłatny wpis w publikacji Niezbędnika Marketera PIAP
•     Promocja na stronie 
•     Znakomite zwiększenie zasięgu dotarcia do Klientów
•     Zniżki udostępnione przez partnerów PIAP Członkom PIAP
•     Dostęp do forum prawnego i korzystanie z porad prawnych PIAP
•     Dostęp do zapytań ofertowych PIAP 
•     Uczestnictwo w Wieczorze Branżowym PIAP

Wypełnij deklarację wstępną na naszej stronie: piap-org.pl/deklaracja 
następnie wpłać roczną składkę oraz opłatę marketingową PIAP -  
gotowe! Witamy w PIAP! 

Koszty związane z członkostwem:
•   W pierwszym roku: 50 zł brutto składki członkowskiej  
    + 850 zł netto opłaty marketingowej
•   W kolejnych latach: 50 zł brutto składki członkowskiej  
    + 1350 zł netto opłaty marketingowej

Na opłatę marketingową składa się promocja Twojej firmy w na-
szych mediach, pomoc prawna, szkolenia branżowe, a także moż-
liwość korzystania z logotypu PIAP, który stanowi dużą wartość 
handlową - kojarzy się z solidnością, niezawodnością i realizacją na 
najwyższym poziomie.

Sprawdź wszystkie korzyści
płynące z członkostwa na: 
piap-org.pl/benefits

Dlaczego warto zostać członkiem PIAP?

Jak zostać członkiem PIAP?
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Let’s meet! We are PIAP - 
Polish Chamber
of Promotional Articles. 
Since 2007, we have been associating companies that design, pro-
duce, supply, import, and distribute promotional items. We star-
ted with 40 committed members and our community has grown 
to 177 associated businesses today!

The marketer’s toolkit that you are holding is a pill of knowled-
ge about promotional gifts and services in Poland. It includes  
selected business contact information to our recommended: pro-
ducers and importers of promotional gifts, advertising agencies,  
media and exhibition organizers.

At the end of the publication you will find a useful tool - list of com-
panies by category of products and services. “Marketer’s Toolkit” 
is a practical publication that will help you choose the perfect 
advertising solutions for your business effectively. Enjoy!

Unusual inquiry? Fill out 
a form on PIAP’s website and let us 
help you! piap-org.pl/add_offer

Follow us!

/IzbaPIAP

/izbapiap

/IzbaPIAP

/polska-izba-
artykulow-
promocyjnych/
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Running a business 
in advertising industry? 
Join us!
Let’s partner up! Join the Polish Chamber of Promotional Articles.  
We are a communication platform shaping and developing the di-
scourse among producers, distributors, importers of promotional 
items, advertising agencies, all market participants. We are focu-
sed on education, support, and promotion of the industry on Polish  
as well as international markets.

•     Be a part of a prestigious association recognized by advertising   
      sector European-wide 
•    Help influencing Polish legislation  concerning the industry
•    Get free entry in PIAP’s Marketer’s Toolkit publication
•     Have your company promoted in ‘Marketer’s toolkit (4000 copies)  
      during events and trades, both domestic and foreign
•     Get promoted on the www.piap-org.pl website (11 000 views
      per month)
•     Build relationships with PIAP members and partners
•     Make use of free legal consultations
•     Access PIAP’s product and service bids on the website
•     Attend PIAP’s meetings and events for free

Fill out the form on our website: piap-org.pl/deklaracja and pay your 
yearly membership contribution:  

•     in the first year: PLN 50 gross membership fee 
     + PLN 850 net marketing fee 
•     in subsequent years: PLN 50 gross membership fee 
      + PLN 1350 net marketing fee 

Marketing fee includes promotion of your company in our media, 
legal assistance, training and development sessions, plus the pos-
sibility to use the PIAP logo – a synonym of reliability and high level 
of services. Check all the benefits

from membership here: 
piap-org.pl/benefits

Become a PIAP member to:

How to become a member?
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ul. Głogowska 22, 45-315 Opole
+48 77 441 35 00,     +48 77 445 87 00,
+48 77 441 71 12,     +48 669 882 804,
+48 669 882 888,     +48 669 882 805
biuro@12m.eu
info@12m.eu
12m.eu

12M PROMOTIONAL PRODUCTS PRODUCER

PL #Podkładki pod mysz, #Podkładki z kalendarzem, #Maty 
reklamowe, #Maty farmaceutyczne, #Magnesy reklamowe, 
#Notesy magnetyczne ,#Naklejki reklamowe, #folie adhezyj-
ne i elektrostatyczne, #Czyściki do smartfonów i tabletów, 
#Druk lentikularny 3D, #Druk offsetowy UV, #Materiały POS, 
#Druk cyfrowy, #Wielkoformatowy

ENG #Mousepads, #Countermats, #Advertising magnets 
#Sticker, #Smartphone & tablet cleaners, #Lenticular 3D 
printing service, #Offset UV printing service, #POS materials 
#Digital printing #Calendar mousepad  #Pharmaceutical mats 
#Latex large format printing

Druk i papier
Printing and paper

Magnesy
Magnets

Maty
Mats

O firmie / About

Marki / Brands
Nagrody / Awards

Członkostwo / Membership
Na rynku od / Since

(PL) Jesteśmy największym w Polsce i jednym z większych w Europie 
producentem podkładek pod mysz i mat reklamowych, materiałów do 
promocji sprzedaży oraz gadżetów reklamowych. Podkładki pod mysz 
i maty reklamowe produkujemy w kilkunastu wariantach wykonania. 
Oferujemy produkcję materiałów POS wspierających sprzedaż, pro-
ponujemy produkty bazujące na przetworzonych i uszlachetnionych 
papierach i tworzywach sztucznych, również wersje z ekologicznych su-
rowców, materiały promocyjne z folii soczewkowej 3D, folii samoprzy-
lepnych, adhezyjnych i elektrostatycznych. Oferujemy wysoką jakość, 
dogodne ceny i dobre terminy realizacji. O innowacyjności naszej oferty 
stanowi kombinacja stosowanych technologii, kreatywnych pomysłów 
i posiadanego know-how. Poligrafia to nasza pasja. Jesteśmy członkiem 
PIAP i PSI oraz obecni jesteśmy na platformie EUROPEAN SOURCING.

(ENG) We are the largest in Poland and one of the largest in Europe ma-
nufacturer of mousepads and advertising mats, materials for sales pro-
motion and advertising gadgets. We produce mousepads and adverti-
sing mats in several variants. We offer the production of POS materials, 
products based on processed and refined papers and plastics, also 
versions made of ecological raw materials, promotional materials made 
of 3D lenticular foil, self-adhesive, adhesive and electrostatic foils. We 
offer high quality, good prices and good lead times. The innovative cha-
racter of our offer is a combination of technologies, creative ideas and 
know-how. Printing is our passion. We are a member of PIAP and PSI 
and we are present on the EUROPEAN SOURCING platform.
12M
POS STARS 2014, SUPERGIFT 2014, SUPERGIFT 2015, GIFTS OF THE 
YEAR 2016,SUPERGIFT 2018, SUPERGIFT 2019, GIFTS OF THE YEAR 
2020, SUPERGIFT 2021, GIFTS OF THE YEAR 2022, SUPERGIFT 2022
PIAP, PSI
2011
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ul. ks. Bp. Bednorza 9/7, 43-200 Pszczyna
+48 504 605 136
all@2promote.pl
2promote.pl

2promote

PL #Gadżety do komórek Vonmählen, #Gadżety dla kobiet 
w kolorze różowego złota, #Ładowarka indukcyjna Aura, 
#Słuchawki koncertowe WCO, #Uchwyt do komórki Back-
flip i Infinity, #Kabel ładujący i przesyłający dane all-in-one 
Allroundo i High Six, #Powerbank Evergreen, #Zestawy 
Świąteczne, #Pióra wieczne Parker i Waterman

ENG #Mobile gadgets Vonmählen, #Gadgets for women 
in rose gold, #Inductive charger Aura, #Concert headpho-
nes WCO, #Phone holder Backflip and Infinity, #all-in-one 
charging and data cable Allroundo and High Six, #Power 
bank Evergreen, #Christmas sets, #Fountain pens Parker  
and Waterman

Akcesoria do komórek
Mobile phone accessories

Art.piśmiennicze
Stationery

Elektronika
Electronics

O firmie / About

Marki / Brands
Nagrody / Awards

Członkostwo / Membership
Na rynku od / Since

2promote działa na rynku gadżetów reklamowych od ponad  
10 lat. Naszą wizytówką są wyjątkowe, niestandardowe i wysokiej 
jakości gadżety reklamowe. Jesteśmy Wyłącznym Autoryzowa-
nym Przedstawicielem niemieckiej marki Vonmählen na Polskę. 

Naszymi flagowymi produktami są gadżety glamour do komó-
rek, takie jak Allroundo - kabel ładujący i przesyłający dane do 
komórki, kabelek High Six, Backflip, Infinity, Allroundo Power, po-
werbank Evergreen, ładowarka indukcyjna Aura, WCO słuchawki 
klasy koncertowej Wireless Concert One. Jesteśmy też doradcą 
B2B marek Parker i Waterman - to pióra wieczne z historią, ale 
świetnie znamy się też na wszystkich markach piór ze 100- letnią 
historią. Proponujemy również wyjątkowe Zestawy Świąteczne.
Vonmählen
German Design Award Special 2019
PIAP
2013
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ul. Brzezińska 40, 34-120 Targanice
+48 508 406 489
info@3drubber.pl
3drubber.pl

ul. Kosynierów 47a, 75-232 Koszalin
+48 60 377 93 33
+48 732 779 333
biuro@haftkom.pl
haftkom.pl

3Drubber

Agencja Reklamowa HAFTKOM s.c.

Marki / Brands
Członkostwo / Membership

Na rynku od / Since

Marki / Brands
Nagrody / Awards

Członkostwo / Membership

Na rynku od / Since

Nasza Marka
PIAP
2018

Oficjalny dystrybutor marki Promostars,
Pracodawca Roku Pomorza 2018,Mecenas Kultury 2018
Północna Izba Gospodarcza oddział Koszalin, PIAP, 
Made in Koszalin
1991

PL #Breloki , #Naszywki, #Magnesy, #Podkładki pod kubki, 
#Maty barowe, #Opaski informacyjne, #Wszywki, #Zawieszki 
do zamków, #Spody obuwnicze 

PL #Haft komputerowy, #Haft na odzieży, #Haft na czapkach, 
#Naszywki, #Odzież reklamowa, #Gadżety promocyjne, #Si-
todruk, #DTF, #Projektowanie graficzne 

ENG #Kaychain’s, #Badges, #Magnets, #Cup Pads,#Bar Mats, 
#Information bands, #Inserts, #Zipper puls, #Shoe Soles

ENG #Computer embroidery, #Embroidery on clothes, #Embro-
idery on baseball caps, #Patches, #Promotional clothing, #Pro-
motional gadgets, #Screen printing, #DTF, #Graphic design

Breloki
Keychains

Odzież
Clothes

Magnesy
Magnets

Usługi
Services

Maty
Mats

Wszystkie gadżety
All gifts
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Świnna Poręba 127a, 34-106 Mucharz
+48 537 323 323
d.mozgala@allbag.pl
sklep.allbag.pl

ul. Bolecha 18, 01-419 Warszawa
+48 609 628 638
+48 601 514 732
zbigniew.grzeszczuk@allpropolska.eu
allpropolska.eu

ALLBAG Tomasz Woźniak Sp.k.

ALLPROPOLSKA

Marki / Brands

Certyfikaty / Certificates
Członkostwo / Membership

Na rynku od / Since

Marki / Brands

Członkostwo / Membership
Na rynku od / Since

Zajmujemy się produkcją ekologicznych toreb papierowych i ma-
teriałowych z nadrukiem. Wieloletnie doświadczenie w produkcji 
i imporcie toreb oraz gadżetów reklamowych pozwala nam stwo-
rzyć produkt dostosowany do cenowych i jakościowych oczeki-
wań Klienta. Z roku na rok poszerzamy ofertę z zakresu personali-
zowanych gadżetów. Zapraszamy do współpracy!
Polski Produkt
PIAP
2009

Firma All Pro Polska powstała w 2010 roku. Kontynuujemy ro-
dzinną tradycję zajmowania się promocją i reklamą od 1983 roku.  
Naszym celem jest szeroko rozumiana promocja Polski i miejsc 
atrakcyjnych turystycznie w naszym kraju, poprzez wprowadzanie 
na rynek nietuzinkowych artykułów promocyjno-reklamowych, 
wyprodukowanych w Polsce. Firma powstała z pasji i inicjatywy.
PIAP
2010

PL #Torby papierowe, #Torby i plecaki bawełniane, #Worki i kosme-
tyczki, #Gadżety reklamowe, #Poduszki i pufy fullprint, #Leżaki, 
#Fartuchy i kubki, #Zestawy upominkowe, #Pudełka kartonowe

PL #Czekoladki, #Butony, #Świece, #Kalendarze, #Spoty rekla-
mowe, #Eventy, #Konferencje , #Alkohole, #Rzeczy niemożliwe

ENG #Paper bags, #Cotton bags and backpacks, #Sacks and make-
-up bags, #Promotional gadgets, #Fullprint pillows and sako poufs, 
#Sun loungers, #Aprons and mugs, #Gift sets, #Cardboard boxes

ENG #Chocolates, #Buttons, #Candles, #Calendars, #Advertising 
spots, #Events, #Conferences, #Alcohols, #Impossible things

Akcesoria Eco
Ecological Gifts

Artykuły tekstylne
Textile goods

Druk i papier
Printing and paper

Czapki
Caps

Leżaki
Sun loungers

Słodycze
Sweets
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ul. Akacjowa 42, Wola Hankowska,
42-233 Mykanów
+48 34 328 71 71      +48 884 635 755
info@abcnplus.com
info@getkeysmart.net
abcnplus.com 
getkeysmart.net

ABC-N PLUS Przemysław Plaskacz

PL #Ogrzewacze reklamowe wielokrotnego użytku, #Kom-
presy chłodzące wielokrotnego użytku, #Kompresy grzeją-
ce, #Kompresy chłodzące, #Chłodziki, #Ogrzewacze do rąk, 
#Ciepło-chłodzące kompresy reklamowe, #Brelok do kluczy  
#Organizer do kluczy

ENG #Reusable promo warmers, #Reusable cooling packs, 
#Heat packs, #Cooling packs, #Coolers, #Hand warmers, 
#Promo hot, #Keychain, #Key organizer

Artykuły medyczne
Medical supplies

Sport
Sport

Zdrowie i uroda
Health and beauty

O firmie / About

Nagrody / Awards

Członkostwo / Membership
Na rynku od / Since

Grzejące bądź chłodzące kompresy reklamowe wielokrotnego 
użytku. Kompres reklamowy to praktyczny produkt, który zasto-
sowany jako gadżet sprawi, że klient będzie kojarzyć Twoją firmę 
jako przyjazną i szukającą niestandardowych sposobów promocji 
marki. Ponad 20 kształtów kompresów, znakowanie logo metodą 
sitodruku bądź nadruku cyfrowego UV. Dziesięć kolorów wypeł-
nienia. Indywidualne opakowanie dostosowane do potrzeb.   
 
Kompresy wykonane są z bezpiecznych materiałów. ABC-N Plus 
jest jedynym w Polsce producentem grzejących bądź chłodzących 
kompresów reklamowych wielokrotnego użytku.
Gifts of the year – 3 miejsce Gifts Journal
Super Gift 2016 2. miejsce w kategorii produkty do 5 zł – OOH
PIAP, PSI No. 49799
2015



LUB
OR

WWW.ABCNPLUS.COM    INFO@ABCNPLUS.COM   +48 884 635 755, +48 34 328 71 71hot or cold promotional gadgets

PSI NO. 49799 

� PONAD 20 KSZTAŁTÓW
     MORE THAN 20 STANDARD SHAPES

� DOWOLNY KOLOR WYPEŁNIENIA
     TEN STANDARD COLORS

� MINIMUM ZAMÓWIENIA 200 SZT
     MOQ ONLY 200 PCS 

� � PRODUKT POLSKI
     MADE IN POLAND

� STWÓRZ WŁASNY KSZTAŁT
     CREATE OWN SHAPE

� SZYBKI CZAS REALIZACJI
     FAST PRODUCTION TIME

� NADRUK SITODRUK 
  LUB CYFROWY UV  
     IMRPIN     IMRPINT: SCREEN PRINTING OR DIGITAL UV

Hot or cold reusable promotional packs

Grzejące lub chłodzące kompresy 
reklamowe wielokrotnego użytku

WARM UP YOUR BRAND!
OGRZEJ SWOJĄ MARKĘ!
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ul. Baletowa 12, 02-862 Warszawa
+48 22 852 22 98
info@adpen.com.pl
adpen.com.pl

ADPEN

PL #Długopisy, #Ołówki , #Tampodruk , #Sitodruk , #Na-
druk UV full colour , #Grawerowanie laserowe 

ENG #Pens, #Pencils, #Pad printing, #Silk screen print, 
#Full colour UV, #Laser engraving

Art.piśmiennicze
Stationery

Usługi
Services

Wszystkie gadżety
All gifts

Marki / Brands
Certyfikaty / Certificates

Członkostwo / Membership
Na rynku od / Since

AdPen
Rekomendowany Producent - Importer PIAP
PIAP
2005





18 piap-org.plProducenci i Importerzy / Manufacturers and Importers

ul. Telewizyjna 19, 80-209 Chwaszczyno
+48 608 690 899
+48 668 908 883
biuro@alexander-creator.com.pl
b2b@alexander-creator.com.pl
alexander-creator.com.pl

Alexander

PL #Gry planszowe personalizowane, #Gry karciane, #Puzzle de-
dykowane, #Edukacyjne zabawki, #Zabawki konstrukcyjne meta-
lowe i drewniane, #Kości - klepsydry - woreczki - pionki, #Elementy 
wycinane laserowo, #Gadżety reklamowe, #Pudełka i kartoniki

ENG #Branded board games, #Card games, #Dedicated puzzle, 
#Educational toys, #Wooden and metal toys for self-assembly, 
#Dice - sandtimers - bags - pawns, #Laser cut elemements, 
#Advertising gadgets, #Boxes production

Druk i papier
Printing and Paper

Gry
Games

Zabawki
Toys

O firmie / About

Marki / Brands
Nagrody / Awards

Certyfikaty / Certificates
Członkostwo / Membership

Na rynku od / Since

(PL) Alexander produkuje i wydaje gry planszowe, karciane, puzzle 
oraz zabawki już od ponad 40 lat. Produkcja gadżetów reklamo-
wych i gier na zamówienie stała się nieodłączną częścią naszej 
działalności. Mamy przyjemność realizować co roku liczne projek-
ty zarówno dla naszych stałych jak i nowych Klientów. Alexander 
jest firmą rodzinną posiadającą polski kapitał. Zdecydowana więk-
szość komponentów powstających tu gier i zabawek produkowana 
jest w naszej fabryce znajdującej się w Chwaszczynie koło Gdyni. 
Kreatywny zespół pracowników nieustannie opracowuje i tworzy 
nowe projekty. Posiadamy własną drukarnię, stolarnię, dział pro-
dukcji i obróbki tworzyw sztucznych oraz komponentów metalo-
wych. Nasze magazyny regularnie zaopatrują odbiorców w kraju 
i zagranicą. Nad wszystkimi procesami czuwa dział jakości, dzięki 
któremu wszystkie opuszczające firmę produkty zgodne są w unij-
nymi normami bezpieczeństwa, szczególnie ważnymi w tworzeniu 
gier i zabawek dla najmłodszych. 
(EN) We offer our services in dedicated production of: games, toys, 
puzzles and other promotional items. Alexander Creator is an in-
tegral part of Alexander – a company that has been on the market 
since 1976. Our brand is valued by many local and foreign custo-
mers. Using our experience and keeping the passion for creativity 
we proudly make new products dedicated to B2B customers.
Alexander, Alexander Creator, Alexander Tools
Nagroda Specjalna - Komitet Ochrony Praw Dziecka 2020,  
Zabawka Roku - Zabawkowicz.pl 2016/2017/2018/2019, Świat  
Przyjazny Dziecku - Komitet Ochrony Praw Dziecka 2016/2017 
/2018, Firma Roku – Zabawki - Branża Dziecięca 2017,  Najlepsza 
Zabawka - Zabawkator.pl 2017,  Dobra Marka 2018
ISO
PIAP
1976
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ul. Krakowska 1, 43-330 Hecznarowice
+48 33 845 19 25
shop@alwero.pl
shop.alwero-wool.com

ul. Moniuszki 10, 97-300 Piotrków Trybunalski
+48 69 081 81 81
+48 730 818 181
biuro@amizo.pl
amizo.pl

Alwero Sp. z o.o.

AMIZO

Marki / Brands
Certyfikaty / Certificates

Członkostwo / Membership
Na rynku od / Since

Członkostwo / Membership
Na rynku od / Since

POLSKI PRODUCENT ODZIEŻY I AKCESORIÓW WEŁNIANYCH
Przyjazny dla człowieka, 
Przyjazny dla dziecka, 
Woolmark
PIAP
1999

PIAP
2011

PL #Wełna, #Akcesoria, #Pantofle, #Koce, #Rękawiczki, 
#Ubrania wełniane

PL #Torby filcowe , #Filcowe upominki reklamowe , #Zegary fil-
cowe , #Podkładki filcowe , #Filcowe produkty na zamówienie 

ENG #Wool, #Accessories, #Slippers, #Blankets, #Gloves, 
#Woolen clotches

ENG #Felt Bags, #Felt promotional products, #Felt clocks, 
#Felt pads, #Felt custom made products

Akcesoria Eco
Ecological Gifts

Akcesoria Eco
Ecological Gifts

Artykuły tekstylne
Textile goods

Torby i opakowania
Bags and packaging

Odzież
Clothes

Upominki ekskluzywne
Exclusive gifts
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ul. Ostatnia 1C lok. B21, 31-444 Kraków
+48 12 881 06 66
hello@antigro.com
antigrodesigner.com

ul. Pogodna 9, 44-156 Rachowice
+48 32 234 56 78
+48 503 373 397
info@art-papier.pl
art-papier.pl

Antigro Sp.z o.o. Sp.k.

ART-PAPIER Czerpalnia Papieru Flawiusz Pietrzyk

Marki / Brands

Członkostwo / Membership
Na rynku od / Since

Marki / Brands
Członkostwo / Membership

Na rynku od / Since

Antigro Designer – we are developing a complex tool that allows 
print houses’ clients to personalize their products and the prin-
thouses get the print-ready files adjusted to their needs.
PIAP
2016

ART-PAPIER
PIAP, 
Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga
2004

PL #Web2print, #Rozwiązania web to print, #Kreator produk-
tów drukarskich, #Personalizowane szablony, #Personaliza-
cja-produktów, #Transformacja cyfrowa, #Automatyzacja

PL #Papier rosnący, #Papier z nasionami, #Papier czerpany, 
#Papier czerpany do drukarek, #Papier czerpany do druku, 
#Pokazy czerpania papieru, #Pokazy drukarskie, #Dyplo-
my, #Zaproszenia, #Druki na papierze czerpanym

ENG #Web2print, #Web to print solutions, #Online designer for 
printing products, #Personalized templates, #Product-customizer, 
#Digital transformation for printing industry, #Automation

ENG #Growing paper, #Seedpaper, #Hand made paper, 
#Handmade paper for printers, #Printer paper, #Paper 
crafts demonstrations, #Demonstrations of printing crafts-
manship, #Diplomas

Druk i papier
Printing and paper

Akcesoria Eco
Ecological Gifts

Usługi
Services

Druk i papier
Printing and paper

Upominki ekskluzywne
Exclusive gifts
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al. Wojska Polskiego 20a/lok. 9c,
05-800 Pruszków
+48 600 673 320
+48 696 740 622
antyhacker@antyhacker.eu
antyhacker.eu

ANTYHACKER 

PL #Ekologiczne zaślepki do kamerek internetowych, #Za-
ślepki do kamerek, #RFID, #Bloker dźwięku, #Bloker trans-
misji danych, #Karta bambusowa RFID, #Woodcam cover, 
#Zestaw blokujacy, #ECO

ENG #Eco webcam covers, #Webcam covers, #NFC karta 
blokująca, #Sound blocker, #Data blocker, #RFID bamboo 
card, #Woodcam cover, #Blocker Set, #ECO

Akcesoria Eco
Ecological Gifts

Elektronika
Electronics

Wszystkie gadżety
All Gifts

O firmie / About

Marki / Brands

Nagrody / Awards

Certyfikaty / Certificates
Członkostwo / Membership

Na rynku od / Since

Oficjalny dystrybutor i importer produktów do kompleksowej 
ochrony prywatności.
W ofercie funkcjonalne, inteligentne gadżety: ekologiczne i stan-
dardowe zaślepki do kamerek internetowych, blokery dźwięku, 
blokery transmisji danych, RFID/NFC karty blokujące odczyt  
z kart płatniczych, zestawy do ochrony prywatności. Oryginal-
ne, opatentowane produkty w jakości premium. Nawet 1 dniowe  
realizacje, stały stan magazynowy. Zapraszamy do współpracy, 
pozdrawiamy.  Zespół Antyhacker.
Drewniane zaślepki, zaślepki z drewna, zaślepki z korka, zaślepki 
do kamerki internetowej,  WoodCam, CorkCam, bloker dźwięku, 
bloker transmisji danych, data protector, karta blokująca, NFC 
karta , RFID karta, RFID/NFC  karta blokująca, RFID, NFC, ekolo-
giczne zaślepki, słoma pszeniczna, zaślepki ze słomy pszenicznej, 
zaślepki z trzciny cukrowej, ECO zaślepki, zestawy do ochrony pry-
watności, Duo Set, Trio Set, Quatro Set, Blocker Set, zestaw, ECO, 
eco, camera cover, pudełko ekolo.
Super Gifts 2017, Gifts Of The Year 2018, Gifts Of the Year 2020, 
Gifts Of The Year 2021,  Super Gift 2021, Gifts Of the Year 2022
Solidni w Biznesie, Rzetelna Firma, Kaczmarski Inkasso
PIAP
2000
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ul. Biskupińska 21, 30-732 Kraków
+48 517 724 167
biuro@artclip.com.pl
artclip.pl

ARTCLIP Advertising Agency

PL #Projektowanie i produkcja materiałów POS , #Budowa 
ekspozycji sklepowych , #Projektowanie graficzne 2D i 3D 
, #Druk standów i ekspozytorów z kartonu , #Projektowa-
nie i druk opakowań , #Produkcja bilonownic , #Produkcja 
leżaków i parawanów reklamowych , #Wycinanie laserem  
i frezowanie cnc

ENG #Design and production POSM, #Building in-store in-
stalations, #2D & 3D graphic design, #Printing stands and 
displays made of cardboard, #Design and printing of pac-
kaging, #Cash trays production, #Sunbeds and windbreaks 
production, #Laser cutting and cnc milling

Druk i papier
Printing and paper

Systemy wystawiennicze
Exhibitions Systems

Usługi
Services

O firmie / About

Certyfikaty / Certificates
Członkostwo / Membership

Na rynku od / Since

Od ponad 25 lat zajmujemy się projektowaniem i produkcją mate-
riałów POS wspierających sprzedaż produktów naszych Klientów. 
Przez ten czas zrealizowaliśmy ponad 4000 projektów, zdobywa-
jąc doświadczenie w wielu branżach od FMCG i kosmetyki, po far-
mację i HoReCa. 

Nasze główne atuty to elastyczność i wszechstronność, dzięki 
posiadaniu własnego zaplecza projektowego i produkcyjnego 
podejmujemy się ekspresowych realizacji nawet nietypowych zle-
ceń. Pracujemy w tworzywach sztucznych, materiałach drewno-
pochodnych, kartonie oraz metalu. Z racji długoletniej współpra-
cy z wyspecjalizowanymi drukarniami możemy zaoferować także 
bardzo konkurencyjne ceny na druk i usługi poligraficzne.
Zapraszamy do przesłania briefu i sprawdzenia nas!
Rekomendowana Agencja Reklamowa PIAP
SwB, PIAP, Firma Godna Zaufania
1996
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ul. Rolna 17, 62-081 Baranowo
+48 61 840 07 40
biuro@asgard.gifts
asgard.gifts
bluecollection.gifts

Asgard Sp. z o.o.

PL #Długopisy , #Powerbanki , #Notesy , #Kubki termiczne 
, #Pamięć USB, #Parasole , #Breloki , #Głośniki , #Znakowa-
nie upominków

ENG #Pens, #Powerbanks, #Notebooks, #Travel mugs, 
#USB flash drivers, #Umbrellas, #Keyrings, #Speakers, 
#Products marking

Art.biurowe
Office Supplies

Art.piśmiennicze
Stationery

Elektronika
Electronics

O firmie / About

Marki / Brands
Nagrody / Awards

Członkostwo / Membership
Na rynku od / Since

Jesteśmy bezpośrednim importerem i producentem upominków 
reklamowych. Od 30 lat działamy w branży, wytyczając nowe kie-
runki i trendy. Jako właściciel marki BLUE COLLECTION dostarcza-
my gotowe pomysły na upominki dla Twoich Klientów.

W naszej ofercie znajdziesz wszystko czego potrzebuje nowocze-
sna firma – od bardzo popularnych długopisów, przez elektronikę 
po gadżety klasy premium. Zlokalizowani jesteśmy w sercu Wiel-
kopolski, ale myślimy globalnie. Obsługujemy klientów w 30 pań-
stwach całego świata. Do Twojej dyspozycji oddajemy zaś spraw-
dzony system logistyki i zgrany zespół profesjonalistów – z nami 
realizacja zamówień będzie czystą przyjemnością!
BLUE COLLECTION
Korony Reklamy, Gifts of the Year, Gazele Biznesu, Super Gift, 
Diamenty Forbsa
PIAP, PSI
1993
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ul. Spacerowa 5, 24-220 Niedrzwica Kościelna
+48 81 511 65 50
+48 500 630 330
+48 602 307 263
+48 796 585 880
office@avant.pl
avant.pl

AVANT Fabryka Porcelitu 

PL #Kubki , #Ceramika , #Nadruki , #Filiżanki , #Reklamowe, 
#Szkło, #Producent

ENG #Mugs, #Ceramics, #Imprints, #Cups, #Advertising, 
#Glass, #Producer

Art.biurowe
Office Supplies

Ceramika
Ceramics

Do domu
Home Articles

O firmie / About

Marki / Brands
Nagrody / Awards

Certyfikaty / Certificates
Członkostwo / Membership

Na rynku od / Since

Avant to marka ceramiki użytkowej, projektowanej ze specjalnym 
uwzględnieniem branży reklamowej. Od prawie 30 lat wytwarza-
my dla naszych klientów kubki i filiżanki znakowane indywidual-
nym nadrukiem.
Od 1994 roku Fabryka Porcelitu AVANT jest liderem na rynku 
ceramiki reklamowej, kreuje nowe trendy i daje swoim klientom 
gwarancje najwyższej jakości i rzetelności. W swojej ofercie po-
siadamy ponad 100 fasonów kubków oraz filiżanek dostępnych  
w 25 kolorach.
Pragniemy, by efektem naszej pracy była piękna ceramika do co-
dziennego użytku, przemyślana pod każdym względem, spraw-
dzająca się jako upominek i jednocześnie mogąca być nośnikiem 
reklamy - pomagając osiągać sukces naszym klientom.
Podstawą naszej oferty  jest seria Made in Poland. To produkty 
wykonywane od podstaw w Polsce w Fabryce Avant. Do ich pro-
dukcji używamy wyłącznie bezpiecznych surowców- mas z czystej 
ekologicznie glinki ceramicznej i szkliw czołowych producentów 
UE. Wyroby tej serii cechuje najwyższa jakość.  Oferta produktów  
jest stale rozbudowywana, cyklicznie wprowadzamy nowe faso-
ny, które są chronione prawami autorskimi.
Nasza fabryka umożliwia wprowadzanie do produkcji nowych 
modeli na zamówienia specjalne, a oferta tworzona jest ze szcze-
gólną dbałością o jakość i bezpieczeństwo oraz stale dopasowana 
do potrzeb klientów. Produkcja na poziomie 15.000 szt. dziennie gwa-
rantuje szybkie terminy realizacji.
Nasza fabryka posiada też własną produkcję opakowań i drukarnię,  
w której drukujemy kalkomanię z nadrukami i nadruki na opakowaniach.
Made in Poland, Economy, Kabo&Pydo dla Avant
Gifts of the Year 2015, Wyróżnienie Dobry Wzór 2015 dla kubka Modern, 
Must Have 2015 dla kubka Modern, Dobry Wzór 2018 - kubek Crystal 
w finale konkursu, Dobry Wzór 2021 - kubek Woody w finale konkursu
W pełni zaradni, Solidni w Biznesie
PIAP, PSI
1994
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ul. Ryżowa 96A, 05-816 Opacz-Kolonia
+48 514 041 255
+48 789 022 109
+48 789 022 807
biuro@awih.com.pl
awih.pl

AWIH Torby i Opakowania

PL #Torby papierowe, #Torby bawełniane, #Opakowania 
papierowe, #Pudełka papierowe, #Torby foliowe, #Druk of-
fsetowy, #Druk sitodrukowy, #Druk cyfrowy

ENG #Paper bags, #Cotton bags, #Paper packaging, #Pa-
per boxes , #Foil bags, #Offset printing , #Screen printing, 
#Digital print

Druk i papier
Printing and paper

Torby i opakowania
Bags and packaging

Usługi
Services

O firmie / About

Marki / Brands
Członkostwo / Membership

Na rynku od / Since

AWIH od ponad 25 lat produkuje torby i opakowania. W ofercie  fir-
my znajdują się torby ekologiczne z uchwytem papierowym oraz 
torby laminowane. Firma produkuje także opakowania ozdobne 
oraz pudełka do paczkomatów.

AWIH stale rozszerza swój park maszynowy. Większość etapów 
produkcji realizowana jest za pośrednictwem własnych linii pro-
dukcyjnych. Czy będzie to prosta produkcja sznurka do toreb czy 
wykonanie trudnego kolorowego nadruku na torbie taki etap za-
wsze podlega kontroli. Dla firmy ważna jest jakość, którą zapew-
nia proces weryfikacji na każdym etapie produkcji.

Dział handlowy oraz graficzny firmy chętnie doradzą w wyborze 
produktu. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu dopasują torby do 
potrzeb klienta oraz jego budżetu.

AWIH opiera relacje z klientami na wzajemnym zaufaniu i korzy-
ściach wynikających z długotrwałej współpracy. Zdecydowana 
większość klientów współpracuje z firmą od wielu lat. AWIH szczy-
cie się klientami, którzy obdarzyli firmę zaufaniem i współpracują 
niektórzy już prawie ćwierć wieku. Jakość, elastyczność i innowa-
cje to wizytówka AWIH.
Kraftlux
PIAP
1993
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ul. Krzemowa 3, 62-002 Suchy Las
+48 61 659 88 00
voyager@axpol.com.pl
axpol.com.pl
voyager-katalog.pl
voyager-catalog.com

AXPOL Trading sp. z o.o. sp. k.

PL #Notatniki i kalendarze MOLESKINE, #Ekologiczne ar-
tykuły reklamowe GREEN PROMO, #B’RIGHT - gadżety dla 
nowoczesnych i dynamicznych, #Kubki termiczne i kubki 
podróżne AIR GIFTS, #Ekskluzywne artykuły reklamowe 
EXCLUSIVE COLLECTION, #Pluszowe artykuły reklamowe 
FOFCIO Promo Toys, #Ładowarki bezprzewodowe , #Power 
banki i elektronika , #Torby bawełniane i torby RPET

ENG #MOLESKINE notebooks and diaries, #Eco promotio-
nal gifts, #Gadgets for modern and dynamic enthusiasts, 
#Thermo mugs and travel mugs AIR GIFTS, #Exclusive pro-
motional products, #Plush teddy bears FOFCIO Promo Toys, 
#Wireless chargers, #Power banks and electronics, #Cotton 
bags and RPET bags

Akcesoria Eco
Ecological gifts

Elektronika
Electronics

Upominki ekskluzywne
Exclusive gifts

O firmie / About

Marki / Brands

Nagrody / Awards
Certyfikaty / Certificates

Członkostwo / Membership
Na rynku od / Since

Podstawowym profilem działalności jest bezpośredni import  
i dystrybucja towarów, usługi znakowania oraz wielkonakładowa 
produkcja specjalna na zamówienie.

Siedziba firmy mieści się w Złotnikach k/Poznania i stanowi kom-
pleks, w którego skład wchodzi główny magazyn o powierzchni 
8000 m2, biura handlowe oraz nowoczesne centrum znakowania 
towarów o powierzchni 5000 m2. Dzięki temu utrzymujemy wy-
sokie stany magazynowe i kompleksowo realizujemy zamówienia  
w bardzo krótkim czasie.

Posiadamy także biuro handlowe w Azji, za pośrednictwem któ-
rego bezpośrednio kontaktujemy się z wytwórcami na Dalekim 
Wschodzie i w pełni kontrolujemy proces produkcji. Długoletnia 
współpraca ze sprawdzonymi przewoźnikami pozwala nam do-
starczać zamówione towary szybko i terminowo.
Jesteśmy wyłącznym dystrybutorem marek MOLESKINE, XD Con-
nects, Giving oraz Makito na rynku polskim.
MOLESKINE, VOYAGER, GREEN PROMO, B’RIGHT, FOFCIO Promo 
Toys, AIR GIFTS outdoor pro-motion, Exclusive collection
Gazele Biznesu, Diament FORBES, Gifts of the Year, Super Gift
Certyfikat Wiarygodności Biznesowej Dun&Bradstreet,  
Solidni w Biznesie, Złoty Płatnik, Catalogue Of The Year, 
Rowerowy Pracodawca
PIAP, PSI, Europeansourcing
1991



RECYCLED 
MATERIALS SUSTAINABLE 

PACKAGING

NATURAL 
MATERIALS

CONSCIOUS 
LIFESTYLE
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ul. Olszewskiego 78, 43-600 Jaworzno
+48 32 616 55 72
+48 501 301 715
info@badge4u.eu
znaczek@znaczek.pl
badge4u.eu
znaczek.pl

badge4u 

PL #Magnesy, #Znaczki, #Bandany, #Ściereczki do okula-
rów, #Naklejki, #Otwieracze, #Produkty bezpieczeństwa

ENG #Magnets, #Badges, #Bandanas, #Microfiber cloths, 
#Stickers, #Bottle openers, #Security products

Breloki
Keychains

Magnesy
Magnets

Znaczki
Stamps

O firmie / About

Marki / Brands
Nagrody / Awards

Certyfikaty / Certificates

Członkostwo / Membership
Na rynku od / Since

Firma Badge4u od 1992 r. zajmuje się produkcją gadżetów reklamo-
wych, między innymi znaczków okolicznościowych oraz urządzeń 
i komponentów do ich wytwarzania, produktów bezpieczeństwa, 
magnesów, akcesoriów do telefonów, wyrobów z mikrofibry, 
otwieraczy i breloków a także wielu innych. 

Warunki, w jakich odbywa się wytwarzanie naszych produktów, 
troska o ochronę środowiska naturalnego i odpowiednie standar-
dy organizacji pracy zostały wysoko ocenione przez audytorów, 
umożliwiając uzyskanie przez firmę certyfikatów jakościowych  
i środowiskowych ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001: 
2018, SEDEX.
badge4u, cardguard
Korona Reklamy 2019, 2022
Gifts of the Year 2019, 2020, 2021
Super Gift 2019, 2020, 2021, 2022
Solidni w Biznesie, ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001, SEDEX, Coca 
Cola Audit, Mc Donalds Audit
PSI, PIAP
1992



*CENA WAŻNA DO MARCA 2023
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ul. Wdzięczna 11F, 93-334 Łódź
+48 60 707 58 58
biuro@recznikireklamowe.com
recznikireklamowe.com

Barański Tekstylia Reklamowe

PL #Ręczniki drukowane z mikrofibry, #Koce drukowane, 
#Ręczniki drukowane welurowe, #Chusty Wielofunkcyjne, 
#Ręczniki tkane, #Poduszki drukowane, #Poncho drukowa-
ne, #Odzież reklamowa, #Leżaki drewniane

ENG #Printed microfiber towels, #Printed blankets, #Prin-
ted velour towels, #Multifunctional Headwear, #Jaquard 
towels, #Printed Pillows, #Printed poncho, #Advertising 
clothes, #Wooden Deckchairs

Artykuły tekstylne
Textile goods

Leżaki
Sun loungers

Odzież
Clothes

O firmie / About

Marki / Brands
Nagrody / Awards

Certyfikaty / Certificates
Członkostwo / Membership

Na rynku od / Since

Jesteśmy producentem wszelkiego typu tekstyliów reklamowych. 
Produkujemy następujące artykuły: ręczniki drukowane z mi-
krofibry, ręczniki drukowane welurowe, ręczniki bawełniane ża-
kardowe, ręczniko-torby, koce drukowane, koce z sherpą, koce 
żakardowe, poduszki drukowane, poncza z mikrofibry, poncza ba-
wełniane, chusty wielofunkcyjne, pościel bawełniana drukowana, 
worko plecaki, ściereczki do okularów, leżaki drewniane drukowa-
ne, pufy saco i pufy pillow, torby drukowane i bawełniane, czapki 
dziane i drukowane, szaliki dziane, skarpetki, bluzy i koszulki.
 
Blisko 20 letnie doświadczenie w branży tekstylnej sprawia, że nie 
ma dla nas tematów niewykonalnych. Zapraszamy do współpracy.
Barański Tekstylia Reklamowe
Super Gift za Ponczo Drukowane z Mikrofibry
PIAP, Rzetelna Firma
PIAP
2016
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ul. Łąkowa 10, 05-805 Otrębusy
+48 22 758 52 51
+48 668 430 710
biuro@bagdesign.pl
bag-design.pl

Al. Niepodległości 69, 02-626 Warszawa
+48 22 332 69 00
dariusz.dawidczyk@bicworld.com
bicgraphic.com

BAG DESIGN

BIC Graphic Europe S.A.

Marki / Brands
Certyfikaty / Certificates

Członkostwo / Membership
Na rynku od / Since

Marki / Brands
Certyfikaty / Certificates

Członkostwo / Membership
Na rynku od / Since

BAG DESIGN, BIO OPTIMA
Rzetelna Firma, Firma Godna Zaufania
PIAP
2010

BIC®
ISO 9001-ISO 14001, ISO 9994, EN 13869, EN, 1122, SEDEX, SMETA, 
INTERTEK, ISO 11540
PIAP, PSI
1997

PL #Torby reklamowe, #Torby foliowe, #Torby papierowe, 
#Torby ekologiczne, #Torby termoizolacyjne, #Torby ba-
wełniane, #Torby PP tkane, #Nietkane, #Non-woven bags, 
#Torby z nadrukiem, #Torby i opakowania biodegradowalne

PL #Długopisy, #Zapalniczki, #Długopisy ECO i BIO, #Ołówki, 
#Nadruk cyfrowy

ENG #Shopping bags, #Plastic bags, #Paper bags, #Reusa-
ble bags, #Thermo bags, #Cotton bags, #PP woven, #Pro-
motional bags, #Compostable bags & packaging

ENG #Ballpens, #Lighters, #ECO and BIO writting instru-
ments, #Pencils, #Digital imprint

Druk i papier
Printing and paper

Akcesoria Eco
Ecological gifts

Torby i opakowania
Bags and packaging

Art.piśmiennicze
Stationery

Upominki ekskluzywne
Exclusive gifts

Zapalniczki
Lighters
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ul. Budowlanych 8, 64-100 Leszno
+48 65 529 48 08
+48 505 035 350
info@bott.pl
bott.pl

ul. Batorego 126a, 65-735 Zielona Góra
+48 68 455 35 22
marketing@capira.pl
capira.pl

Bott Sp. z o.o.

CAPIRA Sp.z o.o. Sp. k.

Marki / Brands
Nagrody / Awards

Certyfikaty / Certificates
Członkostwo / Membership

Na rynku od / Since

Marki / Brands
Nagrody / Awards

Certyfikaty / Certificates
Członkostwo / Membership

Na rynku od / Since

Bott
Diamenty Forbes 2021, Super Gift 2022
EUIPO, PICA
PIAP, PSI
2001

Creative product, The Alloy, UMA Pen
Promotional Gift Award, Gift Of The Year, Super Gift, Catalogue 
Of The Year
PSI Member, Sourcing City Member, PIAP
PSI, Sourcing City, PIAP
2008

PL #Kubek pomiarowy, #Wiadro, #Łopatka, #Deszczomierz, 
#Ekologiczny gadżet, #Ekologiczny kubek, #Sitodruk, 
#Opaski koncertowe, #Żetony

PL #Organizery biurkowe, #Notesy, #Clipboardy, #Kalendarze, 
#Zestawy konferencyjne, #Długopisy reklamowe, #Chusteczki 
reklamowe, #Dyfuzory zapachowe, #Żele antybakteryjne

ENG #Measuring cup, #Bucket, #Scoop, #Rain gauge, #Eco-
logical gift, #Ecological cup, #Screenprinting, #Event wrist-
bands, #Tokens

ENG #Desk organizers, #Notebooks, #Clipboards, #Calen-
dars, #Conference sets, #Promotional pens, #Promotional 
Tissues, #Home fragrances, #Hand sinitizers

Akcesoria Eco
Ecological gifts

Art.biurowe
Office supplies

Targi branżowe
Trade fairs

Druk i papier
Printing and paper

Wszystkie gadżety
All gifts

Kalendarze
Calendars
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ul. Półłanki 18, 30-740 Kraków
+48 12 296 21 91
+48 697 554 455
robert.gasiorek@cartamundi.com
cartamundi.pl

ul. Ostrowska 582, 61-324 Poznań
+48 61 102 37 27
+48 501 149 051
upominki@chocolissimo.pl
chocolissimo.pl

Cartamundi Cards Poland Sp. z o.o.

Chocolissimo by MM Brown

Marki / Brands

Członkostwo / Membership
Na rynku od / Since

Marki / Brands
Nagrody / Awards

Certyfikaty / Certificates

Członkostwo / Membership
Na rynku od / Since

Hasbro, Disney, Warner Bros, Bicycle, Copag, Cartamundi, Shuffle, 
Color Addict
PIAP, PSI
1991

Chocolissimo, Choco Telegram, Choc&Play
2017 World Star Winner 2017 I miejsce
2018 Opineo.pl Best e-shops, Food category-runner-up
2019 Opineo.pl Best e-shops, Food category-runner-up
Gift Expo-Certyfikat Założyciela 2010
ISO 27001 – Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji
Systemu jakości BRC dla zakładu w Jaryszkach
PIAP, Belgian Bussiness Chamber
2004

PL #Personalizowane karty do gry, #Karty do gry z logo, 
#Gry planszowe, #Gry planszowe z logo, #Personalizowane 
gry eko, #Ekologiczne gadżety reklamowe, #Ekskluzywne 
zestawy karciane B2B, #Uszlachetnienia druku, #Producent 
gier i kart do gry

PL #Upominek, #Czekoladki z logo, #Belgijskie praliny, #Cze-
kolada w indywidualnym kształcie, #Czekolada z nadrukiem

ENG #Personalized playing cards, #Playing cards with your 
logo, #Board games, #Board games with your logo, #Per-
sonalized eco games, #Ecological advertising gadgets, 
#Exclusive B2B card sets, #Print refinements, #Producer of 
games and playing cards

ENG #Gift, #Personalized chocolates, #Belgian pralines, 
#Chocolate special shape, #Chocolate with print

Gry
Games

Słodycze
Sweets

Upominki ekskluzywne
Exclusive gifts

Upominki ekskluzywne
Exclusive gifts

Zabawki
Toys
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ul. Przemysłowa 5, 68-200 Żary
+48 68 477 21 00
online@chroma.pl
chroma.pl

ul. M. Langiewicza 28, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
+48 22 290 77 00
cookie@cookie.com.pl
cookie.com.pl

Chroma Sp.z o.o. 

COOKIE Słodycze Reklamowe 
Katarzyna Zakrzewska

Marki / Brands

Nagrody / Awards

Członkostwo / Membership
Na rynku od / Since

Marki / Brands
Nagrody / Awards

Członkostwo / Membership
Na rynku od / Since

Na 1. miejscu! Pierwsza w Polsce drukarnia online. Jesteśmy lide-
rem rynku i jako pierwsi rozwinęliśmy tak kompleksowy sklep in-
ternetowy  który zrewolucjonizował sposób współpracy Klientów 
z drukarnią.
Gazele Biznesu
Solidna Firma
PIAP
1993

COOKIE Słodycze Reklamowe, Skomponuj Zestaw
UPER GIFT 2021, SUPER GIFT 2019-18, JAKOŚĆ ROKU 2015, JAKOŚĆ 
ROKU 2014
PIAP, PSI no 49639
2005

PL #Druk offsetowy, #cyfrowy i wielkoformatowy, #Torby i 
opakowania, #Ulotki , #Wizytówki , #Kalendarze , #Katalogi, 
#Plakaty , #Zdjęcia stockowe , #Korespondencja masowa 

PL #Słodycze, #Czekolada, #Cukierki, #Lizaki, #Zestawy 
upominkowe, #Kawa, #Herbata, #Czekolada w indywidual-
nym kształcie, #Upominki świąteczne

ENG #Digital and large format printing, #Offset,#Bags and 
Packaging, #Flyers, #Business Cards, #Calenadars, #Cata-
logues, #Posters, #Stock Photos, #Direct Mailing

ENG #Sweets, #Chocolate, #Candies, #Lollipops, #Gift sets, 
#Tea, #Coffee, #Custom chocolate, #Christmas gifts, #Vege

Druk i papier
Printing and paper

Napoje
Drinks

Kalendarze
Calendars

Słodycze
Sweets

Torby i opakowania
Bags and packaging

Upominki ekskluzywne
Exclusive gifts



42 piap-org.plProducenci i Importerzy / Manufacturers and Importers

ul. Rogatkowa 16A, 04-773 Warszawa
+48 22 615 27 63
+48 22 615 27 64
info@centrumnadrukow.pl
centrumnadrukow.pl
b2b.centrumnadrukow.pl

Centrum Nadruków i Reklamy 

PL #Tampodruk i sitordruk, #Grawerowanie laserowe, #Ter-
motransfery i sublimacja, #Tłoczenie i haft, #Nadruki full 
color, #Znakowanie reklamowe i techniczne, #Grawerowanie 
360° na długopisach, #Sitodruk i grawer „na okrągło”, #Pełna 
oferta katalogowa art. reklamowych

ENG #Padprintint & Silk-screen printing, #Laser engraving, 
#Thermotransfer & Sublimation, #Embossing & Embroidery, 
#UV full color imprints, #Promotional and technical marking, 
#360° pens’ engraving, #360 degree silk-screen printing and 
laser engraving, #All-catalogues offer of promotional products

Upominki ekskluzywne
Exclusive gifts

Usługi
Services

Wszystkie gadżety
All gifts

O firmie / About

Marki / Brands

Nagrody / Awards
Członkostwo / Membership

Na rynku od / Since

Nieprzerwanie od ponad 20 lat dostarczamy i znakujemy artyku-
ły reklamowe zarówno agencjom reklamowym jak i największym 
odbiorcom zarówno z rynku polskiego jak i krajów europejskich.
 
Posiadamy własny park maszynowy dla większości technologii 
stosowanych do znakowania, gwarantując najwyższą jakość po-
twierdzoną wieloletnią współpracą z naszymi partnerami.  

Oferowane technologie znakowania: tampodruk, sitodruk, gra-
werowanie laserowe, druk uv, dtf, termotransfer plastizolowy, 
sublimacja, tłoczenie, haft. Centralna lokalizacja oraz własny 
magazyn o powierzchni ponad 1500m2 umożliwiają nam szybką, 
sprawną i ekonomiczną logistykę krajową i międzynarodową.

W celu zapewnienia kompleksowej obsługi, naszym Klientom 
poza produktami i znakowaniem oferujemy również: gadżety z ka-
talogów własnych oraz zewnętrznych dostawców, niestandardo-
we artykuły promocyjne, znakowanie powierzonych produktów z 
poza sektora upominkowego (np. obudowy urządzeń, elektronika 
itp.), konfekcjonowanie i logistykę, projektowanie brandingu i wi-
zualizacje, narzędzia internetowe.
Brand·it, Cacharel, Cerruti 1881, Christian Lacroix, Hugo Boss, Ice-
-Watch, Jean-Louis Scherrer, Nina Ricci, Ungaro, hi!dea
Korony Reklamy, Gifts of the Year
PIAP, PSI
2001



Potrzebujesz się zareklamować,
wydrukować mniejszy lub większy
nakład artykułów reklamowych?
Dzięki najnowocześniejszej
technologii sprostamy
najtrudniejszym
wyzwaniom.

TAMPODRUK
SITODRUK,
SITODRUK 360°
GRAWEROWANIE
LASEROWE,
GRAWER 360°
DRUK FULL COLOR,
UV 360°
TERMOTRANSFER
SUBLIMACJA
HAFT
DTF

ul. Rogatkowa 16A
04-773 Warszawa
tel.: +48 22 615 27 63

info@centrumnadrukow.pl
www.centrumnadrukow.pl
    /NadrukiReklamowe

ZAPRASZAMY
ODWIEDŹ NAS NA STRONIE WWW
ALBO W NASZEJ SIEDZIBIE!
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ul. Trakt Brzeski 163a, 05-077 Zakręt
+48 501 086 189
studio@amante.com.pl
amante.com.pl

Chocolate Land

PL #Słodycze reklamowe , #Słodkie upominki z logo , #Cze-
koladki reklamowe , #Bombonierki z logo , #Słodkie upo-
minki na Wielkanoc i Boże Narodzenie , #Zestawy delikate-
sowe , #Zestawy konferencyjne , #Wino 

ENG #Advertising sweets, #Sweet gifts with logo, #Adver-
tising chocolates, #Chocolate box with logo, #Easter and 
Christmas sweet gifts., #Gift sets, #Conference sets, #Wine

Napoje
Drinks

Słodycze
Sweets

Upominki ekskluzywne
Exclusive gifts

O firmie / About

Marki / Brands
Członkostwo / Membership

Na rynku od / Since

Amante - belgijskie praliny i trufle wyrabiane ręcznie ze skład-
ników najwyższej jakości. Produkowane są w małej rodzinnej 
manufakturze, dlatego te słodkie dzieła sztuki zadowolą nawet 
wytrawnego znawcę czekolady. Nie bez znaczenia są też opako-
wania, które tworzymy z prawdziwą dbałością o szczegóły. Na 
życzenie klienta zrobimy bombonierkę w dowolnym rozmiarze  
i kolorze, a na wieczku, wstążce lub bileciku umieścimy dowolne 
hasło lub logo.
 
Dolci -  marka delikatesowych zestawów upominkowych  kom-
ponowanych wyłącznie z najwyższej jakości i w większości nie-
dostępnych na polskim rynku   produktów gourmet food oraz 
specjalnie wyselekcjonowanych win. Dopełnieniem są niepowta-
rzalne opakowania , które robimy w dowolnym kolorze z uwzględ-
nieniem brandingu.
Amante, Dolci
PIAP
2013
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UL. INDIRY GANDHI 35 /U-05B, 
02-776 Warszawa, Polska
+48 22 266 24 76
info@cintapunto.pl
jm@cintapunto.pl
cintapunto.pl
cintagadzet.pl

CINTAPUNTO 

PL #Opaski Tyvek, #Smycze rekłamowe, #Opaski silikono-
we, #Opaski koncertowe, #Magnesy, #Breloki, #Kubki re-
kłamowe, #Leżaki, #Przypinki rekłamowe

ENG #Tyvek wristbands, #Lanyards, #Silicone wristband, 
#Printed fabric wristbands, #Magnets, #Keychains, #Su-
blimation Mugs , #Wooden deckchair, #Pins-Round Brooch

Druk i papier
Printing and paper

Smycze reklamowe
Advertising Lanyards

Targi branżowe
Trade fairs

O firmie / About

Marki / Brands
Członkostwo / Membership

Na rynku od / Since

Cintapunto jest producentem opasek wejściowych. Oferowane 
produkty znajdują szerokie zastosowanie zarówno na małych im-
prezach jak i tych masowych skupiających po kilkadziesiąt tysięcy 
osób.Nasze opaski na rękę to najlepsze rozwiązanie na wszelkiego 
rodzaju imprezy biznesowe, koncerty i inne wydarzenia, w których 
wymagana jest kontrola liczby odwiedzających. Z naszej oferty ko-
rzystają także parki rozrywki, klubiki dziecięce, baseny oraz szpi-
tale. Cintapunto jako jedyny producent na świecie oferuje opaski 
z materiału Cinta®. Są przyjazne dla środowiska, nadające się do 
recyklingu i hipoalergiczne.

Naszym dystrybutorom oferujemy specjalny program partnerski. 
Możesz łatwo zostać naszym partnerem i zarabiać razem z nami! 
Cintapunto posiada wieloletnie doświadczenie na rynku, to 3 fa-
bryki, biura w 12 krajach, 60 zatrudnionych osób i 100000 opasek 
produkowanych codziennie w naszych fabrykach. Dzięki własnemu 
zakładowi produkcyjnemu nie korzystamy z usług pośredników 
zapewniając tym samym najlepszą cenę przy doskonałej kontroli 
jakości materiału i szybszym terminie realizacji.
Cintapunto
PIAP, PSI, IAAPA
2006
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ul. Jagiellońska 88 bud. 51L, 00-992 Warszawa
+48 22 839 49 45      +48 797 340 507
+48 789 258 001      +48 500 259 593
sales@citron.pl
citrongroup.pl      citron.pl
giftsfactor.pl      pvcfactory.pl

CITRON GROUP 

PL #Kubki, #Kubki, #Pendrive, #Power Bank, #Głośniki, 
#Słuchawki

ENG #Cups, #Mugs, #Pendrive, #Power Bank, #Speakers, 
#Headphones

Elektronika
Electronics

Napoje
Drinks

Upominki ekskluzywne
Exclusive gifts

O firmie / About

Marki / Brands
Nagrody / Awards

Członkostwo / Membership
Na rynku od / Since

Od 2004 roku działamy na rynku upominków reklamowych. Przez 
lata, z firmy funkcjonującej lokalnie, przekształciliśmy się w do-
stawcę do agencji reklamowych, w ponad 30-u krajach. Główna 
siedziba CiTRON GROUP, dział handlowy i produkcja znajdują się 
w Warszawie. Sprzedaż realizujemy z warszawskiego biura han-
dlowego i naszego oddziału w Madrycie.
CiTRON, GIFTS FACTOR, PVC FACTORY
Korona reklamy, 
Gifts of the Year, 
Mazowiecka Firma Roku,
PSI, PIAP
2004
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ul. Przemysłowa 3, 49-130 Tułowice
+48 77 460 07 00 
sales@promoceramics.com
promoceramics.com

ul. Kościuszki 1a/3, 58-140 Jaworzyna Śląska
+48 519 188 182
biuro@ctmgroup.pl
ctmgroup.pl

Creative Factory Sp. z o.o.

CTM Group

Marki / Brands

Nagrody / Awards

Członkostwo / Membership
Na rynku od / Since

Marki / Brands
Nagrody / Awards

Certyfikaty / Certificates
Członkostwo / Membership

Na rynku od / Since

Promo Ceramics, Ceramika Tułowice, BGTech. Jesteśmy wyłącz-
nym dystrybutorem produktów z firmy Borgonovo; Snips i Abert.
2x Gift of the Year 2017, Super Gift 2017, Orły Eksportu 2015,  
Diamenty Forbes 2015, Opolska Marka 2018
PIAP
1991

Artykuły z nadrukiem sublimacyjnym
Korony Reklamy 2014 - wyróżnienie, Gifts of The Year - 2013, 2014, 
2016, 2017, 2018,- nagrody i wyróżnienia za produkty z sublimacją.
Super Gift - 2017, 2018, 2022 nagrody za innowacyjne produkty  
z nadrukiem sublimacyjnym
Rzetelna Firma
PIAP
2008

PL #Ceramika, #Ceramika reklamowa, #Filiżanki, #Kubki, 
#Kubki reklamowe, #Kufle reklamowe, #Szkło reklamowe, 
#Upominki

PL #Nadruk sublimacyjny, #Ręczniki, #Poduszki, #Worki, #Torby, 
#Etui na walizki #Koce, #Artykuły dla dzieci #Skrobaczki, #Gąbki 
samochodowe, #Etui na rower #Parawany, #Czepki medyczne 
#Nerki, #Saszetki, #Plecaki, #Piórniki, #Rękawice kuchenne

ENG #Ceramics, #Promotional ceramics, #Cups, #Mugs, 
#Promotional mugs, #Promotional beer mugs, #Promotio-
nal glass, #Gifts

ENG #Sublimation print #Shopping bag, #Beach bag, #Suit-
case cover #Bibs, #Buff and children blanket, #Car sponges, 
#Bike Cover, #Medical Caps, #Sachets, #Backpacks, #Pencil 
Cases, #Sports Bag, #Cooking Aprons

Ceramika
Ceramics

Artykuły medyczne
Medical supplies

Do domu
Home articles

Artykuły tekstylne
Textile goods

Wszystkie gadżety
All gifts

Wszystkie gadżety
All gifts
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ul. Sienkiewicza 11, 38-100 Strzyżów
+48 691 575 499
biuro@decard.pl
decard.pl

Dębowiec 748, 38-220 Dębowiec
+48 535 105 828
office@dreamroots.com
dreamroots.pl

DECARD SP. Z O.O.

DREAMROOTS Wiktor Dębski

Marki / Brands
Członkostwo / Membership

Na rynku od / Since

Marki / Brands

Certyfikaty / Certificates
Członkostwo / Membership

Na rynku od / Since

Deckard Design
PIAP
2017

www.dreamroots.com, www.cutdream.com, www.elezaki.pl, 
www.magiazakupow.com
PIAP
PIAP
2010

PL #Pełnokolorowy druk 3D, #Produkty na zamówienie, #Ni-
skie nakłady, #Dowolna kolorystyka, #Gadżety reklamowe

PL #Nadruki, #Odzież reklamowa, #Producent leżaków, 
#Nadruki U , #Producent puf, #Torby reklamowe, #Sublima-
cja, #Producent pościeli

ENG #Full color 3D printing, #Custom-made products, 
#Small batches, #Any color, #Advertising gadgets

ENG #Imprints, #Advertising clothes, #Producer deck cha-
irs, #Print Digital UV, #Producer pouf, #Advertising bags, 
#Sublimation, #Producer bedding

Akcesoria Eco
Ecological gifts

Do domu
Home articles

Upominki ekskluzywne
Exclusive gifts

Leżaki
Sun loungers

Wszystkie gadżety
All gifts

Odzież
Clothes
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ul. Sosnowa 6, 63-004 Tulce
+48 61 872 73 26
prezes@serikon.pl
serikon.pl

ul. Łąkowa 7A, 90-562 Łódź
+48 512 113 369
info@dtbeu.com
dtbeu.com

Drukarnia Serikon Sp. z o.o. Sp. k.

DTB EU

Marki / Brands
Członkostwo / Membership

Na rynku od / Since

Marki / Brands
Nagrody / Awards

Certyfikaty / Certificates
Członkostwo / Membership

Na rynku od / Since

SERIKON
PIAP
1989

Gildan, Kariban, Fruit of the Loom, Sol’s, STANLEY/STELLA
Gifts of the Year - RemaDays Warsaw 2019,
Gepard Biznesu 2020
GOTS, Oeko-tex standard 1000
PIAP
2018

PL #Kalendarze, #Notesy, #Boksy kartonowe, #Opakowa-
nia kartonowe, #Druk offsetowy

PL #Torby reklamowe, #Torby bawełniane, #Eco-torby, #Torby 
zakupowe, #Torby jutowe, #Workoplecaki, #Odzież reklamo-
wa, #Nadruki na tekstyliach, #Produkty spersonalizowane

ENG #Calendars, #Notepads, #Cardboard boxes, #Unit pac-
kages, #Offset print

ENG #Promotional Bags, #Cotton bags, #Eco-bags, #Shop-
ping bags, #Jute bags, #Bagpacks, #Corporate apparel, #Prin-
ting on textile, #Custom products

Art.piśmiennicze
Stationery

Akcesoria eco
Ecological gifts

Druk i papier
Printing and paper

Odzież
Clothes

Kalendarze
Calendars

Torby i opakowania
Bags and packaging
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Byków, ul. Wrocławska 41, 55-095 Mirków
+48 71 315 23 30
+48 880 349 176
marketing@easygifts.pl
easygifts.com.pl

ul. Białołęcka 196, 03-253 Warszawa
+48 22 299 05 50
info@expen.pl
expengifts.pl

EASY GIFTS

EXPEN Sp.K.

Marki / Brands

Nagrody / Awards
Certyfikaty / Certificates

Członkostwo / Membership
Na rynku od / Since

Marki / Brands

Nagrody / Awards

Członkostwo / Membership
Na rynku od / Since

Stanley, Aladdin, Pierre Cardin, Schwarzwolf, Silicon Power, Victo-
rinox, Wenger, Festina, Hugo Boss, Cerruti, Acme, Cacharel
Korona Reklamy, Gift of the Year
Solidni w Biznesie, Rzetelna Firma
PIAP
2007

Cross, Exo, Filofax, Nebo, Pigra, Pininfarina Segno, Sheaffer, 
True Utility
Super Gift 2013-2017, 2020-2022, Gifts Of The Year 2012-2017,
Korona Reklamy 2020
PIAP
2011

PL #Torba bawełniana, #Długopis, #Notes, #Parasol, #Eks-
kluzywne gadżety reklamowe, #Butelka szklana, #Hurtow-
nia gadżetów reklamowych, #Kubek termiczny, #Scyzoryk

PL #Latarki, #Narzędzia wielofunkcyjne, #Pióra wieczne, 
#Długopisy, #Długopisy z pamięcią USB, #Zestawy piśmien-
nicze, #Notesy, #Kalendarze, #Organizatory

ENG #Cotton bag, #Pen, #Notebook, #Umbrella, #Exclusive 
advertising gadgets, #Glass bottle, #Promotional gadgets 
wholesaler, #Thermal mug, #Pocket knife

ENG #Flashlight, #Multitools, #Fountain pens, #Pens, 
#Pens with USB memory, #Writing sets, #Notebooks, #Ca-
lendars, #Organisers

Art.biurowe
Office Supplies

Art.piśmiennicze
Stationery

Elektronika
Electronics

Kalendarze
Calendars

Parasole
Umbrellas

Upominki ekskluzywne
Exclusive gifts
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ul. Rynkowska 1, 85-503 Bydgoszcz
+48 60 507 81 12      +48 882 433 742
+48 603 620 774      +48 605 078 112
dmytro.ivanenko@fabrykacmyka.pl
pawel.niciak@fabrykacmyka.pl
fabrykacmyka.pl

FABRYKA CMYKa Niciak Sp.j.

PL #Druk, #Druk na odzieży, #Druk na akcesoriach, #Druk 
na folii FLEX, #Druk odblaskowy, #Druk farbą puchnącą, 
#DTF, #Sitodruk, #Druk reklamowy 

ENG #Prints, #Clothes Prints, #Accessories Prints, #Flex 
Prints, #Reflective Prints, #Swelling Paint Prints, #Direct To 
Film, #Direct Screen Printing, #Advertising Print

Druk i papier
Printing and paper

Odzież
Clothes

Wszystkie gadżety
All gifts

O firmie / About

Członkostwo / Membership
Na rynku od / Since

Fabryka CMYKa - Jako drukarnia reklamowa znakujemy odzież  
i gadżety reklamowe. Nasz nowoczesny sprzęt oraz wielolet-
nie doświadczenie służą pomocą do wytwarzania jakościowych 
usług drukarskich. Umiejętności naszego zespołu sprzedażowego  
oraz graficznego pozwalają w najlepszy sposób dostarczać naszym 
klientom pięknie wykonane i funkcjonalne przedmioty codzienne-
go użytku, oznaczone logotypem sponsora.

Dział graficzny zwizualizuje każdy, nawet bardzo skomplikowany 
projekt. Opanowanie najróżniejszych technik druku pozwala nam 
na wystawienie bardzo szerokiej oferty. Pozytywne opinie klientów 
cechują nas jakością, precyzyjnością oraz odpowiedzialnością.
PIAP
2017
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Tymbark 269, 34-650 Tymbark
+48 533 533 883
+48 794 570 590
+48 794 570 595
biuro@fabrykasmyczy.pl
fabrykasmyczy.pl

Fabryka Smyczy S.C.

PL #Smycze reklamowe , #Breloki z nadrukiem , #Kominy re-
klamowe , #Wstążki z nadrukiem , #Smycze ekologiczne rPET

ENG #Lanyards, #Keyrings, #Bandanas, #Ribbons, #rPET 
Eco lanyards

Akcesoria eco
Ecological gifts

Breloki
Keychains

Smycze reklamowe
Advertising Lanyards

O firmie / About

Certyfikaty / Certificates
Członkostwo / Membership

Na rynku od / Since

Smycz to więcej niż gadżet.
A my jesteśmy kimś więcej niż producentem.

Pomagamy agencjom reklamowym zabłysnąć wśród klientów. 
Oszczędzamy im czas i kluczowe zasoby. Jesteśmy Fabryką Smy-
czy. Produkujemy smycze i inne gadżety reklamowe.
OEKO-TEX
PIAP
2013





58 piap-org.plProducenci i Importerzy / Manufacturers and Importers

ul. Sportowa 12, 32-083 Balice
+48 12 632 21 20
info.pl@falk-ross.com
falk-ross.eu

ul. Naftowa 21, 38-400 Krosno
+48 13 436 89 07
+48 509 725 421
feniks1@feniks.biz.pl
feniks.biz.pl

Falk&Ross Group Polska Sp. z o.o.

Feniks Sp.z o.o.

Marki / Brands

Certyfikaty / Certificates
Członkostwo / Membership

Na rynku od / Since

Członkostwo / Membership
Na rynku od / Since

Marki dostępne na wyłączność: SG, SG Essential, Jassz Bags, Jassz 
Bistro, Jassz Towels, FDM
Solidni w Biznesie, PIAP
PIAP
2004

PIAP, PSI
1989

PL #Ręczniki i szlafroki, #Odzież robocza, #T-Shirty, #Czapki 
i akcesoria, #Kurtki, #Polary, #Odzież promocyjna, #Spor-
towa odzież 

PL #Potykacze, #Tablice, #Magnesy, #Sztalugi, #Tabliczki , 
#Skrzynki, #Torebki reklamowe, #Menu, #Produkty z drewna 

ENG #Towels & Bathrobes, #Workwear, #T-Shirts, #Caps 
& Accessories, #Jackets, #Fleece, #Promotional clothing, 
#Sport & Performance

ENG #A-Boards, #Wallboards, #Magnets, #Easels, #Table 
tops, #Wooden boxes, #Advertising bags, #Menu folders, 
#Wooden products

Czapki
Caps

Magnesy
Magnets

Odzież
Clothes

Torby i opakowania
Bags and packaging

Torby i opakowania
Bags and packaging

Usługi
Services



59piap-org.pl Producenci i Importerzy / Manufacturers and Importers

Al. NMP 52/19, 42-217 Częstochowa
+48 34 392 30 10
+48 605 445 242
info@emidas.pl
emidas.pl

ul. B.Chrobrego 7, 55-100 Trzebnica
+48 71 733 45 25
parasole@kulik.com.pl
parasole.kulik.com.pl

Firma EMIDAS Jacek Trzeszczyński

Firma Kulik M. Kempa Sp. J.

Marki / Brands
Członkostwo / Membership

Na rynku od / Since

Marki / Brands

Nagrody / Awards
Członkostwo / Membership

Na rynku od / Since

EMIDAS
PIAP, PSI
2009

Firma KULIK jest producentem i dystrybutorem parasoli: Kulik, 
Doppler, Derby, Knirps, Bugatti, S.Oliver, Manufaktur, Perletti, 
Rusque
Gala Biznesu
PIAP
1957

PL #Naklejki 3D, #Naklejki standardowe, #Napisy wypukłe, 
#Magnesy reklamowe, #Magnesy 3D, #Notesy z magnesem, 
#Pinsy 3D, #Breloki, #Identyfikatory 3D 

PL #Dystrybutor parasoli, #Parasole reklamowe, #Produ-
cent parasoli, #Parasole z nadrukiem, #Nadruk na paraso-
lach, #Wzorzyste parasole, #Specjalista od parasoli 

ENG #Doming stickers, #Standard stickers, #Doming letters, 
#Advertising magnets, #Doming magnets, #Notebooks with 
a magnet, #Doming pins, #Key rings, #Doming ID badges

ENG #Umbrella distributor, #Advertising umbrellas, #Um-
brella manufacturer, #Umbrellas with print, #Print on um-
brellas, #Design umbrellas, #Umbrella specialist

Druk i papier
Printing and paper

Akcesoria eco
Ecological gifts

Magnesy
Magnets

Parasole
Umbrellas

Pinsy
Pins

Wszystkie gadżety
All Gifts
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ul. Duńska 1b, 91-204 Łódź
48 42 639 51 31      48 531 502 398
48 785 121 306
zawieszki@fragrans.pl
weronika.stepien@fragrans.pl
fragrans.pl       freshcard.pl      
freshcar.pl       flowpack.pl

FRAGRANS 

PL #Zawieszka zapachowa, #Odświeżacz do samochodu, 
#Zapach do auta

ENG #Car airfresheners, #Car airfresheners, #Airfreshener 
for car

Akcesoria samochodowe
Car accessories

Maszyny
Machine

Usługi
Services

O firmie / About

Marki / Brands
Certyfikaty / Certificates

Członkostwo / Membership
Na rynku od / Since

Firma FRAGRANS jest polskim producentem, który specjalizuje 
się w produkcji zawieszek zapachowych do samochodu. Dzięki 
współpracy z firmami będącymi liderami na rynku światowym w 
produkcji kompozycji zapachowych oraz produkcji wysoko chłon-
nych materiałów stworzyliśmy produkty o najwyższej jakości.

Nowoczesna technologia produkcji, park maszynowy i wykwalifi-
kowana kadra pracownicza pozwala zadowolić naszych klientów 
jakością produktu jak również czasem realizacji. Dysponujemy 
nowoczesną linią pakującą oraz wieloma maszynami uzupełnia-
jącymi dzięki czemu możemy realizować wysokonakładowe prace 
oraz przyjmować dodatkowe zlecenia na pakowanie metodą flo-
wpack, kaszerowanie, wiązanie (np. etykiet).

Produkujemy ze specjalnie przygotowanych materiałów posia-
dających odpowiednie certyfikaty i atesty, które zapewniają nie 
tylko estetyczny wygląd ale również długą i bezpieczną eksploata-
cję. Wszystkie wykonywane przez nas prace na każdym etapie ich 
produkcji są sprawdzane pod względem jakościowym, począwszy 
od fazy projektu, a skończywszy na dostarczeniu go do Klienta.
Zawieszki FreshCar
Posiadamy wdrożony i utrzymywany System Zarządzania Jakością 
PN-EN ISO 9001:2015 w zakresie produkcji dekoracyjnych zawie-
szek zapachowych. Nasze produkty posiadają atest PZH, kompo-
zycje zapachowe są zgodne z zaleceniami IFRA.
PIAP, PSI, AIMFAP
1998
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ul. Jana z Kolna 16, 65-014 Zielona Góra
+48 68 477 21 30
+48 502 067 288
druk3d@fortis.net.pl
fortis.net.pl

al. Piastowska 4, 43-400 Cieszyn
+48 33 488 68 88
office@fops.pl
fops.pl

Fortis M.Borowy Sp.J.

fulloutdoorprintservice

Marki / Brands
Nagrody / Awards

Członkostwo / Membership
Na rynku od / Since

Członkostwo / Membership
Na rynku od / Since

Druk offsetowy, Druk offsetowy UV, Druk soczewkowy, Druk cyfrowy
Rzetelna firma
PIAP, PSI, OPZL
2000

PIAP, FESPA
1995

PL #Materiały POS, #Podkładki pod mysz, #Maty reklamo-
we, #Segregatory, #Clipboardy, #Magnesy, #Notesy ma-
gnetyczne, #Zakładki magnetyczne, #Naklejki reklamowe, 
#Podkładki pod kubek, #Kalendarze 3D i metalizowane, 
#Wizytówki, #Linijki 

PL #Produkty POS, #Produkty OOH, #Produkty reklamowe 
, #Produkty wielkoformatowe, #Etykiety 

ENG #POS materials, #Mouse pads, #Place mats, #, #Bin-
ders, #Magnets, #Advertising stickers, #Drink coasters, 
#3D and metalized calendars, #, #Business cards, #Clipbo-
ards, #Magnetic notepads,  #Magnetic bookmarks #Rulers

ENG #POS products, #OOH products, #Advertising pro-
ducts, #LFP products, #Labels

Druk i papier
Printing and paper

Druk i papier
Printing and paper

Magnesy
Magnets

Maty
Mats
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ul. Okulickiego 14, 35-206 Rzeszów
+48 17 200 01 11
biuro@globalgift.pl
globalgift.pl

ul. Osiedle 1, 62-070 Dopiewiec
+48 61 814 84 54
+48 608 683 323
biuro@graffiti-print.pl
graffiti-print.pl

Globalgift.pl - Gadżety reklamowe dla firm

Graffiti Print

Marki / Brands
Nagrody / Awards

Członkostwo / Membership
Na rynku od / Since

Marki / Brands
Certyfikaty / Certificates

Członkostwo / Membership
Na rynku od / Since

GLOBALGIFT.PL
Gwiazdy PIAP
IAP, IPH w Rzeszowie,
2013

Graffiti Print
Rzetelna Firma
PIAP, PSI
1989

PL #Gadżety reklamowe , #Parasole, #Torby bawełniane , 
#Torby papierowe, #Gadżety ekologiczne, #Kubki, #Plecaki, 
#Narzędzia reklamowe, #Odzież reklamowa 

PL #Flagi, #Winder, #Namioty Składane, #Parasol Plażo-
wy, #Roll Up, #Proporczyki, #Leżaki, #Maseczki COVID-19, 
#Kostki Pufy 

ENG #Advertising gadgets, #Umbrellas, #Cotton bags, #Pa-
per bags, #Eco gadgets, #Mugs, #Backpacks, #Advertising 
tools, #Advertising clothes

ENG #Flags, #Beachflags, #Foldable Tents, #Garden Um-
brella, #Roll Up, #Pennants, #Sunbed, #COVID-19 Masks, 
#Cube Seats

Upominki ekskluzywne
Exclusive gifts

Flagi
Flags

Usługi
Services

Leżaki
Sun Loungers

Wszystkie gadżety
All gifts

Parasole
Umbrellas
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ul. Rybna 1 A, 05-091 Ząbki k/Warszawy
+48 22 663 50 82
+48 22 663 42 74
giftstar@giftstar.pl
info@pro-usb.pl
giftstar.pl
pro-usb.pl

GIFT STAR & Pro-USB

PL #Smycze, #Identyfikatory , #Taśmy z nadrukiem, #Sznu-
rówki do butów, #Bluz, #Wstążki, #Gumy z nadrukiem, 
#Szarfy dla Hostess, #PenDrive

ENG #Lanyards, #ID badges, #Bands with imprinting, #La-
ces for shoes, #Decorative ribbons, #Elastic bands with 
imprinting, #Sublimation sashes, #USB flash drive #Clothes

Akcesoria eco
Ecological gifts

Elektronika
Electronics

Smycze reklamowe
Advertising Lanyards

O firmie / About

Marki / Brands
Nagrody / Awards

Certyfikaty / Certificates
Członkostwo / Membership

Na rynku od / Since

GIFT STAR - PRODUCENT: smyczy - ponad 90 modeli, taśm, wstążek, 
gum, sznurówek, szarf, metek, potników odzieżowych. Sublimacja 
full-color - własna linia produkcyjna wraz ze szwalnią.
 
Bezpośredni producent: gum treningowych, podkładek pod mysz, 
toreb, ściereczek do okularów, smyczy dla psów, pasy do bagaży.
 
Pro-USB - bezpośredni IMPORTER pamięci USB i innych urządzeń USB  
REALIZACJE w opcji usług express - 24 lub 72 h.
GIFT STAR, Pro-USB
Nagrody podczas GIFT EXPO i EURO-REKLAMA na Międzynarodo-
wych Targach w Poznaniu 2008,2009, 
Gifts of the Year 2013 EUROPE w Norymberdze, 
wyróżnienia Gifts of the Year RemaDays 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 
SUPER GIFT 2013, 2014, 2015, 2016 - Festiwal Marketingu
RZETELNA FIRMA
PIAP, PSI Member 47052
2004
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ul. Cieszkowskiego 32, 60-462 Poznań
+48 61 824 11 71
biuro@giftexpress.pl
giftexpress.pl

GiftExpress

PL #Artykuły promocyjne, #Gadżety reklamowe, #Agencja 
reklamowa, #Długopisy reklamowe, #Parasole, #Ekskluzyw-
ne upominki, #Elektronika, #Produkcja indywidualna - import

ENG #Promotional Products, #Advertising gadgets, #Adver-
tising agency, #Promotional pens, #Umbrellas, #Exclusive 
Gifts, #Electronics, #Individual production - imports

Odzież
Clothes

Upominki ekskluzywne
Exclusive gifts

Wszystkie gadżety
All gifts

Marki / Brands

Certyfikaty / Certificates
Członkostwo / Membership

Na rynku od / Since

BLAUPUNKT, UNGARO, LACROIX, HUGO BOSS, PARKER, WATER-
MAN, SAGAFORM, XD DESIGN, CONTIGO, BLOMUS
PIAP, SWB, RZETELNA FIRMA
PIAP
2009
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Krzywaniec, 66-010 Nowogród Bobrzański
+48 68 327 94 02
office@guapa.pl
guapa.pl

Guapa Produkcja Sp.z o.o.

PL #Ścierki, #Gąbki, #Ręcznik, #Zestawy do czyszczenia, #Rękawi-
ce, #Ścierki do okularów, #Mopy, #Podkładki pod mysz, #Kominy

ENG #Cloths, #Pads, #Towels, #Cleaning sets, #Gloves, #Glass 
wipes, #Mops, #Mouse pads, #Scarfs

Akcesoria eco
Ecological gifts

Akcesoria samochodowe
Car Accessories

Wszystkie gadżety
All gifts

O firmie / About

Marki / Brands
Nagrody / Awards

Certyfikaty / Certificates
Członkostwo / Membership

Na rynku od / Since

Guapa Clean Up! Marka, pod którą kryją się twórcze, przemyślane  
i profesjonalne rozwiązania dla domu, firmy, reklamy! Specjalizujemy 
się w produkcji szeregu wyrobów do profesjonalnego i codziennego 
użytku: gąbki, ścierki, mopy, nawet produkty dedykowane dla branży 
jubilerskiej. Szukasz artykułu, który sprawdzi się w sektorze motory-
zacyjnym? A może Twój obszar to Sport? Nie wiesz jak w oryginalny 
sposób promować sektor farmaceutyczny lub muzyczny? Nic nie szko-
dzi! Profesjonalnie podchodzimy do spraw każdej wagi! Wspieramy 
Twoje działania promocyjne! Poznaj gadżety, które możesz sperso-
nalizować dodając swój nadruk lub logo. Idealne jako uzupełnienie 
eventu, akcji promocyjnej lub jako gadżet dla Twoich klientów. Chętnie 
pomożemy w doborze odpowiedniego produktu i sprawimy, że Twoja 
marka zapisze się w pamięci Klientów
 
Znajdziesz u nas szeroki asortyment produktów używanych do czysz-
czenia i polerowania. To doskonała możliwość zastosowania reklamy 
na produktach, które będą towarzyszyć Twoim klientom na co dzień! 
Zapewniamy pełne wsparcie w doborze materiału i znakowania na-
szych produktów. Proponujemy różne gąbki wykonane z wielu ro-
dzajów materiałów: ircha syntetyczna, naturalna, mikrofibra tkana, 
włóknina, bawełna. Co więcej, dotychczas nie wyprodukowano lepszej 
mikrofibry niż ta, której używamy - perfekcyjnie czyści niemal każdą 
powierzchnię. Guapa Clean Up! to także wysokiej jakości ręczniki wy-
konane z mikrofibry suede, przyjemnej w dotyku i niezwykle chłonnej. 
Dostępne w wielu rozmiarach i wariantach kolorystycznych. Pamiętaj, 
że masz możliwość zadrukowania materiału jednostronnie lub dwu-
stronnie metodą sublimacji w zależności od wybranego modelu. Pro-
fesjonalne rozwiązania nawet w błahych zadaniach!
Guapa Clean Up!
Super Gift 2015; Super Gift 2016; Super Gift 2017
ISO 9001:2015
PIAP, PSI, Polsko Amerykańska Izba Gospodarcza
2010
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ul. Spółdzielcza 5A, 44-145 Pilchowice
+48 32 413 40 11
biuro@gratisownia.pl
gratisownia.pl

ul. Gliwicka 272-274, 40-862 Katowice
+48 32 201 16 44
+48 601 426 025
biuro@grupamaris.pl
skankolor.pl

Gratisownia.pl Sp. z o.o.

Grupa Maris Marek Święs

Marki / Brands
Nagrody / Awards

Certyfikaty / Certificates
Członkostwo / Membership

Na rynku od / Since

Marki / Brands

Certyfikaty / Certificates

Członkostwo / Membership
Na rynku od / Since

Createit
Korony Reklamy
Solidni w biznesie, Trust AD International Certyficate
PIAP, Solidni w biznesie
2007

Grupa Maris:
Skankolor.pl- Studio Graficzne, Drukarnia Cyfrowa i Agencja Reklamowa
Toktik.pl- produkcja fototapet na wymiar
Decormi.pl- obrazy i ściany akustyczne
Rekomendowana Agencja Reklamowa PIAP, Descor Partner Firmy 
PONGS
PIAP, RIG
1996

Pl #Pamięci USB, #Gadżety Reklamowe, #Kalendarze, #Smy-
cze, #Breloki, #Koszulki, #Torby, #Kubki, #Nietypowe 

PL #Druk Cyfrowy, #Agencja Reklamowa, #Druk Fototapet, 
#Akustyka Pomieszczeń, #Druk na folii, #Druk na tkaninach, 
#Produkcja Toreb Papierowych 

Eng #USB Flash Drives, #Promotional Gifts, #Calendars, #Le-
ads, #Key Rings, #T-Shirts, #Bags, #Cups, #Unusual

ENG #Digital Print, #Advertising Agency, #Printing of photo 
Wallpapers, #Room Acoustics, #Printing on foil, #Printing on 
fabrics, #Production of paper bags

Artykuły AntyCovid
Anticovid

Druk i papier
Printing and paper

Upominki ekskluzywne
Exclusive gifts

Torby i opakowania
Bags and packaging

Wszystkie gadżety
All gifts

Wszystkie gadżety
All gifts
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ul. Pszczyńska 2, 41-902 Bytom
+48 695 322 393
+48 602 556 188
marketing@happygifts.eu
happygifts.eu

ul. Traugutta 135, 50-419 Wrocław
+48 71 343 78 85
+48 725 063 320
biuro@ideashirt.pl
ideashirt.pl

Happy Gifts Europe Sp.z o.o.

Ideashirt.pl 

Marki / Brands

Certyfikaty / Certificates
Członkostwo / Membership

Na rynku od / Since

Marki / Brands
Członkostwo / Membership

Na rynku od / Since

Jesteśmy globalnym producentem oraz dostawcą upominków  
i zestawów reklamowych łączących nowoczesny design i innowacyj-
ność. Właściciel marek artykułów promocyjnych: Lecce Pen® - dłu-
gopisy plastikowe, B1® - długopisy metalowe, thINKme® - notesy 
reklamowe, Enote® - notesy i planery, Bag&Fly - plecaki premium.
FSC® SA-COC-004214, BIOMASTER Antibacterial
PIAP
1992

ideashirt, printlab, printflow, yax interactive
PIAP
2015

PL #Długopisy plastikowe, #Długopisy metalowe, #Notesy 
reklamowe, #Planery niedatowane, #Zestawy Prezentowe, 
#Plecaki premium, #Upominki ekologiczne, #Elektronika

PL #Koszulki z nadrukiem, #Odzież reklamowa, #Nadruki 
na gadżetach, #Haft komputerowy, #Czapki reklamowe, 
#Druk DTG, #Druk UV, #Druk sublimacyjny, #Szwalnia

ENG #Plastic pens, #Metal pens, #Promotional notebooks, 
#Undated planners, #Gift sets, #Premium backpacks, #Eco 
gifts, #Electronics

ENG #Print on t-shirts, #Advertising clothes, #Print on 
gadgets, #Embroidery, #Advertising caps, #DTG print, #UV 
print, #Sublimation, #Sewing

Akcesoria eco
Ecological gifts

Odzież
Clothes

Art.piśmiennicze
Stationery

Usługi
Services

Wszystkie gadżety
All gifts

Wszystkie gadżety
All gifts
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ul. Słoneczna 4, 06-100 Pułtusk
+48 23 657 22 54
hpl@headwear.com.pl
headwear.com.pl

Headwear PL Sp. z o.o. Sp. j.

PL #Czapki zimowe, #Czapki baseball’owe, #Kapelusze i daszki, 
#Czapki, #Haft, #Czapki z daszkiem, #Czapki zimowe, #Nadruki

ENG #Winter caps, #Baseball caps, #Hats and visors, #Caps, 
#Embroidery, #Baseball caps, #Beanies, #Prints

Czapki
Caps

Odzież
Clothes

O firmie / About

Marki / Brands
Członkostwo / Membership

Na rynku od / Since

Headwear Professionals to prawie 50 lat doświadczenia w produk-
cji i sprzedaży czapek reklamowych! Niezmiennie od 1974 roku nasz 
model sprzedaży opiera się na współpracy wyłącznie z agencjami 
reklamowymi. Na każdym kroku wspieramy naszych klientów mery-
torycznie i praktycznie. Dzięki naszemu doświadczeniu płynącemu  
z działań prowadzonych na różnych rynkach, niejednokrotnie poma-
gamy naszym partnerom wyprzedzać trendy i spełniać wymagania 
najbardziej wymagających klientów. 

Oprócz wiedzy produktowej oferujemy również wsparcie marketin-
gowe i sprzedażowe. Headwear Professionals to 9 centrów logistycz-
nych na 3 kontynentach i ponad 30 tys. m kw. powierzchni magazy-
nowej! Dzięki naszemu zapleczu logistycznemu i dużej powierzchni 
magazynowej jesteśmy w stanie obsłużyć każde zapytanie i dostar-
czyć dowolny produkt z naszej oferty w ciągu 24 godzin na trenie 
całego kraju. Lub do 3 dni na terenie całej Europy. 

W ofercie Headwear Professionals znajduje się wiele produktów  
z szeroko rozumianego asortymentu nakryć głowy. Wiodącymi pro-
duktami są czapki z daszkiem, których w ofercie dostępnych od ręki 
jest ponad 150 różnych modeli i fasonów – co daje możliwość wybo-
ru produktu dla najbardziej wymagających klientów. Jednak czapki  
z daszkiem to nie wszystko. W ofercie Headwear Professionals 
możesz znaleźć także czapki zimowe, które mogą być idealnym 
gadżetem reklamowym w okresie jesienno-zimowym. Tutaj także 
asortyment jest bardzo szeroki, można wybierać spośród różnych 
materiałów oraz fasonów. Na szczególną uwagę zasługują także 
kapelusze oraz daszki reklamowe, które idealnie sprawdzają się  
w okresie wiosenno-letnim. Daszki reklamowe są także bardzo czę-
sto wykorzystywane na różnego rodzaju eventach plenerowych.
Headwear Professionals
IAP, PSI, APPA,BPMA
1974
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ul. Wrocławska 9, 55-100 Trzebnica
+48 71 310 91 06
+48 22 462 47 33 
+48 512 287 008
info@inspirion.pl
inspirion.pl

Inspirion Polska Sp. z o.o.

PL #Artykuły promocyjne, #Upominki ekskluzywne, #Upo-
minki ekologiczne, #Parasole, #Plecaki i torby, #Elektronika, 
#Sport, #Znakowanie

ENG #Promotional produtcs, #Exclisive gifts, #Eco gifts, 
#Umbrellas, #Backpacks and bags, #Electronics, #Sport, 
#Imprints

Akcesoria Eco
Ecological gifts

Parasole
Umbrellas

Wszystkie gadżety
All gifts

O firmie / About

Marki / Brands

Nagrody / Awards

Certyfikaty / Certificates

Członkostwo / Membership
Na rynku od / Since

INSPIRION POLSKA Sp. z o.o. to filia międzynarodowego koncernu 
INSPIRION GmbH, zajmująca się importem i hurtową dystrybucją 
artykułów promocyjnych. Historia koncernu to ponad 200 lat kon-
taktów handlowych z partnerami z Azji i całego globu. Za Inspirion 
Polska stoją nie tylko 2 wieki historii, potężne know how czy między-
narodowa sieć magazynów pozwalająca na sprowadzanie i dystry-
bucję artykułów promocyjnych ze znakowaniem w krótkim czasie.
Promotion Tops, Topico, Season Special, Check.In, Calla, Creado,  
Finesse, Registred Design
Nagroda Publiczności Super Gift 2017, 2018
Super Gift 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022
Catalogue of the Year 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022
Gifts of the Year 2009, 2011, 20212, 2013, 2015, 2016
Gazele Biznesu 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
Diamet Forbes
EKGIFT 2021
PN-EN ISO 9001: 2009
REACH compliance by Dekra
PIAP, PSI
2005
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ul. Pieniężnego 14, 10-003 Olsztyn
+48 607 613 566
ies@iespolska.pl
iespolska.pl

ul. Dworcowa 62, 62-400 Słupca
+48 63 274 32 10
sprzedaz@jaguargift.com
jaguargift.com

Ies Polska

Jaguar Tomasz Chwiłowicz

Marki / Brands
Członkostwo / Membership

Na rynku od / Since

Marki / Brands
Nagrody / Awards

Certyfikaty / Certificates
Członkostwo / Membership

Na rynku od / Since

Fruit of the Loom, Russell, Result, Spiro
PIAP, Joomp
2005

PERSONA, LUVA, PULARYS, HIGMED
Wielokrotny zdobywca nagród Korony Reklamy jako Producent 
Upominków Reklamowych
REACH
PIAP, PSI
1933

PL #Koszulki, #Bluzy, #Koszule, #Soft shelle, #Polary, #Ka-
mizelki, #Odzież robocza, #Znakowanie

PL #Portfele, #RFID, #Teczki, #Plecaki i torby na laptop, 
#Paski, #Kalendarze, #Zestawy Piór, #Drewno, #Druk

ENG #T-shirts, #Sweats, #Shirts, #Soft shells, #Fleeces, 
#Bodywarmers, #Workwear, #Printing

ENG #Wallets, #RFID, #Portfolios, #Backpacks & Laptop 
bags, #Belts, #Planners, #Pen sets, #Wood, #Print

Czapki
Caps

Galanteria
Leather goods

Odzież
Clothes

Upominki ekskluzywne
Exclusive gifts

Wszystkie gadżety
All gifts

Jaguar
The Family Enterprise Since 1933
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ul. Wawelska 118, 64-920 Piła
+48 690 009 099
kontakt@k2print.pl
k2print.pl

ul. Starogardzka 42, 83-010 Straszyn k./Gdańska
+48 58 682 89 42
+48 605 390 502
sprzedaz@upominkarnia.pl
kemer.pl

K2 Print - Drukarnia Online

KEMER GROUP

Marki / Brands
Członkostwo / Membership

Na rynku od / Since

Marki / Brands
Nagrody / Awards

Członkostwo / Membership
Na rynku od / Since

Studio K2 - Agencja reklamowa
PIAP
2016

KEMER Upominkarnia Bagażownia
Marka w Trzecim Tysiącleciu pod patronatem Prezydenta RP
Izba Rzemieślnicza Gdańsk, PIAP
1982

PL #Drukarnia online, #Drukarnia offsetowa, #Drukarnia 
cyfrowa, #Drukarnia wielkoformatowa

PL #Portfel , #Walizka , #Parasol , #Wizytownik , #Torba po-
dróżna , #Torby z logo , #Walizka z logo

ENG #Online printing , #Offset printing , #Digital printing, 
#Large format printing

ENG #Wallet, #Suitcase RFID, #Umbrella, #Caseetui, 
#Travel bag, #Bag with logo, #Branded trolley

Art.biurowe
Office supplies

Galanteria
Leather goods

Druk i papier
Printing and paper

Parasole
Umbrellas

Kalendarze
Calendars

Wszystkie gadżety
All gifts
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ul. Trakt Lubelski 414A, 04-667 Warszawa
+48 22 812 90 60
+48 601 360 377
info@jettstudio.pl
jettstudio.pl

jettStudio Sp. z o.o.

PL #Tekstylia promocyjne, #Odzież codzienna, #Odzież 
sportowa, #Odzież robocza, #Odzież biznesowa, #Torby na 
zakupy wielorazowego użytku, #Plecaki, #Worki, #Ręczniki, 
#Fartuchy, #Czapki, #Produkty do sublimacji, #kubki, #Wor-
ki, #Butelki, #Koszulki, #Parasole , #Kubki termiczne, #Kubki 
ceramiczne, #Butelki stalowe

ENG #Promotional textiles, #Sportswear, #Workwear, #Re-
usable shopping bags, #Backpack, #Products specially for 
sublimation, #Umbrella, #Travel mug, #Casual textile, #Bu-
sinesswear, #Non-woven, #Cotton, #Polyester, #String bag, 
#Towels, #Aprons, #Caps, #Mug, #T-shirt, #Bottles, #Termos, 
#Ceramic, #Vacuum flask

Akcesoria eco
Ecological gifts

Odzież
Clothes

Wszystkie gadżety
All gifts

O firmie / About

Marki / Brands
Nagrody / Awards

Certyfikaty / Certificates
Członkostwo / Membership

Na rynku od / Since

Firma jettStudio działa na polskim rynku od 1996 roku. Specjalizujemy 
się w imporcie upominków reklamowych. Oferujemy Państwu pro-
dukty sprawdzone i wyselekcjonowane pod względem jakości i funk-
cjonalności. Wszystkie z dystrybuowanych przez nas artykułów posia-
dają szeroką gamę kolorystyczną oraz ciekawą formę wzorniczą. Stale 
poszukując nowych rozwiązań, wychodzących naprzeciw potrzebom 
rynku, zapewniamy najwyższej jakości usługi, przy najkrótszych ter-
minach realizacji. Zgodnie z naszymi założeniami, jesteśmy w stanie 
dostarczyć nietypowe, indywidualne rozwiązania, stworzone specjal-
nie dla klienta lub marki. W naszej ofercie znajdziecie Państwo  pro-
dukty marek ROLY, BrandCharger, Le Zen, JG i OUTDOOR gifts. Część 
z produktów znajdujących się w naszej ofercie jest chroniona prawem 
patentowym. Na terenie naszej firmy posiadamy wzorcownię, w której 
można obejrzeć i zakupić pojedyncze produkty. 

Nasza oferta, jest gwarantem zakupu wyjątkowych produktów, nie-
dostępnych u innych importerów w całej Polsce. Zapewniamy profe-
sjonalną obsługę handlową, umożliwiając szybką i skuteczną reali-
zację indywidualnych zamówień. Ofertę naszą kierujemy do agencji 
reklamowych, którym zależy na uatrakcyjnieniu swojego wizerunku  
w oczach klientów. Chcemy być najgodniejszym zaufania partnerem  
w drodze do osiągnięcia wspólnego sukcesu.
JG, ROLY, Le Zen, BranCharger, OUTDOOR
Korony Reklamy 2008, 2010, 2015, 2022
Gifts of the Year 2008, 2009, 2012, 2018, 2020, 2022
Super Gift 2018, 2019, 2021, 2022
Solidni w Biznesie
PIAP, PSI
1996



ODZIEŻ PROMOCYJNA  SPORTOWA  ROBOCZA  UPOMINKI REKLAMOWE 
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ul. Wspólna 7, 62-045 Pniewy
+48 61 445 54 00
info@karlknauer.pl
karlknauer.pl

Karl Knauer Poland Sp. z o.o.

PL #Notesy samoprzylepne, #Bloczki, #Kostki, #Notesy w okład-
ce, #Hardcover Set, #Znaczniki w okładce , #Konfekcja , #Kalen-
darze Adwentowe, #Flipchart,  #Druk na Ściankach 

ENG #Adhesive Notes, #, #Note Cube, #Adhesive Cube, #Adhesi-
ve set in Carboard Cover, #, #Paper Markers with Carboard Cover, 
#Confectionery, #Advent Calendars, #Flipchart, #Cutting Edge

Akcesoria eco
Ecological gifts

Art.piśmiennicze
Stationery

Druk i papier
Printing and paper

O firmie / About

Marki / Brands
Nagrody / Awards

Certyfikaty / Certificates

Członkostwo / Membership
Na rynku od / Since

Opakowania, artykuły reklamowe, opakowania na prezenty, ka-
lendarze adwentowe. Z papieru, kartonu, tektury falistej. Jako 
dużej wielkości przedsiębiorstwo rodzinne zatrudniające ponad 
800 pracowników w dwóch lokalizacjach, jesteśmy jednym z naj-
bardziej innowacyjnych producentów artykułów reklamowych  
oraz pudełek składanych w Europie.
 
„Impressively different” – tak chcielibyśmy pomóc Ci zdystan-
sować konkurencję. Dzięki olbrzymiemu spektrum rozwiązań  
w zakresie artykułów reklamowych i opakowań, pasji i efektywno-
ści, dzięki niezawodności i chęci poszukiwania innowacji, która ze 
zwariowanych wizji pozwala wyczarować produkty jakich dotąd 
nie znał świat.
 
W swoim portfolio oferujemy także usługi co-packingu - zajmie-
my się kompleksowo usługami w zakresie pakowania usługo-
wego – od konfekcjonowania towarów po komisjonowanie. Jeśli 
jako producent lub na zlecenie pod własną nazwą lub jako markę 
handlową chcesz zapakować, przepakować lub dopakować towar, 
dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu w sektorze food  
i non food znajdziemy dla Ciebie idealne rozwiązanie.
Powerstikkies®, Powerstikkies® eco, stikkiesflip®
Promotional Gift Award, PSI Sustainability Awards, iF Design Awards
ISO 9001, ISO 140001, ISO 22000, ISO 50001, Certyfikat produk-
cji wolnej od CO2, Certyfikat FSC® (Forest Stewardship Council),  
Certyfikat PSO
PIAP, GWW, Ypdm, DWK, AHK
1990
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ul. Sielska 17a, 60-129 Poznań
+48 61 666 10 19
+48 730 995 596
kontakt@kopertomat.pl
kopertomat.pl

Kopertomat.pl 

PL #Koperty z nadrukiem , #Druk i papier , #Art.biurowe ENG #Printed envelopes, #Printing and paper, #Office  
supplies

Art.biurowe
Office supplies

Druk i papier
Printing and paper

O firmie / About

Marki / Brands
Certyfikaty / Certificates

Członkostwo / Membership
Na rynku od / Since

Przyjemność zamawiania

Kopertomat.pl to miejsce, które powstało z myślą o naszych aktu-
alnych oraz przyszłych klientach. Chcemy usprawnić proces zama-
wiania i sprawić, że współpraca z nami stanie się jeszcze łatwiejsza. 
Szczerze lubimy to, co robimy. Każde zlecenie traktujemy indywidu-
alnie i bardzo uważnie słuchamy głosów naszych odbiorców. Wyko-
rzystując blisko 10 letnie doświadczenie, nie szczędzimy wysiłków, 
aby stale podnosić poziom usług i nadążać za zmiennymi potrzeba-
mi rynku. Jeśli masz nietypowe potrzeby, pytania lub wątpliwości – 
daj nam znać, z przyjemnością wszystko wyjaśnimy.
Kopertomat.pl
Rzetelna Firma
PIAP
2013
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ul. Toruńska 6, 62-800 Kalisz
+48 62 720 91 26
+48 728 258 411
b2b@koruma.pl
koruma.pl

ul. Marynarska 14, 02-674 Warszawa
+48 22 448 05 22
+48 785 088 708
biuro@kusha.pl
kusha.pl

Koruma

Kusha

Marki / Brands
Nagrody / Awards

Certyfikaty / Certificates
Członkostwo / Membership

Na rynku od / Since

Marki / Brands

Nagrody / Awards

Członkostwo / Membership
Na rynku od / Since

Koruma®
Super Gift
Rzetelna Firma, Certyfikat TÜV
PIAP
2011

Uciekający Budzik Clocky, Tangle, LeżaKing, AutoMouse, AutoDrive, 
Contigo, Ridaz, Welly, Landmice, Reisenthel
Gazele eBiznesu 2019, 2020, 2021, Gifts of the Year 2017, Super Gift 
2015, Gifts of the Year 2011
PIAP
1996

PL #Skórzane portfele męskie, #Skórzane portfele dam-
skie, #Etui na karty, #Etui z ochroną kluczyków typu kyless,  
#Zabezpieczenia kart zbliżeniowych, #Okładki na paszport

PL #Uciekający Budzik, #Leżaki XXL LeżaKing , #Muzyczna 
Poduszka, #Licencjonowana mysz samochód, #Pamięć USB 
samochód, #Gadżety motoryzacyjne,  #Lunch box

ENG #Leather mens wallets, #Leather ladies purses, #Cre-
dit card holders , #Keyless key fob protectors, #RFID con-
tactless card protectors, #Passport cover

ENG #Clocky, #Tangle, #Deck Chair LezaKing, #Sound Asle-
ep pilow, #Licensed car mouse, #Car shape Pendrive, #Au-
tomotive Gifts, #Splot Tangle

Galanteria
Leather Goods

Elektronika
Electronics

Leżaki
Sun loungers

Wszystkie gadżety
All gifts
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Fabryczna 43, 43-100 Tychy
+48 32 707 02 23
+48 797 603 202
biuro@lasitlaser.pl
lasitlaser.pl

ul. Wrocławska 41, 55-095 Byków
+48 71 330 54 60
+48 667 204 165
marketing@macma.pl
www.macma.pl

Lasit Laser Polska

Macma Polska Sp. z o.o.

Marki / Brands

Członkostwo / Membership
Na rynku od / Since

Marki / Brands
Nagrody / Awards

Certyfikaty / Certificates
Członkostwo / Membership

Na rynku od / Since

LASIT to firma, która od 1990 roku z pasją rozwija technologię 
znakowania laserowego. Oferujemy urządzenia do znakowania 
laserowego dla wszystkich branż produkcyjnych.
PIAP
1990

Schwarzwolf, Mark Twain, Crisma, Pierre Cardin, Ferraghini
Korony Reklamy, Gifts of the Year
Solidni w Biznesie, Rzetelna Firma
PIAP 
2002

PL #Znakowarki laserowe, #Laser, #Grawerowanie laserowe, 
#Systemy znakowania #Lasit, #Znakowarka fiber, #Znakowanie 
na plastiku, #Znakowanie metali

PL #Torba bawełniana, #Długopis, #Notes, #Brelok, #Bidon, 
#Parasol, #Butelka szklana, #Importer gadżetów reklamo-
wych, #Gadżety ekologiczne

ENG #Cotton bag, #Pen, #Notebook, #Key ring, #Bottle, 
#Umbrella, #Glass bottle, #Importer of advertising gadgets, 
#Ecological gadgets

ENG #Laser marker, #Laser, #Laser engraving, #Marking sys-
tems, #Lasit, #Fiber lasers, #Marking on plastic, #Metal marking

Maszyny
Machine

Akcesoria eco
Ecological gifts

Art.biurowe
Office supplies

Art.piśmiennicze
Stationery
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ul. Hlonda 10a/42a, 02-972 Warszawa
+48 29 691 11 63      +48 728 804 962
+48 600 347 377
info@lime-box.com
office@lime-box.com
lime-box.com
beesthetic.pl

LimeBOX 

PL #Żele do rąk o właściwościach antybakteryjnych, #Mydło 
w płynie, #Kremy do opalania SPF 50, #Mleczko do opalania, 
#Balsam po opalania, #Pasta BHP , #Krem do rąk Aloe Vera, 
#Krem i balsam do ust 2w1, #Saszetki kosmetyczne

ENG #Hand cleansing gels, #Liquid soap, #Sun protection 
SPF 50, #Sun lotion, #After sun, #Hand cleaning paste, #ALOE 
VERA Hand Cream, #Double care tube, #Single use sachets

Artykuły AntyCovid
Anticovid

Do domu
Home articles

Zdrowie i uroda
Health and beauty

O firmie / About

Marki / Brands
Nagrody / Awards

Certyfikaty / Certificates
Członkostwo / Membership

Na rynku od / Since

LimeBOX to nie tylko firma, ale miejsce w którym spotykają się 
ludzie z pasją. Podstawą naszej pracy jest szukanie elastycznych 
i innowacyjnych rozwiązań w zakresie produkcji kosmetyków. 
Skupiamy się w szczególności na produkcji nisko-/średnio-nakła-
dowej, co pozwala nam wspierać młode firmy w ich pierwszych 
krokach na „kosmetycznej scenie”, a z czasem na realizację coraz 
większych projektów. 

Dzięki doskonałej jakości kosmetykom reklamowym tworzymy 
także wizerunek marketingowy naszych klientów, dostarczając 
im produkt, który najlepiej zadba o „właściwą pielęgnację rela-
cji biznesowych”. Każdego dnia dokładamy starań, by sprostać  
Państwa oczekiwaniom.
LIMECARE
Gifts of the Year 2019
ISO 9001
PIAP, PSI
2013
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ul. Opatkowicka 10B, 30-499 Kraków
+48 12 446 78 10
info@l-shop-team.pl
l-shop-team.pl

L-Shop-Team POLSKA

PL #Tekstylia Promocyjne, #Odzież Sportowa, #Odzież Ro-
bocza i Biznesowa, #Czapki, #Kurtki, #Ręczniki, #Koszulki, 
#Torby, #Plecaki , #Backpacks, #Fartuchy

ENG #Promotional Textiles, #Sportswear, #Workwear and 
Businesswear, #Caps, #Jackets, #Towels, #T-Shirts, #Bags,  
#Aprons

Akcesoria odblaskowe
Reflective gadgets

Odzież
Clothes

Sport
Sport

O firmie / About

Marki / Brands

Certyfikaty / Certificates
Członkostwo / Membership

Na rynku od / Since

- Jedna z największych hurtowni tekstyliów reklamowych, sporto-
wych i biznesowych
- 12 oddziałów w Europie
- Własne nowoczesne duże centrum magazynowo-logistyczne,
- Największy wybór marek i produktów pod jednym dachem
- Ponad 40-letnie doświadczenie w branży
NAJWIĘKSZY WYBÓR  w POLSCE

Tekstylia reklamowe, sportowe, biznesowe, robocze 
6.400 PRODUKTÓW - od t-shirtu, bluz, koszulek polo, kurtek, spodni, po-
larów, kamizelek, butów po czapki, ręczniki, parasole, odblaski, torby...

120 MAREK - Fruit of the Loom, JHK, Russell, Sol’s, Result, AWDis, 
B&C, Tee Jays, Regatta, Gildan, FLEXFIT, Brook Taverner, Quadra, 
Premier, Fare, James&Nicholson, Promodoro, Bella&Canvas,  Hen-
bury, Stedman, Beechfield, SF,Towel City, Myrtle Beach, Bag Base, 
Westford Mill, Spiro, Stormtech, Vossen, Korntex, Atlantis, Slazenger, 
Starworld, STAHLS, Madera, Elevate, Tombo, CARSON, MBW…

MARKI TYLKO w L-Shop: miners mate, bags2GO, INDEPENDENT, Rab-
bit Skins, Burnside, Build Your Brandit, Build Your  Brand, Fair Towel, 
Halink, Next Level Apparel, DreamRoots, Towel2, Printwear, Towel2
Rzetelna Firma
PIAP
1981
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Oblouková 391, 403 40 Ústí nad Labem
+48 800 702 884
sprzedaz@malfini.com
malfini.com

MALFINI, a.s.

PL #Koszulki, #Polary, #Odzież robocza, #Koszulki polo, 
#Bluzy, #Kurtki, #Czapki, #Ręczniki, #Spodnie

ENG #T-shirts, #Fleece, #Workwear, #Polo t-shirts, #Sweat-
shirts, #Jackets, #Caps, #Frotte, #Trousers

Czapki
Caps

Odzież
Clothes

O firmie / About

Marki / Brands

Nagrody / Awards
Certyfikaty / Certificates

Członkostwo / Membership
Na rynku od / Since

MALFINI, a.s. jest jednym z wiodących dostawców odzieży rekla-
mowej w Czechach i Europie. Nasze marki MALFINI®, MALFINI Pre-
mium®, Piccolio® i odzież robocza RIMECK® są dystrybuowane do 
25 krajów.  Nasze pełne portfolio obejmuje ponad 320 produktów 
w prawie 13 000 wariantach kolorystycznych i rozmiarowych.
 
Wysyłamy produkty z naszego w pełni zautomatyzowanego maga-
zynu w Ostrawie, który mieści obecnie 25 milionów sztuk odzieży. 
Dzięki nowoczesnym technologiom zastosowanym w naszym ma-
gazynie oraz jego strategicznej lokalizacji możemy realizować do-
stawy do sąsiednich krajów w ciągu 24 godzin.
 
Oprócz produktów wysokiej jakości zapewniamy obsługę klienta 
na najwyższym poziomie w jedenastu językach, intuicyjny e-shop 
z aktualnymi stanami magazynowymi oraz szerokie wsparcie mar-
ketingowe dla Twojej firmy.
 
Posiadamy certyfikaty Oeko-Tex Standard 100, Global Organic 
Textile Standard (GOTS) i Global Recycled Standard (GRS) oraz li-
cencję na używanie znaków towarowych Supima®, Nanotex®, Cor-
dura® oraz 3M trademarks.
 
Nasi dostawcy posiadają certyfikaty Amfori Na.
MALFINI®, MALFINI Premium®, Piccolio®, RIMECK®, BSCI i WRAP. 
Nasza odzież robocza jest certyfikowana, a produkty HI-VIS są zgod-
ne z międzynarodowymi normami dotyczącymi odzieży roboczej.
Superbrands 2022, „Committed to Sustainability“ by EFQM
Oeko-Tex Standard 100, Global Organic Textile Standard (GOTS), 
Global Recycled Standard (GRS)
PIAP, PSI, POPAI
2004



REAL PRODUCTS FOR REAL PEOPLE www.malfini.com 
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ul. Biała Droga 13/1, 30-327 Kraków
+48 600 101 396
info@woskowijki.pl
woskowijki.pl

ul. Miłkowskiego 4/21, 30-349 Kraków
+48 506 693 950
marketing@marxam-project.pl
marxam.pl
marxam.eu

MALU Marta Wilczek

Marxam Project Marcin Bauer

Marki / Brands
Nagrody / Awards

Członkostwo / Membership
Na rynku od / Since

Marki / Brands
Certyfikaty / Certificates

Członkostwo / Membership
Na rynku od / Since

Woskowijki by Malu
Must Have 2019 - Łódź Design Festiwal
Dobry Wzór 2020 - Instytut Wzornictwa Przemysł
PIAP
2018

Marxam Project, Marxam Brewing, Marxam Enology
Rzetelna Firma
PIAP, IPH, LKB, PChIPH, PE
2006

PL #Woskowijki, #Owijki, #Ekologiczne opakowania, #Na-
turalne opakowania do żywności, #Woskowijki z własnym 
nadrukiem, #Ekologiczne prezenty, #Ekologiczne gadżety, 
#Personalizowane woskowijki, #Prezenty firmowe

PL #Breloki z korka, #Upominki ekskluzywne, #Elementy 
metalowe, #Foremki nierdzewne do pieczenia 

ENG #Beeswax Wraps, #Wraps, # Eco packaging, #Natural 
Food Wraps, #Custom design Wraps, #Eco gifts, #Eco gifts, 
#Personalized food wraps, #Corporate gifts

ENG #Keychains of cork, #Exclusive gifts, #Metal compo-
nents, #Stainless baking molds

Akcesoria eco
Ecological gifts

Breloki
Keychains

Do domu
Home articles

Upominki ekskluzywne
Exclusive gifts

Torby i opakowania
Bags and packaging
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Maksymilianowo 40, 64-060 Wolkowo
+48 61 445 31 00
maxim@maxim.com.pl
maxim.com.pl

ul. Śląska 48, 93-155 Łódź
+48 690 016 789
f.filewski@mccmedale.pl
mccmedale.pl

MAXIM Ceramics Sp. z o.o

MCC BARTŁOMIEJ PAKUŁA

Marki / Brands
Nagrody / Awards

Certyfikaty / Certificates
Członkostwo / Membership

Na rynku od / Since

Marki / Brands
Członkostwo / Membership

Na rynku od / Since

DRINKwear, Candlesphere
Korony Reklamy - I miejsce (2008, 2009, 2010, 2012, 2014, 2015) 
Korony Reklamy - II miejsce (2011, 2013, 2016, 2018, 2020) 
Korony Reklamy - III miejsce (2017, 2022)
Korony reklamy - wyróżnienie (2019)
SGS, SMETA 6.0, Fresenius, Imerys, Intertek, REACH, Winterhalter
PIAP, PSI, Sedex, Fundacja Firm Rodzinnych
1998

MCC Medale , MCC Metal Casts
PIAP
2014

PL #Producent ceramiki reklamowej, #Ceramika reklamowa, 
#Porcelana z nadrukiem, #Kubki reklamowe, #Kubki termicz-
ne, #Filiżanki reklamowe, #Szkło reklamowe, #Świece rekla-
mowe, #Opakowania z nadrukiem

PL #Medale sportowe, #Pinsy, #Breloki, #Odznaczenia, #Or-
dery, #Medale okolicznościowe, #Statuetki, #Monety, #Coiny

ENG #Promotional ceramics producer, #Promotional ceramics, 
#Porcelain with print, #Promotional mugs, #Thermo mugs, 
#Promotional cups, #Promotional Glasses, #Advertising cand-
les, #Packaging with overprint

ENG #Sports medals, #Pins, #Keyrings, #Commemorative 
badges, #Commemorative medals, #Commemorative me-
dals, #Statuettes , #Coins, #Challenge Coins

Ceramika
Ceramics

Breloki
Keychains

Napoje
Drinks

Medale / Statuetki 
Medals / Statuettes

Pinsy
Pins

Podróż
Journey



94 piap-org.plProducenci i Importerzy / Manufacturers and Importers

Jawornik 663, 32-400 Myślenice
+48 12 270 09 30
mart@mart.com.pl
mart.com.pl
mart-mugs.com
mart-tassen.de

Mart Ceramic Sp. z o.o.

PL #Ceramika, #Kubki, #Filiżanki, #Zdobienie ceramiki, 
#Kalkomania

ENG #Ceramics, #Mugs, #Cups, #Ceramics with imprint, 
#Decal

Ceramika
Ceramics

Do domu
Home articles

Usługi
Services

O firmie / About

Członkostwo / Membership
Na rynku od / Since

Firma Mart Ceramic zajmuje się zdobieniem ceramiki reklamowej 
od 1993 roku. 
 
W swoim portfolio oprócz kubków, filiżanek i zestawów oferuje-
my również produkcję kalkomanii ceramicznej. Zdobyte przez nas 
doświadczenie pozwala na realizację nawet najbardziej skompli-
kowanych projektów. Nasz zespół chętnie doradzi jak przeisto-
czyć najśmielsze projekty w konkretne realizacje. Nasze produkty 
sprzedajemy zarówno na rynku polskim jak i zagranicznym, sprze-
daż odbywa się poprzez agencje reklamowe. Dla naszych klientów 
cały czas się rozwijamy, wprowadzamy nowe produkty, śledzimy 
trendy, uczestniczymy w targach, aby na bieżąco oferować najlep-
sze produkty i rozwiązania technologiczne. Jesteśmy członkiem 
najważniejszych stowarzyszeń jak PSI i PIAP, które kształtują  
i wpływają na rozwój rynku branży artykułów reklamowych.
 
Mart Ceramic company has been decorating advertising ceramics 
since 1993. In our portfolio we have ceramic mugs, cups and sets 
as well as the production of decal. Our experience allows us to 
carry out even the most complex projects. Our team will be happy  
to advise you on how to transform the boldest projects into reali-
ty. Our products are sold both on the Polish and foreign markets, 
sales only by advertising agencies. For our clients we are con-
stantly developing, introducing new products, following trends, 
participating in trade shows to offer the best products and tech-
nological solutions. We are a member of the most important as-
sociations like PSI and PIAP, which shape and influence the deve-
lopment of the advertising industry.
PIAP, PSI
1993
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ul. Słoneczna 2, 05-270 Marki
+48 797 625 351      +48 787 340 123
info@torby-bawelniane.pl
info@martsbags.com
martsbags.com       bagontheback.eu
torby-bawelniane.pl       workinaplecy.pl

Mart’s Martyna Konowrocka

PL #Torba bawełniana, #Kosmetyczka, #Woreczek, #Workople-
cak, #Ekologiczne materiały, #Bawełna standardowa, #Orga-
niczna, #Z recyklingu, #Znakowanie produktów, #Gadżety logo, 
#Branding, #Druk DTG, #Sito, #Wizualizacja logo na produkcie, 
#Personalizowane torby bawełniane, #Woreczki bawełniane 
#Termotransfer

ENG #Cotton bag, #Ecological fabrics, #Products with imprin-
ting, #Printing DTG, #Logo visualisation at the product, #Cu-
stomized cotton bags, #Cotton pouches, #Cosmetic bag, #Bag 
on the back, #Cotton standard, #Organic, #Recycled, #Gadgets 
with logo, #Screenprinting, #Thermotransfer, #Pouch

Akcesoria eco
Ecological gifts

Torby i opakowania
Bags and packaging

Wszystkie gadżety
All gifts

O firmie / About

Marki / Brands
Certyfikaty / Certificates

Członkostwo / Membership
Na rynku od / Since

Mart’s Bags to polski producent toreb bawełnianych. Torby szyjemy 
w Polsce ze 100% bawełny. Myślimy nieszablonowo i wciąż szukamy 
innowacji. W ciągu 15 lat zdobyliśmy bogate doświadczenie w zakre-
sie ekologicznych produktów z bawełny. Szyjemy również worko-ple-
caki, kosmetyczki, woreczki, poszewki na poduszki, fartuchy.

 Produkcja toreb bawełnianych w Polsce daje nam dużą elastyczność 
działania, dzięki czemu możemy zagwarantować realizację sperso-
nalizowanych toreb przy minimalnym nakładzie 100 sztuk w 15 dni 
roboczych. W kilku prostych krokach możesz stworzyć swoją unikal-
ną torbę. Wystarczy wybrać: model lub rozmiar, rodzaj tkaniny, kolor, 
dodatki i dołączyć swoje logo lub grafikę. Wybór 7 różnych materia-
łów w kilkunastu kolorach daje możliwość stworzenia dowolnych 
kombinacji kolorystycznych. W swojej ofercie posiadamy bawełnę z 
certyfikatem Oeko-tex, bawełnę organiczną potwierdzoną certyfika-
tami Fairtraide i GOTS oraz bawełnę z recyklingu z certyfikatem RCS. 
Gwarantujemy wysoką jakość i terminowość realizacji zamówień.

To wszystko sprawia że torba reklamowa nabiera zupełnie innego 
znaczenia. Już nie jest jedynie szmacianą torbą z logo, ale staje się 
produktem estetycznym, a dzięki dodatkom jak suwak lub kieszeń 
na drobiazgi, trwałym i praktycznym. Torba jest stylowa i wpisuje się 
w obecne trendy, jednocześnie wciąż pełni rolę nośnika reklamy.
Mart’s Bags, Mart’s
Oeko-Tex standard 100, GOTS Global Organic Textile Standard, 
The RCS Blended - Recycled Claim Standard
PIAP, ESB
2007
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ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 9 lok. 37
03-984 Warszawa 
+48 22 811 20 68
polska@merxteam.com
merxteam.pl

Merx Team Polska Sp.z o.o.

PL #Ceramika, #Kubki termiczne, #Kubki, #Filiżanki, #Szkło re-
klamowe, #Upominki Reklamowe, #Butelki na wodę, #Artykuły 
promocyjne, #Artykuły kuchenne

ENG #Ceramics, #Termo mugs, #Mugs, #Cups, #Promotional 
glass, #Promotional gifts, #Water bottle, #Promotional pro-
ducts, #Kitchen articles

Ceramika
Ceramics

Do domu
Home articles

Elektronika
Electronics

O firmie / About

Marki / Brands
Certyfikaty / Certificates

Członkostwo / Membership
Na rynku od / Since

Wszystko zaczęło się w domu w kuchni… Dzisiaj jesteśmy jed-
nym z wiodących dostawców wyposażenia dla restauracji, kuchni  
oraz  produktów promocyjnych w Szwecji. 
 
W swojej ofercie posiadamy zarówno własne marki i jak i innych 
wiodących producentów na rynku reklamowym a także tych  
w sektorze Horeca.
 
Siedziba główna firmy mieści się w Szwecji jednak z powodzeniem 
od wielu lat działamy w innych krajach europejskich. Nieustannie 
poszerzamy i rozwijamy naszą ofertę. Dzisiaj oferujemy nie tylko 
asortyment dla kuchni i restauracji ale również artykuły reklamo-
we oraz rozwiązania transportowe i magazynowe poprzez współ-
pracę z dystrybutorami w całej Europie.
Exxent, Xantia, Xirbi, Contigo, BBM, Kasumi
ISO
PIAP
1999



WEST LOOP

BYRON

470 ml

470 ml, 590 ml, 720ml
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Aleja Rodziny Gürtlerów 98,
41-700 Ruda Śląska, Poland
+48 693 798 703
sprzedaz@midocean.com
midocean.com

Midocean

PL #Gadżety, #Długopisy, #Torby free PVC, #USB, #Łado-
warki, #T-shirt, #Kurtki, #Wszystkie metody znakowania

ENG #Gadgets, #Pens, #Bags free PVC, #USB, #Power 
banks, #T-shirt, #Jackets, #All methods of imprints

Akcesoria eco
Ecological gifts

Elektronika
Electronics

Wszystkie gadżety
All gifts

Marki / Brands
Nagrody / Awards

Certyfikaty / Certificates
Członkostwo / Membership

Na rynku od / Since

YOUR CHOICE, Print & Wear
Gwiazdy PIAP, Korony Reklamy, Gifts of the Year
Gwiazdy PIAP, Korony Reklamy
PSI, PIAP
2004



Zapraszamy do kontaktu mailowego z naszym działem sprzedaży: sprzedaz@midocean.com

nasza nowa 
kolekcja

Podążając za rosnącą potrzebą wspierania społecznej i 
odpowiedzialnej produkcji nieustannie analizujemy nasze podejście 
do wyboru materiałów, recyklingu, znakowania i ponownego 
wykorzystania. Dzięki recyklingowi wiele materiałów zyskało 
drugie życie. W naszej nowej kolekcji oferujemy jeszcze więcej 
przedmiotów z organicznej bawełny. Sprawdź nowe trendy wśród 
produktów z tego materiału.

more than gifts 2023

Kolekcja pełna świadomych i znaczących prezentów   
Ponad 200 nowych produktów w naszej kolekcji  
more than gifts 2023

• Z wieloma nowymi materiałami
• Rozbudowany asortyment tekstyliów marki SOL’S
• Inspirujący i interaktywny katalog cyfrowy
• Twój dostawca wielu produktów w jednym miejscu
•  Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z Twoim opiekunem

Be conscious
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Dobrzechów 446 B, 38-100 Strzyżów
+48 798 873 873
kontakt@modernforms.pl
modernforms.pl
modernforms.eu

Modern Forms Sp.z o.o.

PL #Nagrody sportowe, #Nagrody biznesowe, #Medale, #Statu-
etki, #Medale na zamówienie, #Medale sportowe, #Personalizo-
wane nagrody, #Pinsy, #Otwieracze do butelek na zamówienie

ENG #Sports awards, #Business awards, #Medals, #Statuettes, 
#Bespoke trophies, #Sports medals, #Personalised awards, 
#Label pins, #Bespoke bottle openers

Medale / Statuetki
Medals / Statuettes

Odzież
Clothes

Upominki ekskluzywne
Exclusive gifts

O firmie / About

Nagrody / Awards

Członkostwo / Membership
Na rynku od / Since

Jesteśmy Modern Forms – wiodący polski producent nagród spor-
towych, biznesowych oraz gadżetów reklamowych. Na zamówienie 
wykonujemy oryginalne, spersonalizowane medale oraz statuetki  
dla Klientów na całym świecie. W naszej ofercie posiadamy również 
breloki, otwieracze, pinsy, monety oraz odzież reklamową. 

W pracy korzystamy z najwyższej jakości materiałów i autorskich 
technologii. Działamy kompleksowo - od projektu graficznego, po-
przez produkcję, aż po wysyłkę gotowych produktów do Klienta. 
Współpracujemy m. in. z Polskim Komitetem Paraolimpijskim, Pol-
skimi Związkami Triathlonu, Lekkiej Atletyki, Piłki Nożnej, a także 
Belgijską Izbą Gospodarczą, Ambasadami RP w Waszyngtonie i Rej-
kiawiku. Zaufały nam również takie marki jak: Heineken, Red Bull, 
Orlen, T-Mobile, Huawei, Pizza Hut oraz wiele innych.
Złoty medal w konkursie CATALOGUE OF THE YEAR 2022
Nominacja do Polskiego Godła Promocyjnego “ Teraz Polska”
Laureat Plebiscytu ORŁY HANDLU 2022
3 miejsce w konkursie SUPERGIFT 2018
Wyróżnienie w konkursie PODKARPACKA NAGRODA GOSPODARCZA
PIAP, AWARDS AND PERSONALIZATION ASSOCIATION
2015



(+48) 798 873 873
KONTAKT@MODERNFORMS.PL
CONTACT@MODERNFORMS.EU

WWW.MODERNFORMS.PL

WWW.THEMODERNFORMS.COM

SPORT

BIZNES

GADŻETY
PROMOTIONAL GADGETS

BUSINESS AWARDS

SPORT AWARDS
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ul. Zakliki z Mydlnik 16A, 30-198 Kraków
+48 12 661 00 80
biuro@mountblanc.pl
mountblanc.pl

Mount Blanc 

PL #Czekoladki, #Zestawy prezentowe, #Pralinki, #Belgij-
skie pralinki, #Czekoladowe fondue, #Belgijskie czekoladki

ENG #Chocolates, #Gifts, #Pralines, #Belgian pralines, 
#Chocolate fondue, #Belgian chocolates

Słodycze
Sweets

Upominki ekskluzywne
Exclusive gifts

Marki / Brands
Nagrody / Awards

Członkostwo / Membership
Na rynku od / Since

Mount Blanc Top Belgian Chocolates
Nagroda Gala VIP 2014 w kategorii „Produkt luksusowy”
PIAP
2006
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ul. Techniczna 4, 20-151 Lublin
+48 81 470 72 93      +48 81 470 74 12
+48 516 081 890      +48 884 802 900
+48 884 806 900
office@mousepad24.eu
biuro@podkladki24.pl
podkladki24.pl       mousepad24.eu

Mousepad24

PL #Żelowe podkładki pod mysz, #Ergonomiczne podkładki 
pod mysz, #Podpórki pod nadgarstek, #Podkładki sublima-
cyjne, #Podkładki z kalendarzem, #Podkładki PVC, #Podkładki 
Gamingowe, #Duże podkładki na biuro, #Zestawy z podkładką

ENG #Gel mouse pads, #Sponge mouse pads, #Keyboard 
wrist rest, #Sublimation mouse pads, #Calendar mouse pads, 
#PVC mouse pads, #Gaming mouse pads, #Large desk pads, 
#Sets with a mouse pad

Art.biurowe
Office supplies

Elektronika
Electronics

Maty
Mats

O firmie / About

Marki / Brands
Nagrody / Awards

Członkostwo / Membership
Na rynku od / Since

Wszystkie rodzaje reklamowych podkładek pod mysz /
All types of advertising mouse pads; 
Podkładki pod mysz dla branży medycznej i farmaceutycznej / 
Mouse pads for the medical and pharmaceutical industry; 
Unikalne żelowe podkładki pod mysz z pełnokolorowym nadru-
kiem na specjalnej powierzchni - produkt opatentowany / 
Unique gel mouse pads with full-color print on a special surface - 
a patented product; 
Żelowe podkładki pod mysz z nadrukiem termotransferowym / 
Gel mouse pads with thermal transfer print; 
Ergonomiczne podkładki pod mysz full color / 
Sponge mouse pads; 
Własne zasoby i duże stany magazynowe /  
Own resources and large stock; 
Podpórki pod nadgarstki do klawiatury / 
Keyboard wrist rest
PAD PRO
Super Gift 2019 - wyróżnienie
PIAP, PSI
2011
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ul. Ozimska 7/2, 45-057 Opole
+48 501 568 730
info@mkbtl.pl
mkbtl.pl

ul. Powietrzna 2, 62-023 Kamionki
+48 602 521 907
kontakt@neogroup.com.pl
reklamowe-upominki.pl

MK BTL Sp.z o.o.

Neogroup Agnieszka Jagodzińska 

Marki / Brands
Członkostwo / Membership

Na rynku od / Since

Marki / Brands

Członkostwo / Membership
Na rynku od / Since

mousepads.pl
PIAP
2020

reklamowe-upominki.pl
NeoGroup
PIAP
2007

PL #Podkładki pod mysz, #Podkładki pod mysz z kalenda-
rzem, #Maty reklamowe, #Maty śniadaniowe, #Maty z ka-
lendarzem, #Magnesy, #Naklejki i magnesy lentikularne 3d  
#Podkładki pod kubek, #Materiały POS

PL #Długopisy, #Gadżety reklamowe, #Torby, #Parasole, 
#Kubki, #Power Bank, #Notesy, #Druk UV, #Odzież

ENG #Mousepads, #Calendar Mousepads, #Countermats, 
#Breakfast Pads, #Mats with calendar, #Magnets, #Stickers 
and magnets lenticular 3d, #Coaster, #Pos materials

ENG #Pens, #Gifts, #Bags, #Umbrellas, #Advertising mugs, 
#Powerbank, #Promotional notebooks, #UV print, #Clothes

Kalendarze
Calendars

Parasole
Umbrellas

Magnesy
Magnets

Słodycze
Sweets

Maty
Mats

Torby i opakowania
Bags and packaging

www.reklamowe-upominki.pl
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ul.T.T.Jeża 10, 43-300 Bielsko-Biała
+48 607 997 790
sabina.szarlej@nticompany.eu
nticompany.eu

Łomnica Zdrój 404, 33-350 Piwniczna - Zdrój
+48 502 468 561
ultrek@polary-firmowe.pl
polary-firmowe.pl

NTI Sabina Szarlej

P.P.U.H. ULTREK

Marki / Brands
Członkostwo / Membership

Na rynku od / Since

Marki / Brands
Certyfikaty / Certificates

Członkostwo / Membership
Na rynku od / Since

własna
PIAP
2014

Ultrek
RZETELNA FIRMA
PIAP
1992

PL #Etykiety, #Naklejki, #Arkusze papierowe, #Metki ubranio-
we, #Satyna, #Nylon, #Zawieszki papierowe, #Drukarki, #Kalki

PL #Polary reklamowe, #Polary firmowe, #Polary dla firm, 
#Odzież reklamowa, #Polary z haftem, #Polary z logo, #Pola-
rowe bluzy reklamowe, #Bluzy Polartec

ENG ##Labels, #Stickers, #Paper sheets, #Clothes Tags, #Sa-
tin, #Nylon, #Paper tags, #Printer, #Decals

ENG #Promotional fleeces, #Corporate fleeces, #Corporate 
fleeces, #Promotional clothing, #Embroidered fleeces, #Logo em-
broidered fleeces, #Promotional fleece jackets, #Polartec jackets

Artykuły tekstylne
Textile goods

Czapki
Caps

Druk i papier
Printing and paper

Odzież
Clothes

Usługi
Services

Sport
Sport
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ul. Pokrzywno 8, 61-315 Poznań
+48 61 820 64 37
+48 61 879 85 81
notedeco@notesy.pl
notesy.pl

Notedeco

PL #Notesy samoprzylepne z nadrukiem, #Notesy książkowe,  
#Notes standardowy

ENG #Printed adhesive pads, #Notebooks, #Note pads

Art.biurowe
Office supplies

Art.piśmiennicze
Stationery

Druk i papier
Printing and paper

Marki / Brands
Certyfikaty / Certificates

Członkostwo / Membership
Na rynku od / Since

Notedeco, Note Me
Solidni w Biznesie
PIAP, PSI
1995
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ul. Piątkowska 163, 61-693 Poznań
+48 605 203 020
biuro@opengift.pl
opengift.pl

OPENGIFT.PL

PL #Importer gadżetów, #Zestawy prezentowe, #Produkcja 
opakowań, #Kosze prezentowe, #Konfekcja, #Pakowanie i ma-
gazynowanie, #Gadżety niestandardowe, #Odzież reklamowa, 
#Modowa, #Sportowa, #Poligrafia reklamowa

ENG #Packing and storage, #Sportswear, #Gadget importer, 
#Gift sets, #Production of packaging, #Gift baskets, #Confec-
tion, #Custom gadgets, #Advertising and fashion clothing, 
#Welcome pack, #Advertising printing

Kalendarze
Calendars

Odzież
Clothes

Wszystkie gadżety
All gifts

O firmie / About

Marki / Brands
Członkostwo / Membership

Na rynku od / Since

OpenGift.pl, czyli importer, dystrybutor oraz producent gadżetów 
reklamowych oraz upominków firmowych. Kompleksowa obsługa 
doradztwa, strategii, obsługi, produkcji, konfekcji, wysyłki i ma-
gazynowania. Gadżety niestandardowe, welcome pack, zestawy 
prezentowe, produkcja opakowań, kosze prezentowe i wszystko 
inne co wspiera relacje oraz kreuje wartościowy PR.
OpenGift.pl, OpenWear.pl, OpenPrint.pl, Reflect.pl
PIAP, PSI, PIB
2006
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ul. Bysewska 30, 80-298 Gdańsk
+48 58 712 82 14      +48 58 712 82 28
+48 58 712 82 13      +48 664 416 954
+48 502 235 499     +48 502 235 522
bok@par.com.pl
par.com.pl      youtube.com/c/RoyalGiftsDesign
instagram.com/royalgiftsdesign
pl.pinterest.com/rdpromoseu

PAR Bakuła Sp.J.

PL #Portfele, #Kubki izotermiczne, #Bidony, #Latarki, #Para-
sole, #Torby, #Breloki, #Dla dzieci, #Notesy

ENG #Leather goods, #Insulated mugs, #Drinking bottles, 
#Torches, #Umbrellas, #Bags, #Keyrings, #For kids, #Notepads

Parasole
Umbrellas

Usługi
Services

Wszystkie gadżety
All gifts

O firmie / About

Marki / Brands
Nagrody / Awards

Certyfikaty / Certificates
Członkostwo / Membership

Na rynku od / Since

Kolekcje 
Wybierając produkty do naszej oferty przyglądamy się otaczające-
mu światu, trendom i zmieniającym się potrzebom. Rozmawiamy 
o funkcjach, przydatności i kolorach. Testujemy, zbieramy opinie 
od współpracowników, rodziny i przyjaciół. Dążymy do tego, aby 
nasze produkty były jak najlepiej dopasowane do potrzeb i ocze-
kiwań klientów.  Rozwijając nowe grupy produktowe jak Tech&De-
sign chcemy zaskakiwać niestandardowymi ale praktycznymi 
rozwiązaniami. Nasza kolekcja to nie tylko upominki. Oferujemy 
również różnorodne usługi znakowania: laser, druk UV, sitodruk, 
tłoczenie, tampondruk i od niedawna DTF. Nadruki DTF to eko-
nomiczna i doskonała technologia nadruków w wysokiej jakości. 
Dedykowana jest między innymi produktom tkaninowym, spraw-
dza się również na wielu innych powierzchniach, materiałach. 
DTF daje ogromne możliwości szybkich i wielokolorowych grafik  
i zdjęć, uwzględniając przejścia tonalne.

Współpraca 
Jako firma rodzinna stawiamy na partnerską i bliską relację z na-
szymi klientami. Wsłuchujemy się w potrzeby naszych klientów, 
jesteśmy otwarci na ich uwagi i propozycje. Kompleksowa obsłu-
ga klienta pozwala na sprawny i szybki proces zamówień.

Tell Your story
Wiemy, że wybór gadżetu reklamowego nie zawsze jest prosty. 
Jeśli szukasz pomysłu zajrzyj na nasze profile w social mediach, 
gdzie dzielimy się pomysłami i pobudzamy wyobraźnię.
Royal Design, Responsible Gifts
Gifts of the year, Super Gift, Cataloque of the year, Gazele Biznesu
Biała lista płatników, Solidni w Biznesie
PSI, PIAP
1991
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ul. Klecza Dolna 338b, 34-124 Klecza Górna
+48 33 875 88 07      
+48 33 875 12 36 
kontakt@pasiekalyson.pl
pasiekalyson.pl
oryginalneprezenty.pl

Pasieka Łysoń

PL #Miody, # Miody z dodatkami, #Zdrowe Przekąski, #Słodycze 
z miodem, #Ciasteczka i Pierniczki Miodowe, #Kosmetyki z do-
datkiem produktów pszczelich, #Świece z naturalnego Wosku

ENG #Honey, #Honey with Bee Products, #Healthy Snacks, #Swe-
ets with Honey and Bee Products, #Gingerbread and Cookies with 
Honey, # Cosmetics with Bee Products, Honey Therapy, #Natural 
Wax Candles

Słodycze
Sweets

Zdrowie i uroda
Health and beauty

O firmie / About

Marki / Brands
Nagrody / Awards

Członkostwo / Membership
Na rynku od / Since

Pasieka Łysoń jest nowoczesną, ale zakorzenioną w polskiej tradycji 
rodzinną firmą, która już od ponad 30 lat prowadzi aktywną działal-
ność w obszarze pszczelarstwa. Dzięki naszym innowacyjnym recep-
turom tworzymy zdrowe, pożywne oraz wysokiej jakości produkty  
z dodatkiem miodu, pyłku kwiatowego oraz propolisu. Wszystkie 
produkty marki Łysoń wytwarzane są bez sztucznych dodatków  
i konserwantów z zachowaniem najwyższej jakości. W naszej ofercie 
znajdziesz nie tylko klasyczne miody i produkty pszczele, ale także 
batony energetyczne, granole, świecie z wosku pszczelego, słodycze 
i naturalne kosmetyki na bazie miodu.
LYSON, HONEY THERAPY
2022 Zdobycie 6 medali: 3 złote, 2 srebrne i 1 brąz na 47 Międzynaro-
dowym Kongresie Pszczelarskim Apimondia Istanbul, Turcja,
2022 Wyróżnienie dla GRANOLA ORZECHOWA na Targach WorldFo-
od Poland Warszawa 2022,
2021 Otrzymanie nagrody FIRMA RODZINNA ROKU 2020 - kreator 
odpowiedzialności biznesowej i społecznej,
2021 Produkty z serii Miodowy kłos nagrodzone tytułem Zdrowa 
Marka Roku 2021,
2021 Produkty z serii Honey Therapy nagrodzone tytułem Kobieca 
Marka Roku 2021,
2020 The Best & More - oznaczenie za najwyższą jakość w kategorii: 
najlepsze miody i produkty pochodzenia pszczelarskiego,
2019 Zdobycie Brązowego Medalu na 46. Międzynarodowym Kon-
gresie Pszczelarskim Apimondia w Montrealu,
2019 Produkty z serii Miodowy kłos z miodem gryczanym nagrodzone 
tytułem Zdrowa Marka Roku 2019
PIAP
1995

Upominki ekskluzywne
Exclusive gifts



www.pasiekalyson.pl

zobacz więcej:

NATURALNIE
PYSZNE, SŁODKIE I ZDROWE...

Poznaj naszą ofertę produktów pszczelich 
tj. naturalny miód, pyłek pszczeli, 
propolis, pierzga, wosk, mleczko pszczele  
i szeroką gamę produktów z ich dodatkiem.

Polski miód Kosmetyki naturalne

Prezenty na każdą okazję

Świece z wosku pszczelego

Produkty pszczele

Słodycze z miodem
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ul. Osiedlowa 15, 05-071 Długa Szlachecka
+48 796 179 341
pawel@stricker-europe.com
stricker-europe.com

ul. Okólna 8/10, 95-020 Janówka
+48 42 212 22 14
+48 502 249 149
spinfactory.asia@gmail.com
spinfactory.pl

Paul Stricker Sp.z o.o.

PPHU SPIN Konrad Kiersztyn

Marki / Brands
Członkostwo / Membership

Na rynku od / Since

Marki / Brands

Członkostwo / Membership
Na rynku od / Since

Hi!dea, Branve, Ekston, Original Lanyards
PSI, PIAP, FYVAR, AIMFAP
2013

Producent medali sportowych, statuetek, pinów, breloków, 
otwieraczy - wg indywidualnego projektu
PIAP
1981

PL #Długopisy, #Notesy, #Parasole, #Kubki, #Breloki, #Torby, 
#Plecaki, #Czapki, #Smycze

PL #Medale, #Medale sportowe, #Medale na zamówienie, 
#Statuetki, #Pinsy i przypinki, #Breloki, #Monety pamiątkowe, 
#Trofea sportowe, #Gadżety reklamowe

ENG #Ballpens, #Notepads, #Umbrellas, #Mugs, #Keychains, 
#Bags, #Backpacks, #Caps, #Lanyards

ENG #Medals, #Sports Medale, #Custom medals, #Statuetts, 
#Lapel pins, #Advertising Keychains, #Commemorative coins, 
#Sports trophies, #Advertising gadgets

Akcesoria eco
Ecological gifts

Breloki
Keychains

Parasole
Umbrellas

Medale / Statuetki
Medals / Statuettes

Wszystkie gadżety
All gifts

Pinsy
Pins
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ul. Kościuszki 5, 66-008 Świdnica k. Zielonej Góry
+48 22 636 71 36
biuro@prazmowscy.pl
prazmowscy.pl

ul. Dobra 8, 05-306 Jakubów
+48 669 539 089
info@printing-season.pl
printing-season.com

Prażmowscy Sp. z o.o. Sp. k.

Printing-Season 

Marki / Brands

Członkostwo / Membership
Na rynku od / Since

Członkostwo / Membership
Na rynku od / Since

Breloki i prasy GAMAX, breloki ADLOOP, kubki termiczne Ameri-
cano, bidony H2O, Pomponiaki, długopisy 360
PIAP
1996

PIAP
2011

PL #Magnesy, #Breloki, #Przypinki, #Piny, #Prasy do ma-
gnesów, #Przypinek , #Magnes,  #Kubki i butelki termiczne, 
#Bidony, #Długopisy full kolor, #Mini-maskotki reklamowe, 
#Szprychówki odblaskowe

PL #Nadruki reklamowe na odzieży, #Torbach i czapkach,  
#Sitodruk, #Haft komputerowy, #Druk cyfrowy DTG, #Trans-
fer sitodrukowy i cyfrowy, #Sublimacja

ENG #Magnets, #Keyrings, #Button, #Thermal mugs and 
bottles, #Sport bottles, #Pen with full colour print, #Mini ma-
scots, #Bicycle spoke reflectors #Buttons, #Pins #keyrings 
makers, #Pom-pons

ENG #Advertising prints on clothing, Screen Printing, #Em-
broidery, #DTG Digital Printing, #Screen and Digital Transfer, 
#Tote bags and caps, #Sublimation

Breloki
Keychains

Czapki
Caps

Magnesy
Magnets

Odzież
Clothes

Napoje
Drinks

Torby i opakowania
Bags and packaging
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ul. Racławicka 29, 41-506 Chorzów
+48 32 246 66 78
+48 722 119 888
+48 722 201 029
kalendarze@pierluigi.pl
pierluigi.pl

Pier Luigi Sp.z o.o.

PL #Kalendarze, #Notesy, #Papier z kamienia, #Upominki 
reklamowe, #Powerbanki, #Rozgałęźniki, #Eko elektronika, 
#Tekstylia sublimacyjne 

ENG #Calendars, #Notebooks, #Stone paper, #Promotional 
gifts, #Powerbanks, #Chargings cables, #Eco electronic 
items, #Sublimation printed goods

Elektronika
Electronics

Kalendarze
Calendars

Upominki ekskluzywne
Exclusive gifts

O firmie / About

Marki / Brands
Nagrody / Awards

Certyfikaty / Certificates
Członkostwo / Membership

Na rynku od / Since

Od 30 lat aktywnie działamy na rynku gadżetów reklamowych, 
nieustannie rozwijając naszą ofertę. Efektem naszego zaangażo-
wania jest marka Pier Luigi. Powstała ona z połączenia entuzja-
zmu oraz kreatywności, z potrzeby wypełnienia niszy w obszarze 
kalendarzy i notesów o produkty niebanalne oraz nowoczesne.
PIER LUIGI / STONEBOOK
RemaDays 2022: I miejsce Korona Reklamy w kategorii producent 
upominków reklamowych; złoty medal za katalog 2022; I miejsce 
w kategorii produkt wzmacniający markę – rozgałęźnik usb; II 
miejsce w kategorii produkty promocyjne – 100% recyklingu – ka-
lendarz z materiałów przetworzonych; II miejsce w kategorii pro-
dukty premium – kalendarz księżycowy; wyróżnienie w kategorii 
produkty de luxe – eco set.
Solidni w Biznesie
PIAP
1993
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ul. Kopanina 28/32, 60-105 Poznań
+48 61 250 45 91
+48 61 250 45 92
+48 61 250 45 93
+48 730 738 988
biuro@premiergroup.pl
premiergroup.pl

Premier Group Sp.z o.o.

PL #Kubki reklamowe, #Filiżanki z nadrukiem, #Kufle, #Po-
pielniczki, #HydroColor, #Soft Touch, #Grawerowanie kubków

ENG #Advertising cups, #Personalized cups, #Beermugs, 
#Ashtrays, #HydorGlaze, #Soft touch, #Engaving mugs

Ceramika
Ceramics

Do domu
Home articles

Upominki ekskluzywne
Exclusive gifts

O firmie / About

Marki / Brands
Członkostwo / Membership

Na rynku od / Since

Tworzymy markę Premier Group, aby dostarczać naszym Klientom 
produkty najwyższej jakości, w pełni personalizowane i dopasowane 
do indywidualnych potrzeb.
 
Produkując porcelanę reklamową skupiamy się na detalach, na któ-
re zwraca uwagę jej końcowy użytkownik. Nasze prace traktujemy 
jak wyzwania, a każde zlecenie jest dla nas jednakowo ważne. Reali-
zacja zleceń zgodnie z parametrami zamówienia to nasz priorytet.
 
Jesteśmy dla naszych Klientów.
 
Kubek reklamowy to najskuteczniejsze narzędzie marketingowe w 
swojej grupie budżetowej. My, poprzez nietuzinkowy nadruk i wy-
soką jakość sprawiamy, że ten produkt, reprezentujący Twoją firmę 
będzie jeszcze bardziej skuteczny.
 
Poza porcelaną reklamową znajdziesz  w naszej ofercie zapachowe 
świece sojowe oraz dyfuzory zapachowe z patyczkami.
 
Z naszej oferty skorzystały już setki odbiorców w całej Europie. 
Skorzystaj i Ty!
Premier Group, Moma Fragrances, Mugs for brands
PIAP, PSI 49175
2001
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ul. Poziomkowa 69, 62-002 Suchy Las
+48 61 811 70 28
+48 22 841 00 39
biuro@promonotes.pl
promonotes.pl

Promonotes Sp.z o.o.

PL #Personalizowane notesy książkowe, #Indywidualnie za-
drukowane kalendarze książkowe, #Notesy samoprzylepne, 
#Znaczniki , #Kalendarze na biurko, #Zestawy notesów, #Notat-
niki, #Bruliony, #Zestawy konferencyjne, #Teczki, #Segregatory

ENG #Customized notebooks, #Bespoke diaries, #Sticky notes, 
#Page flags, #Desk calendars, #Notes sets #Writing pads & note-
pads, #Conference sets, #Cases folders and binders

Art.biurowe
Office supplies

Druk i papier
Printing and paper

Kalendarze
Calendars

O firmie / About

Marki / Brands
Nagrody / Awards

Certyfikaty / Certificates
Członkostwo / Membership

Na rynku od / Since

Promonotes Sp. z o.o. to polska firma z ponad 25-letnim doświad-
czeniem w produkcji i sprzedaży personalizowanych artykułów 
promocyjnych z papieru. W naszym asortymencie znajdują się no-
tesy samoprzylepne, notesy i kalendarze książkowe, kalendarze 
biurkowe. W naszej ofercie posiadamy szeroką gamę produktów 
ekologicznych z papieru z recyklingu, kawy i trawy, a także z od-
padów przemysłowych produkcji jabłek. 
 
Jesteśmy właścicielem Mindnotes® - ekskluzywnej marki perso-
nalizowanych notesów i kalendarzy książkowych. Nasze produkty 
są w 100% szyte na miarę, każdy projekt jest realizowany zgod-
nie z wizją i potrzebami klienta. Jesteśmy głęboko zaangażowani  
w jakość wszystkich naszych produktów i obsługi klienta. 
 
Staramy się być jak najbardziej otwarci i elastyczni w dopasowy-
waniu produktów do indywidualnych potrzeb naszych klientów 
poprzez dostarczanie wielu surowców, komponentów i rozwią-
zań. Ostatnio udostępniliśmy klientom innowacyjne narzędzie 
do samodzielnego konfigurowanie notesów Mindnotes®, które 
dostępne jest na stronie www.mindnotes.eu. 
 
Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą wyjątkowych pro-
duktów reklamowych na naszej stronie www.promonotes.eu
Mindnotes, Promonotes
Gazele Biznesu, Trust, Super Gift 2020
FSC
PIAP, PSI, FYVAR, BWL, VOW, Club Of Notes
1994



www.promonotes.pl
biuro@promonotes.pl
+48 61 811 70 28
+48 22 841 00 39

od jabłka do notesu
- produkty wykonane z papieru i okleiny zawierających 

przemysłowe odpady przetwórstwa jabłek
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ul. Taborska 940/31, 
140 00 Prague 4, Czech Republic
+420 295 562 060
+420 728 140 136
info@promotron.com
promotron.com

ul. Żwirki i Wigury 56, 43-190 Mikołów
+48 32 326 10 06
+48 509 349 052
zapytania@ritter-pen.pl
ritterpolska.pl

PromoTron Solutions S.A.

RITTER-PEN Sp. z o.o.

Członkostwo / Membership
Na rynku od / Since

Marki / Brands
Członkostwo / Membership

Na rynku od / Since

PIAP, PSI
2018

RITTER-PEN, RITTER-CARES, RITTER-CARES+
PIAP
1999

PL #Rozwiązania oprogramowania dla branży promocyjnej, 
#Zautomatyzowane narzędzia do brandingu, #Wizualizacja 
logo na wszystkich przedmiotach w twoim e-sklepie, #Auto-
matyczne generowanie danych drukowania, #Online konfigu-
rator produktów 3D, #Indywidualne projektowanie produktu, 
#Platforma zarządzania danymi produktów promocyjnych, 
#Platforma e-shop do sprzedaży artykułów promocyjnych 

PL #Długopisy plastikowe, #Długopisy ekologiczne, #Długo-
pisy metalowe, #Długopisy reklamowe, #Długopisy antybak-
teryjne, #Długopisy antywirusowe, #Ołówki, #Nadruki 

ENG #Software solutions for promotional industry, #Auto-
mated branding tools , #Logo visualizatoion on all items in 
your e-shop, #Automated generation of print data, #Online 
3D product configurator, #Custom-made product designing, 
#Promotional product data management platform, #E-shop 
platform for sales of promotional goods

ENG #Plastic pens , #Eco pens, #Metal pens, #Promotional 
pens , #Antibacterial pens, #Antiviral pens , #Pencils , #Print

Usługi
Services

Akcesoria eco
Ecological gifts

Art.piśmiennicze
Stationery

Artykuły AntyCovid
Anticovid
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ul. Chwarznieńska 73, 81-602 Gdynia
+48 58 664 77 33
+48 513 097 733
info@rosnowski-gift.pl
rosnowski.pl

ul. Poniatowskiego 17/6, 44-100 Gliwice
+48 695 191 069
sklep@tampogadzet.pl
tampogadzet.pl

ROSNOWSKI GIFT Sp. z o.o.

tampogadzet.pl - POSITIVE GIFTS

Marki / Brands

Nagrody / Awards
Certyfikaty / Certificates

Członkostwo / Membership
Na rynku od / Since

Marki / Brands

Nagrody / Awards

Członkostwo / Membership
Na rynku od / Since

Be Eco, Personal Gift, Swizz Collection, VIPWine, VIPBand, 
WinPad, Promo Lamps
Gifts of the Year, Super Gift, OKO Reklamy
Rzetelna firma, Certyfikat Wiarygodności Biznesowej
PIAP
1994

tampogadzet marka gadżetów dobrej jakości, idąca z duchem 
czasu i przede wszystkim w rozsądnej cenie.
Nie startujemy w konkursach, skupiamy się na klientach aby w ich 
oczach być wygranym!
PIAP
2010

PL #Znaczki metalowe pins, #Breloki gumowe, #Breloki me-
talowe, #Karty do wyciągania kleszczy, #Medale, #Statuetki 
drewniane, #Opaski silikonowe, #Opaski NIEZGUBKI, #Mini 
lampki z logo 

PL #Gadżety reklamowe, #Gadżety eko, #Długopisy, #Pa-
mięci USB, #Kubki, #Odzież reklamowa, #Gadżety markowe, 
#Parasole, #Notesy i artykuły biurowe

ENG #Pins metalbadges, #PVC Keyrings, #Metal keyrings, 
#Tick card remover, #Medals, #Wooden statuettes, #Silico-
ne wristbands, #Identity bands, #Mini Promo Lamps

ENG #Promotional Gifts, #Eco gadgets, #Promotional pens 
, #USB sticks and pendrive, #Mugs, #Promotional clothes, 
#Brand gifts, #Umbrellas, #Notepad and office gifts

Akcesoria eco
Ecological gifts

Akcesoria eco
Ecological gifts

Breloki
Keychains

Art.piśmiennicze
Stationery

Pinsy
Pins

Wszystkie gadżety
All gifts
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ul. Rynkowska 2, 85-503 Bydgoszcz
+48 52 324 90 10      +48 603 620 774
+48 511 017 411
office@refloactive.com
b2b@refloactive.com
refloactive.com
refloactive.pl

Refloactive Sp. z o.o.

PL #Kamizelki odblaskowe, #Odzież odblaskowa, #Zawieszki 
odblaskowe, #Odblaski na rower, #Odblaski do biegania, #Od-
blaski certyfikowane, #Polska produkcja, #Personalizowane 
odblaski, #Gadżety reklamowe 

ENG #Reflective vests, #Reflective clothing, #Reflective pen-
dants, #Reflectors for biking, #Reflectors for running, #Certi-
fied reflectors, #Polish production, #Personalized reflectors, 
#Promotional gadgets

Akcesoria odblaskowe
Reflective gadgets

Upominki ekskluzywne
Exclusive gifts

Wszystkie gadżety
All gifts

O firmie / About

Marki / Brands
Nagrody / Awards

Certyfikaty / Certificates

Członkostwo / Membership
Na rynku od / Since

Artykuły odblaskowe to dużo więcej niż popularny upominek bizne-
sowy. Kamizelki, breloki, zawieszki, naklejki, maskotki, czapki, odzież 
sportowa  - to tylko niektóre z szerokiej gamy certyfikowanych pro-
duktów Refloactive, które pomagają dbać o bezpieczeństwo nasze  
i naszych najbliższych.
 
Nasze odblaski produkowane są w Polsce z materiałów pochodze-
nia europejskiego. Spełniają najbardziej wymagające kryteria bez-
pieczeństwa, dlatego oznaczamy je numerem normy odblaskowej  
CE EN 17353 oraz najnowszą, obowiązującą od września 2022 CE EN 
13356. Dzięki temu zyskujesz gwarancję, że Twój gadżet reklamowy 
spełni swoją rolę i będzie widoczny z bardzo dużej odległości. Oprócz 
najwyższej jakości oferujemy ponadto możliwość personalizacji 
wzorów, naniesienia logo lub własnej grafiki, jak również produkcji  
dowolnych kształtów. 

Wybierając produkty Refloactive, zyskujesz następujące korzyści: 
- Promujesz markę za pomocą produktu poprawiającego bezpie-
czeństwo, przeznaczonego dla każdej grupy wiekowej i zawodowej. 
- Możesz dowolnie spersonalizować produkt. 
- Otrzymujesz atrakcyjne, praktyczne i niedrogie gadżety 
Budujesz dobry wizerunek marki dzięki tematyce związanej  
z bezpieczeństwem.
Reflomax, Oralite, 3M Scotchlite, Salzmann, Coreflect, Korntex
RemaDays`17 - wyróżnienie - innowacyjne produkty,
FestiwalDruku.pl`18 - złoty medal - odblaskowe termotransfery 
z efektem tęczy
Certyfikat Produkt Polski, Produkty zgodne z Rozporządzeniem 
(UE) 2016/425 o środkach ochrony indywidualnej, CE EN 13356, 
CE EN 17353
PIAP, PSI nr. 60235, Premium Sourcing
2008
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ul. Opłotki 21, 60-012 Poznań
+48 61 893 22 01      +48 535 243 508
+48 508 090 537      +48 602 124 577
rodan@rodantv.pl
magdalenaj@rodantv.pl
rodantv.pl

Rodan Agencja Reklamowa Sp. z o.o. Sp. k.

PL #Płyn do dezynfekcji rąk w sprayu, #Płyn do dezynfek-
cji z własnym logo, #Akcesoria reklamowe z nadrukiem, 
#Gadżety reklamowe anty-covid, #Ochrona przed covid-19, 
#Gift anty-covid z nadrukiem, #Akcesoria anty-covid

ENG #Hand sanitizer spray, #Hand sanitizer spray with 
logo, #Advertising accessories with print, #Anti-covid 
advertising gadgets, #Protection against covid-19, #Anti-
-covid gift with a print, #Anti-covid accessories

Artykuły AntyCovid
Anticovid

Wszystkie gadżety
All gifts

O firmie / About

Nagrody / Awards
Certyfikaty / Certificates

Członkostwo / Membership
Na rynku od / Since

Rodan Agencja Reklamowa obsługuje 3 działy:

Dział EXPO – jesteśmy jednym z najbardziej rozpoznawalnych  
i cieszących się uznaniem klientów producentem materiałów POS  
w Polsce. Oferowane przez nas produkty charakteryzują się wysoką 
jakością, ponadto odpowiadają najnowszym, światowym trendom 
reklamowym. Posiadamy szerokie grono zadowolonych klientów, 
zarówno pośród właścicieli niewielkich firm, jak i korporacji w Polsce 
i Europie. www.expo.rodantv.pl

Dział GIFT - zajmujemy się również dystrybucją topowych skandy-
nawskich marek wyposażenia wnętrz, takich jak Stelton, Rosendahl, 
Holmegaard, Kay Bojesen, Lyngby Porcelain, Kahler, Boyhood czy 
Arne Jacobsen. W naszej ofercie znajdują się, między innymi, elemen-
ty dekoracyjne, zastawa stołowa, tekstylia, małe AGD, a także butelki 
i kubki termiczne często wykorzystywane jako upominki biznesowe. 
Instagram @rodan_skandynawski_design

Dział SAIL – oferujemy rejsy i szkolenia team building dla małych 
grup na naszym jachcie Dragonfly 28 Sport. Pod żaglami naszego 
trimaranu uczymy efektywnej współpracy, ale także bezpieczeństwa  
i odpowiedzialności na falach Morza Bałtyckiego. www.dreamaran.pl
Gazele Biznesu, Korony Reklamy, Gits of the Year
Rekomendowana Agencja Reklamowa PIAP
PIAP
1989
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ul. Brukowa 28a, 91-341 Łódź
+48 42 610 11 10
info@scorpio.com.pl
scorpio.com.pl

SCORPIO Sp.z o.o.

PL #Plotery wielkoformatowe i drukarki, #Lasery znakujące  
i wycinające, #Tamponiarki, #Urządzenia dla domingu, 
#Zgrzewarki, #oczkarki, #Tapety i canvas do druku cyfrowego, 
#Materiały pokryciowe

ENG #Wide-format printers , #Marking and cutting lasers, 
#Pad printing machines, #Doming machines, #Welders and 
grommet machines, #Wallpapers and canvas for digital 
printing, #Bookbinding materials

Maszyny
Machine

O firmie / About

Marki / Brands

Nagrody / Awards

Certyfikaty / Certificates
Członkostwo / Membership

Na rynku od / Since

SCORPIO Sp. z o.o.  to jeden z wiodących dostawców materiałów 
i maszyn dla takich dziedzin poligrafii, jak: fleksodruk, offset,  
introligatornia, tampondruk, znakowanie laserowe i druk cyfro-
wy. Dla szeroko pojętego segmentu reklamy oferujemy następu-
jące rozwiązania:
- szwajcarskie wielkoformatowe plotery UV-LED, płaskie i roll-to-roll;
- zgrzewarki do banerów, plandek i materiałów technicznych;
- wysokowydajne urządzenia do produkcji etykiet 3D (doming);
- drukarki cyfrowe do zadruku kopert, opakowań i etykiet;
- tamponiarki do zadruku gadżetów i detali przemysłowych;
- systemy znakowania laserowego - wolnostojące i do zabudowy;
- laserowe urządzenia sztancujące do etykiet i opakowań;
- tapety i canvas do zadruku cyfrowego;
- okleiny i płótna introligatorskie pod kalendarze i galanterię;
Do wszystkich oferowanych rozwiązań zapewniamy doradztwo tech-
niczne na etapie wdrożenia oraz serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.
Astro Machinery, BN International, Demak, FAG, Flint group, Heaford, 
Hybrid Software, Kinyo, Miller Weldmaster, Penteq, Petratto, Planatol, 
Sentis, swissQprint, XSys, Tampoprint, Xante
Gazele Biznesu, Efektywna Firma, Diamenty Forbesa, Przedsiębior-
stwo Fair Play
FSC, Certyfikat Wiarygodności Biznesowej
PIF, PIAP, FRKP
1990
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ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa
+48 22 206 38 11
+48 664 999 624
+48 660 479 700
+48 660 479 800
biuro@sdxgroup.pl
sdxgroup.pl

SDX Group Sp. z o.o.

PL #Stroje sportowe: koszulki, #Spodenki, #Bluzy,  #Chusty 
wielofunkcyjne, #Czapki, #Opaski, #Kapelusze, #Ręczniki z 
mikrofibry, #Ręczniki bawełniane drukowane, #Koce pola-
rowe z nadrukiem, #Koce piknikowe, #Kosmetyczki, #Saszet-
ki, #Pokrowce na walizki, #Etui na tablety, #Worko-plecaki, 
#Torby sportowe, #Szlafroki

ENG #Sports Wear: T-shirts, #Multifunctional scarves, #Mi-
crofiber towels, #Printed cotton towels, #Printed fleece blan-
kets, #Cosmetic bags, #Tablet covers, #Drawstring bags, 
#Bathrobes #shorts, #Sweatshirts, #Beanies #Bands, #Hats, 
#Picnic blankets, #Hip packs, #Suitcase covers, #Sport bags

Artykuły tekstylne
Textile goods

Czapki
Caps

Sport
Sport

O firmie / About

Marki / Brands

Nagrody / Awards

Certyfikaty / Certificates
Członkostwo / Membership

Na rynku od / Since

SDX Group jest polskim producentem artykułów reklamowych 
najwyższej jakości. Indywidualne podejście do klienta oraz wyso-
ka jakość obsługi są gwarancją naszego sukcesu. Dzięki nam każ-
dy produkt staje się wyjątkowy poprzez nadanie mu konkretnej 
formy znakowania.
Marka Bee2® oferuje wysokiej jakości torby, plecaki, pokrowce 
na tablety, kosmetyczki, CHUSTY WIELOFUNKCYJNE oraz CZAPKI. 
 
Marka Challenge® oferuje ODZIEŻ SPORTOWĄ m. in. koszulki  
i spodenki dla drużyn piłkarskich, koszykarskich, spodnie dre-
sowe oraz bluzy. Ofertę uzupełniają produkty takie jak ręczniki 
szybkoschnące z mikrofibry, ręczniki bawełniane drukowane  
w różnych rozmiarach, worki ze specjalną kieszenią na piłkę czy 
wszelkiego rodzaju torby sportowe.
 
PrintLook® to marka, która oferuje luksusowe SZLAFROKI wy-
konane z wysokiej jakości materiałów z możliwością znakowania 
haftem lub sublimacją. Niezwykle miękkie i przyjemne dla ciała 
produkty idealnie sprawdzą się zarówno w hotelach, salonach 
SPA jak i w domowym zaciszu.
SUPER GIFT 2022, 2020, 2018, 2017
GIFTS OF THE YEAR 2019, 2018, 2017
ISO 9001, ISO 14001, Rzetelna Firma
PIAP, PSI Member No. 45297
2015
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ul. Annopol 3, 03-236 Warszawa
+48 22 660 48 50
sico@sico.pl
sico.pl
mimakipolska.pl
flexiflock.pl

SICO Polska Sp. z o.o.

PL #Drukarki i kalandry, #Media do druku cyfrowego, #wiel-
koformatowego i DTF, #DTF, #Atramenty solwentowe, #subli-
macyjne, #UV i  DTF,  #Folie i banery do druku solwentowego  
i DTF , #Papier i tekstylia do druku sublimacyjnego,  #Media do 
sitodruku, #Serwis maszyn, #Narzędzia Olfa

ENG #Printing machines and calanders, #Media for digital and 
large format printing, #Solvent, #Films and banners for solvent 
printing and DTF, #Paper and textiles for sublimation printing, 
#Media for printscreen, #Flex and flock, #Machine service, #Su-
blimation, #UV inks and DTF, #Olfa tools #Flex i flock

Flagi
Flags

Maszyny
Machine

Media
Media

O firmie / About

Marki / Brands

Nagrody / Awards

Certyfikaty / Certificates
Członkostwo / Membership

Na rynku od / Since

SICO to dostawca i integrator rozwiązań poligraficznych dla rekla-
my i przemysłu. Współpracujemy zarówno z dużymi, światowymi 
markami, jak i tymi, które dopiero wchodzą na rynek. Rozwijamy 
się razem z naszymi klientami – dostarczając technologii, wspól-
nie się ucząc i wdrażając innowacje. 

Mamy 20 lat doświadczenia i oddziały w całej Polsce, za tym idzie 
rozległa znajomość branży, rynku i trendów. Naszą siłą jest do-
świadczony, zgrany team o szerokich i zróżnicowanych kompe-
tencjach eksperckich. Dzięki temu, prócz optymalnie dobranych 
urządzeń i mediów, oferujemy najwyższej jakości serwis, doradz-
two i szkolenia.
Mimaki, Monti Antonio, HanzaDTF, Kala, Eurolaser, Sappi, SunChemi-
cal, Transjet, Elvajet, HeatCoat, Hanzatextile, MacTac, Hanzaflex, Inx 
Digital, Triangle, Poli Tape, Hazapaper, Sico Inks, Alkemi, Extris, Olfa
Diamenty Forbsa, Korony Reklamy, Gazele Biznesu, Złoty Medal 
Festiwal Druku
Rzetelna Firma, Mimaki Certyficate, WOŚP, Szlachetna Paczka
PIAP, PSSiDC
2000
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Białka k/Makowa Podhalańskiego
34-220 Maków Podhalański
+48 33 877 15 05      +48 33 877 15 01
+48 604 837 070      +48 730 000 967
spolnota@spolnota.pl
spolnota.marketing@gmail.com
lezaki-reklamowe.com.pl       spolnota.pl

Spólnota Drzewna Spółdzielnia Pracy

PL #Leżaki, #Krzesła reżyserskie, #Sanki, #Meble kempin-
gowe, #Stoliki plażowe, #Stołki rybackie, #Mebelki dziecięce

ENG #Deck chairs, #Director chair, #Sledges, #Camping fur-
niture, #Beach tables, #Fishing stool, #Children’s furniture

Leżaki
Sun Loungers

O firmie / About

Certyfikaty / Certificates
Członkostwo / Membership

Na rynku od / Since

Firma „Spólnota” od ponad 70 lat zajmuje się produkcją wysokiej 
jakości wyrobów drewnianych. Jesteśmy firmą z tradycjami, lecz 
nie boimy się nowych wyzwań, staramy się wyjść naprzeciw ocze-
kiwaniom naszych klientów. 

W naszej ofercie znajdą Państwo wyroby dostosowane do każdej 
pory roku: leżaki, meble kempingowe i sanki.
FSC, TÜV; OEKO TEX
PIAP, PSI, JOOMP
1951
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ul. Będzińska 18, 62-800 Kalisz
+48 62 764 22 10
+48 609 205 900
stefania@stefania.net.pl
stefania.net.pl
giovani.pl

STEFANIA - ZAKŁAD GALANTERII SKÓRZANEJ

PL #Portfele, #Teczki i torebki, #Wizytowniki, #Aktówki, 
#Paski, #Kosmetyczki, #Skórzane akcesoria, #Produkty ze 
skóry ekologicznej

ENG #Wallets, #Briefcases and handbags, #Card holder, 
#Portfolios, #Belts, #Cosmetic bags, #Leather accessories, 
#Items made of PU leather

Akcesoria eco
Ecological gifts

Galanteria
Leather goods

Wszystkie gadżety
All Gifts

O firmie / About

Marki / Brands
Nagrody / Awards

Certyfikaty / Certificates
Członkostwo / Membership

Na rynku od / Since

Jesteśmy jednym z największych producentów Galanterii skó-
rzanej w Europie , jesteśmy na rynku od 30 lat i prężnie działamy  
w swojej branży. Współpracujemy w wielkimi znanymi markami  
w Polsce i za granicą.
 
Produkty odszywamy ze skór najwyższej jakości-skór włoskich-
-szeroka gama kolorów pozwala dostosować kolor produktu do 
kolorów identyfikujących firmę.
 
Największym atutem naszej firmy jest to , że szyjemy i persona-
lizujemy produkt pod każdego klienta indywidualnie, nie są to 
typowe katalogowe produkty. Możemy wykonać tłoczenie na każ-
dym produkcie z logo klienta, a także wykonać produkty z kolo-
rem nici dobranym pod kolor logo klienta.
 
Minimum zamówienia to 10 sztuk z modelu w kolorze.
 
Szybka realizacja w 2 tygodnie.
 
Istnieje także możliwość wykonania projektów indywidualnych 
na życzenie klienta.
Stefania, Giovani, Paolo Bantacci, Mio Gusto, ID protect
Złoty Medal Konsumenta Targi Mody Poznań 2013, 2014 
Super Gift 2013
Gift of the Year 2012, Gift of the Year 2009, Gift of the Year 2008
Korony Reklamy 2010
Solidni w Biznesie, ISO 9001:2008, AQAP
PIAP, PSI
1992
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ul. Myślenicka 186, 30-698 Kraków
+48 12 419 22 59
+48 501 203 918
biuro@studiosiedem.com.pl
studiosiedem.com.pl

Studio Siedem Grzegorz Żółtowski

PL #Gadżety reklamowe, #Odzież reklamowa, #Ceramika re-
klamowa, #Smycze reklamowe, #Druk, #Co2, #Co2 DRUK UV, 
#Sublimacja haft

ENG #Advertising gadgets, #Advertising clothes, #Adver-
tising ceramics, #Advertising lanyard, #Priting Laser Fiber, 
#Engraving Fiber, #Priting UV, #Sublimation embroidery

Odzież
Clothes

Usługi
Services

Wszystkie gadżety
All gifts

Certyfikaty / Certificates

Członkostwo / Membership
Na rynku od / Since

Rekomendowana Agencja Reklamowa PIAP
Firma Godna Zaufania.
PIAP
2004
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ul. Żytnia 3, 62-064 Plewiska
+48 61 307 23 45
+48 570 070 412
info@tedgifted.com
polska@tedgifted.com
tedgifted.com

Ted Gifted

PL #Smycz reklamowa, #Bandana wielofunkcyjna, #Ściereczka 
z mikrofibry, #Leżak, #Opaska eventowa, #Polski producent, 
#Druk sublimacyjny, #Najszybszy czas realizacji, #EKO produkty

ENG #Promotional lanyard, #Multifunctional tube bandana, #Micro-
fiber cleaning cloth, #Deck chair, #Event wristband, #EU manufactu-
rer, #Dye-sublimation print, #Fastest lead time, #ECO products

Akcesoria eco
Ecological gifts

Smycze reklamowe
Advertising lanyards

Wszystkie gadżety
All gifts

O firmie / About

Marki / Brands
Nagrody / Awards

Certyfikaty / Certificates

Członkostwo / Membership
Na rynku od / Since

Jesteśmy Ted Gifted - największy producent smyczy reklamowych  
w Europie! Specjalizujemy się w nadruku sublimacyjnym - niezwykle 
trwałym, wytrzymałym i odwzorowującym pełną paletę barw.  Hala 
produkcyjna i własna tkalnia o łącznej wielkości 4000 m² to przestrzeń, 
która umożliwia nam produkcję nawet 150.000 sztuk smyczy reklamo-
wych i 50.000 sztuk bandan z personalizowanym nadrukiem dziennie.  
Z sukcesem zajmujemy się także produkcją ściereczek do okularów, 
opasek eventowych czy leżaków. Szeroki wybór akcesoriów i ich do-
stępność sprawiają, że czas realizacji personalizowanego zamówienia 
wraz z wybranymi karabińczykami, złączkami czy klamrami to nawet 
24 godziny od zlecenia!

Ted Gifted to solidny, rzetelny i niezawodny producent, któremu warto 
zaufać. 15 lat doświadczenia i pełna kontrola nad każdym etapem pro-
cesu produkcyjnego przekładają się nie tylko na szybki czas realizacji, 
ale przede wszystkim na najwyższą jakość produktów. 

Dlaczego warto współpracować z Ted Gifted?
•  Szybki czas realizacji- nawet 24h! + 100% gadżetów jest produko-
wana w polskiej fabryce, co jest gwarantem europejskiej jakości.  
•  Zrównoważony rozwój - firma wyróżnia się propozycjami produktów 
ekologicznych, produkowanych z odzyskanych tworzyw, a także eko-
-opakowaniami czy wykorzystywaniem energii z odnawialnych źródeł.
• Certyfikowane, wysokogatunkowe, specjalnie wyselekcjonowane 
materiały. •  Możliwość zadruku pełnego obszaru (od krawędzi do kra-
wędzi materiału). •  Ogromny wybór materiałów i akcesoriów. • Nieza-
wodność, na którą można liczyć w każdej sytuacji.
Ted Gifted
Super Gift 2022 - Ekologiczna bandana wielofunkcyjna 10w1
Intertek, OEKO TEX Standard 100, OEKO TEX ECO Passport, DGA, 
TÜV Rheinland, GRS, EPPA
PIAP, PSI, ASI, EPPA, FYVAR, European Sourcing, Sourcing City, PTE
2006



Smycze
reklamowe

Bandany
reklamowe
10w1

Ściereczki
do okularów

Opaski eventowe Leżaki reklamowe

do okularów

Leżaki reklamoweOpaski eventowe Leżaki reklamowe

reklamowe
Ściereczki
do okularów

dostępne w wersji

dostępne w wersji

dostępne w wersjidostępne w wersji

dostępne w wersji

Języki, w których mówimy
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ul. Krzemowa 1, Złotniki, 62-002 Suchy Las
+48 61 868 56 71      +48 601 412 937
biuro@texet.pl
texet.pl       james-harvest.pl
sagaform.com.pl       cottover.pl
projob.pl       cutterbuck.pl
harvest-frost.pl

Texet Poland

PL #Odzież reklamowa, #Odzież promocyjna, #Gadżety rekla-
mowe, #Odzież biznesowa, #Odzież robocza, #Torby, #Odzież 
ekologiczna, #Zestawy upominkowe 

ENG #Promotional apparel, #Promotional textiles, #Pro-
motional gifts, #Corporate apparel, #Workwear, #Bags, #Eco-
logy apparel, #Gift sets

Akcesoria eco
Ecological gifts

Odzież
Clothes

Upominki ekskluzywne
Exclusive gifts

O firmie / About

Marki / Brands

Nagrody / Awards

Certyfikaty / Certificates

Członkostwo / Membership
Na rynku od / Since

Texet Poland od ponad 20 lat (do 2007 pod nazwą SEIKA) aktywnie 
wspiera wizerunek firm za pomocą odzieży oraz upominków re-
klamowych. Firma jest częścią szwedzkiego koncernu New Wave 
Group specjalizująca się w tworzeniu, nabywaniu oraz rozwijaniu 
marek i produktów w segmentach takich jak odzież reklamowa 
oraz upominki promocyjne. 

Texet Poland jest dystrybutorem takich marek jak James Harvest 
Sportswear, Printer Essentials, Printer Red, D.A.D., jedynej w Pol-
sce odzież w pełni ekologiczna marki Cottover oraz ekologiczna, 
dwukolorowa linia Printer Prime. Nową marką w portfolio Texetu 
jest Cutter&Buck, amerykańska, funkcjonalna odzież sportowa 
dedykowana do sportu (Golf). 
 
Texet Poland prowadzi sprzedaż hurtową wyłącznie za pośrednic-
twem agencji reklamowych i dystrybutorów BTL. Firma jest rów-
nież aktywna poza granicami, za pośrednictwem dystrybutorów 
dostarcza produkty do krajów Europy Centralnej i Wschodniej 
(Litwa, Łotwa, Czechy, Słowacja, Słowenia, Węgry, Rumunia, Ukra-
ina, Bułgaria).
James Harvest Sportswear, Printer Essentials, Printer Red, Prin-
ter Prime, Cotter, Derby of Sweden, D.A.D., J.Harvest&Frost, Cut-
ter&Buck, Projob, A Way of Living (Sagaform, Vakinme, Victorian, 
ByON), D&J Lord Nelson
Gazele Biznesu 2016, 2017, 2018, 2019
Najwyższa Jakość Quality International Q1 2021
Gepard Biznesu 2015, 2016, 2017, 2018
Diamenty Forbesa 2020,
Super Gift 2017, 2018, 2019, 2020, 2021
Firma Godna Zaufania 2021, 2022, Dobry Pracodawca 2021, 2022, 
Dobra Firma 2021, 2022, Eko Firma 2019, 2022
PIAP
1994
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ul. Kaktusowa 1 B, 05-092 Łomianki
+48 22 888 92 90
+48 505 018 018
biuro@theonegroup.pl
theonegroup.pl
b2b.theonegroup.pl

TheOneGroup.pl Sp.z o.o.

PL #Chusty wielofunkcyjne, #Odzież sportowa, #Bluzy 
Quikflip, #Ręczniki, #Koce, #Poduszki

ENG #Headwear multifunctional, # Sportswear, #Quikflip 
Hoodies, #Towels, #Blanket, #Cushions

Artykuły tekstylne
Textile goods

Czapki
Caps

Odzież
Clothes

O firmie / About

Marki / Brands
Nagrody / Awards

Certyfikaty / Certificates
Członkostwo / Membership

Na rynku od / Since

The OneGroup  to polski producent spersonalizowanych teksty-
liów reklamowych. Naszą misją jest dostarczenie  naszym klien-
tom produktów najwyżej jakości w najlepszej cenie bez narzuca-
nia minimalnej ilości.
Loop, Quikflip, Sol’s
Super Gifts 2022, 2021,2020
Gifts of the year  2021, 2022
ISO
PIAP
2020
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ul. Geodetów 21A, 80-298 Gdańsk
+48 58 325 41 43
biuro@topq.pl
topq.pl
shellbag.com
qptu.pl
coronazione.com

TOPQ Bucior Bukowski sp.j

PL #Sitodruk, #Haft, #Sublimacja, #Szwalnia, #Tampodruk, 
#Laser, #Sito transfer, #Transfer cyfrowy, #Nadruki cyfrowe

ENG #Screen printing, #Embroidery, #Sublimation, #Sewing 
house, #Tampo printing, #Engravery, #Screen transfer, #Di-
gital transfer, #Digital printing

Czapki
Caps

Leżaki
Sun loungers

Odzież
Clothes

O firmie / About

Marki / Brands
Certyfikaty / Certificates

Członkostwo / Membership
Na rynku od / Since

Topq to jedna z bardziej nowoczesnych i stale rozwijających się 
firm w Polsce. Jesteśmy drukarnią, zajmującą się znakowaniem 
wszelkich materiałów oraz gadżetów reklamowych. Wysoka ja-
kość, niskie ceny oraz krótkie terminy to wizytówka naszej firmy 
potwierdzona przez wielu europejskich klientów. Dzięki nowocze-
snemu parkowi maszynowemu i wieloletniemu doświadczeniu 
potrafimy sprostać najtrudniejszym wyzwaniom. Zapraszamy do 
zapoznania się z ofertą naszych produktów.
Shellbag, Coronazione
GOTS, GRS
PIAP
2008
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ul. Firmowa 2, 83-260 Kaliska
+48 58 587 85 14
+48 502 323 283
+48 510 109 796
biuro@trober-polska.pl
trober-polska.pl

Trober Polska Patrick Chrabkowski

PL #Zapalniczki i zapalarki, #Akcesoria dla osób palących, 
#Do domu, #Znakowanie (#nadruki, #grawer), #Zestawy 
upominkowe 

ENG #Lighters and BBQ Lighters, #Accessories for smokers, 
#Home articles, #Gift sets, #Engraver

Do domu
Home articles

Usługi
Services

Zapalniczki
Lighters

O firmie / About

Marki / Brands
Nagrody / Awards

Certyfikaty / Certificates
Członkostwo / Membership

Na rynku od / Since

Jako wiodący importer zapalniczek i akcesoriów dla osób palących 
dokładamy wszelkich starań, by świadczyć usługi na najwyższym po-
ziomie i zgodnie z obowiązującymi normami. Wszystkie zapalniczki 
piezoelektryczne, benzynowe, żarowe z naszej oferty produkowane 
są zgodnie z międzynarodowymi standardami i przepisami.
 
Dbałość o jakość usług i oferowanych gadżetów reklamowych po-
zwoliła na wypracowanie przez naszą firmę ugruntowanej pozycji. 
Czyni to z nas rzetelnego partnera handlowego, obejmującego swo-
im zasięgiem wiele krajów na całym świecie.
Atomic, Coney, Myon, Cozy
Perły Rynku FMCG 2013, 2014
Najlepszy Produkt 2015
PIAP, SKB, KRD, PSI, BSCI, IVM, TÜV Rheinland, TÜV SÜD
PIAP, PSI, ELIAS, BSCI, DIN ISO, SKB STG
2008
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ul. Drukarzy 5, 62-800 Kalisz
+48 62 753 64 16
+48 504 154 210
biuro@tompolska.pl
tompolska.pl

Jawornik 55, 38-114 Niebylec
+48 570 655 577
sklep@e-upominki.pl
upominki.pl

TOM Polska Sp. z o.o.

upominki.pl

Marki / Brands
Członkostwo / Membership

Na rynku od / Since

Marki / Brands
Nagrody / Awards

Członkostwo / Membership
Na rynku od / Since

TOM, Unilite, ZORR
PIAP
2009

upominki.pl
Konsumenta 2021
E-Gazele biznesu 2021
PIAP
2011

PL #Zapalniczki, #Zapalarki, #Zapalniczki premium, #Zapal-
niczki z nadrukiem, #Nadruki reklamowe

PL #Etui na telefony, #Medale i statuetki , #Breloczki, #Ma-
gnesy, #Upominki personalizowane 

ENG #Lighters, #BBQ lighters, #Premium lighters, #Li-
ghters with print, #Advertising prints

ENG #Phone cases, #Medals and statuettes, #Key rings, 
#Magnets, # Personalized gifts

Do domu
Home articles

 Akcesoria do komórek
Mobile phone accessories

Upominki ekskluzywne
Exclusive gifts

Medale / Statuetki
Medals / Statuettes

Zapalniczki
Lighters

Wszystkie gadżety
All gifts
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al. 29 Listopada 20, 31-401 Kraków
+48 12 251 80 66
kontakt@vasco-electronics.pl
vasco-electronics.pl

ul. Saperów 10, 02-263 Warszawa
+48 22 846 63 68
+48 504 043 431
kontakt@wedia-ann.pl
wedia-ann.pl

Vasco Electronics Góralski Group S.K.A.

WEDIA-ANN

Marki / Brands

Nagrody / Awards

Członkostwo / Membership
Na rynku od / Since

Marki / Brands
Nagrody / Awards

Certyfikaty / Certificates
Członkostwo / Membership

Na rynku od / Since

Vasco Electronics - producent tłumaczy elektronicznych: Vasco 
Translator M3, Vasco Translator V4
Red Dot Award 2021, Global Mobile Awards: GLOMO 2020 (MWC 
Barcelona), Red Dot Award 2022
PIAP
2008

Takie jakie chcesz, wtedy gdy ich potrzebujesz.
Ambasador Polskiej Gospodarki oraz Certyfikat Równości Płac
Firma Rodzinna, Rzetelna Firma
PIAP, PSI
1996

PL #Inteligentny tłumacz, #Tłumacz mowy na żywo, #Tłumacz 
głosowy, #Tłumaczenie tekstu ze zdjęcia, #Tłumacz języków, 
#Elektroniczny tłumacz symultaniczny, #Vasco Electronics, 
#Kieszonkowy tłumacz

PL #Puszki ozdobne, #Kosmetyczki, #Torebeczki strunowe, 
#Materiały poligraficzne, #Gadżety reklamowe, #Rozwiązania 
szyte na miarę, #Gadżety elektroniczne, #Pudełka ozdobne, 
#Ekspozytory z plexi

ENG #Smart translator, #Live speech translator, #Voice 
translator, #Text from photo translator, #Language transla-
tor, #Electronic simultaneous translator, #Vasco Electronics, 
#Pocket translator

ENG #Tins, #Travel Bags, #Zipper bags, #Printed Materials, 
#Premiums, #Tailor-made solutions, #Electronic gadgets, 
#Decorative boxes, #Plexi displays

Elektronika
Electronics

Druk i papier
Printing and paper

Podróż
Journey

Torby i opakowania
Bags and packaging

Upominki ekskluzywne
Exclusive gifts

Wszystkie gadżety
All gifts
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ul. Reja 2/12, 91-745 Łódź
+48 604 200 688
ewa.bienkowska@wowpuzzle.eu
wowpuzzle.eu/b2b

Wowpuzzle

PL #Ekologiczne puzzle , #Gadżet firmowy personalizowany, 
#Drewniane puzzle 

ENG #Eco puzzles, #Personalised corporate gadget, 
#Wooden puzzles

Akcesoria eco
Ecological gifts

Gry
Games

Upominki ekskluzywne
Exclusive gifts

O firmie / About

Marki / Brands
Nagrody / Awards

Certyfikaty / Certificates
Członkostwo / Membership

Na rynku od / Since

Wyobraź sobie gadżet marzeń - powinien zaskakiwać i robić dobry 
PR, być idealnie dopasowany i inny niż wszystkie. Stworzymy dla 
Ciebie oryginalne, drewniane puzzle „z duszą”. Wymyślimy kształ-
ty, dopasujemy, zaprojektujemy i wyprodukujemy. W naszych pro-
duktach każdy element ma wyjątkowy, dopracowany, precyzyjnie 
wycięty kształt. Przy ich tworzeniu dbamy o najmniejsze szczegóły.
 
Każda część jest idealnie wykonana i bezpieczna, a wszystkie razem 
tworzą wyjątkowe obrazy wypełnione feerią barw. Personalizuje-
my poszczególne elementy. W projekcie może znaleźć się ich aż kil-
kadziesiąt. Za ich pomocą możemy pokazać m.in. Wasze usługi czy 
produkty. Charakterystyczne atrybuty firmy, budynki, wizerunki 
zwierząt, brand hero, logotypy, herby czy postacie. Poszczególne 
puzzle w kreatywny i niepowtarzalny sposób odzwierciedlają ideę 
prowadzonej działalności, mogą być też dostosowane do charakte-
ru upominku a finalny kształt zaskoczy każdego. Personalizujemy 
także połączenia między puzzlami. 
 
Puzzle są skierowane do osób dorosłych. Dla kontrahentów czy pra-
cowników. Projektujemy także puzzle dla młodszych odbiorców, w 
zależności od Państwa potrzeb.  W każdym elemencie naszego biz-
nesu dajemy nasze serce. Puzzle produkujemy w Ukrainie. Misją 
naszej firmy jest wspieranie naszych przyjaciół w wojnie z Rosją a 
dzięki Puzzlom udaje się nam to codziennie realizować. Woreczki do 
puzzli szyją łódzkie więźniarki, dzięki czemu możemy pomóc przy 
ich resocjalizacji.
Drewniane - ekologiczne puzzle. Personalizowany gadżet firmowy.
1 miejsce w konkursie na Super Gift OOH Magazine w kategorii 
Produkty od 50-100 zł.
Certyfikat CE
PIAP
2012
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Zakrzowiec 216, 32-003 Zakrzowiec
+48 12 281 00 86
+48 502 234 349
biuro@przypinki.eu
przypinki.eu

ul. Pass 20M, 05-870 Błonie
+48 22 487 87 09
kontakt@nagrodyb2b.pl
nagrodyb2b.pl

www.przypinki.eu

XBS LOGISTICS S.A.

Członkostwo / Membership
Na rynku od / Since

Marki / Brands

Certyfikaty / Certificates
Członkostwo / Membership

Na rynku od / Since

PIAP
2005

XIAOMI, JBL, Tchibo, Ambition, Russell Hobbs, Remington, VARTA, 
BergHoff, OROMED, Daewoo, Karcher, Tefal, XBLITZ, Sencor, Ener-
gizer, Ariete, CASIO, Hoover, Webber, THULE
ISO 9001
PIAP, CCIFP, PSML
2007

PL #Przypinki badziki znaczki, #Pinsy metalowe tłoczone, 
#Emaliowane, #Pinsy metalowe zalewane żywicą 3D, #Znaczki 
metalowe, #Znaczki reklamowe drukowane, #Magnesy rekla-
mowe na lodówkę , #Naklejki epoksydowe 3D , #Kotyliony, 
#Kotyliony narodowe , #Czyściki do telefonów, #Telestopery

PL #Programy lojalnościowe, #Nagrody, #Obsługa logi-
styczna, #Katalog nagród, #BPO , #logistyka POS

ENG #Buttons, #Metal pins, #Metal epoxy pins 3d, #Stamped 
enamel pins, #Advertising magnets, #Epoxy stickers, #Roset-
tes, #Sticky cleaners, #Badges, #Pins, #Printed pins, #floo

ENG #Loyalty programs , #Rewards, #Fulfillment, #Rewards 
catalog, #BPO, #POS Logistics

Magnesy
Magnets

Do domu
Home articles

Pinsy
Pins

Elektronika
Electronics

Znaczki
Stamps

Usługi
Services
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ul. Marsa 33, 04-246 Warszawa
+48 22 612 30 40
+48 502 112 152
tubus@tubus.com.pl
tubus.com.pl

ul. Święty Marcin 29/8, 61-806 Poznań
+48 791 354 426
biuro@piap-org.pl
piap-org.pl

Zakład Produkcji Opakowań „TUBUS” Sp. j

Tutaj może znaleźć się Twoja firma

Marki / Brands
Członkostwo / Membership

Na rynku od / Since

Marki / Brands
Nagrody / Awards

Certyfikaty / Certificates
Członkostwo / Membership

Na rynku od / Since

Opakowania PET  w 100% z recyklingu, transparentne, klejone.
PIO, PIAP
1993

Przedstaw swoją działalność
Pochwal się swoimi nagrodami
Pokaż, że jesteś rzetelną marką
Zostań członkiem PIAP
Powiedz od kiedy działasz
Dołącz do nas i zostań częścią Niezbędnika Marketera
www.piap-org.pl/deklaracja

PL #Pudełka na prezenty, #Opakowania foliowe, #Pudełka 
przezroczyste, #Ekologiczne opakowania, #Producent opa-
kowań recyklingowych, #Nasuwki z folii PET, #Konfekcja 
zestawów

PL #Tutaj #Dodasz #Słowa #Kluczowe #Związane #z działal-
nością #Twojej #Firmy #Dołącz #Do nas #PIAP 2023

ENG #Gift boxes, #Plastic packaging, #Transparent boxes, 
#Ecological packaging, #Manufacturer of recycling packa-
ging, #PET foil sleeves, #Confection of sets

ENG #Here #You #Will #Add #Hashtags #About #Your 
#Company #Join us #PIAP 2023

 Torby i opakowania
Bags and packaging

Usługi
Services

Usługi
Services

Upominki ekskluzywne
Exclusive gifts

Wszystkie gadżety
All gifts
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ul. Botaniczna 5e, 43-195 Mikołów
+48 32 203 10 48
+48 604 263 621
norwoks@norwoks.com.pl
norwoks.com.pl

ul. Targowa 12a, 99-210 Uniejów
+48 793 744 401
biuro@studiow.com.pl
studiow.com.pl

Agencja Reklamowa NORWOKS

Agencja Reklamowa STUDIO W

Marki / Brands

Członkostwo / Membership
Na rynku od / Since

Certyfikaty / Certificates

Członkostwo / Membership
Na rynku od / Since

VOYAGER, XD DESIGN, SAGAFORM, HARVEST, SCHWARZWOLF, 
CHOCORELIEF
Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach, PIAP
1998

3M Car Wrap - zmiana koloru auta, 3M Scotchlite - folie odblaskowe, 
XPEL folie ochronne
PIAP
2010

PL #Gadżety reklamowe, #Upominki reklamowe, #Słody-
cze reklamowe, #Czekolada z logo, #Upominki świąteczne, 
#Zestawy świąteczne, #Gadżety świąteczne, #Ekskluzywne 
upominki, #Indywidualne produkcje 

PL #Drukarnia, #Drukarnia wielkoformatowa, #Agencja 
reklamowa, #Oklejanie samochodów, #Projekty graficzne, 
#Gadżety reklamowe, #Podświetlane szyldy reklamowe, 
#Kalendarze, #Materiały promocyjne 

ENG #Advertising gadgets, #Advertising gifts, #Promotio-
nal sweets, #Personalized chocolate, #Christmas gifts, 
#Christmas sets, #Christmas gifts, #Exclusive gifts, #Indi-
vidual advertising production

ENG #Printing, #Large format printing, #Advertising agency, 
#Car Wrapping, #Graphic Design, #Advertising Gadgets, #Li-
ght advertising signs, #Calendars, #Promotional materials

Słodycze
Sweets

 Druk i papier
Printing and paper

Upominki ekskluzywne
Exclusive gifts

Media
Media

Wszystkie gadżety
All gifts

Wszystkie gadżety
All gifts
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ul. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa
+48 22 726 35 60
marketing@apgrupa.pl
apgrupa.pl       monetyczekoladowe.pl
apdesign.pl       adeva.pl
vizaz.pl       kartony-kielce.pl

AP Design Sp.z o.o.

PL #Słodycze, #Wszystkie gadżety, #Artykuły medyczne, 
#Produkty antybakteryjne, #Napoje, #Kawa i herbata re-
klamowa, #Akcesoria Eco, #Ceramika, #Art. piśmiennicze 

ENG #Sweets, #All gifts, #Medical supplies, #Antibacterial 
products, #Drinks, #Advertising coffee and tea, #Ecological 
gifts, #Ceramics, #Stationery

Artykuły AntyCovid
Anticovid

Smycze reklamowe
Advertising lanyards

Wszystkie gadżety
All gifts

O firmie / About

Marki / Brands
Nagrody / Awards

Certyfikaty / Certificates

Członkostwo / Membership
Na rynku od / Since

Firma powstała w 1998 roku i od początku misją naszej firmy jest 
dostarczanie najlepszych towarów i usług z branży reklamowej. Pro-
dukujemy opakowania reklamowe, konfekcjonujemy słodycze i je-
steśmy wyłącznym dystrybutorem wyśmienitych włoskich i  belgij-
skich pralin. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, 
regularnie podnosimy kwalifikacje, doskonalimy swoje umiejętno-
ści i poszerzamy park maszynowy. Podejmujemy nowe wyzwania 
i nie boimy się realizacji ambitnych projektów. Nasza wiedza, kre-
atywność oraz ponad dwudziestoletnie doświadczenie mogą stać 
się podstawą reklamowego sukcesu. Wszystko dlatego, że rozwią-
zania, które możemy zaproponować doprowadzą do umocnienia 
wizerunku Państwa firmy, przyczynią się zarówno do pozyskania 
nowych klientów, jak i do sprawniejszej obsługi obecnych.
AP Design, Apetiva, Vizaz.pl, Monety Czekoladowe, Adeva, My Tea, 
Old Factory
Gwiazdy PIAP, Gazele Biznesu
Złoty Certyfikat Rzetelności 2015, 2016, 2017
Złoty Bizon Biznesu 2015, 2017
Członek Klubu Integracji Europejskiej, PIAP
PIAP, Klub Integracji Europejskiej
1998





164 piap-org.plAgencje Reklamowe / Advertising Agencies

ul. Zuzanny 24, 41-200 Sosnowiec
+48 32 263 12 92
biuro@awmig.pl
twojekrowki.pl
awmig.pl

AWMIG Sp.z o.o.

PL #Import z Azji, #Turcji na zlecenie, #Turkey for individual 
ordering, #Platforma OMP - Outsourcing Magazynu Promo-
cji, #Gadżety Eko , #Torby Eko, #Parasole, #Długopisy, #Cera-
mika reklamowa, #Zabawki, #Usługa konfekcji i dystrybucji

ENG #Import from Asia, #, #OMP Platform for promotion 
warehouse outsourcing, #Green gifts, #Eco bags, #Umbre-
llas, #Pens, #Promotional ceramics, #Toys, #Co-packing and 
distribution service

Galanteria
Leather goods

Torby i opakowania
Bags and packaging

Wszystkie gadżety
All gifts

Marki / Brands

Nagrody / Awards
Członkostwo / Membership

Na rynku od / Since

TWOJEKROWKI.pl, PARKER, WATERMAN, FARE, PUCCINI, WITTCHEN, 
JBL, HI-TEC, IGUANA
Innowator Roku 2019
PIAP, ZPP, BNI
2006



OUTSOURCING
MAGAZYNU
PROMOCJI



166 piap-org.plAgencje Reklamowe / Advertising Agencies

Jeziorzany 210, 32-060 Liszki
+48 12 356 55 41
+48 501 181 819
info@artigraf.pl
artigraf.pl

al. Marsz.J. Piłsudskiego 77, 10-449 Olsztyn
+48 89 533 71 51
+48 663 953 052
sekretariat@bhz-reklama.pl
bhz-reklama.pl

Artigraf

Biuro Handlowe Zalewski

Marki / Brands

Nagrody / Awards
Certyfikaty / Certificates

Członkostwo / Membership
Na rynku od / Since

Certyfikaty / Certificates
Członkostwo / Membership

Na rynku od / Since

W Artigraf opieramy się na kreatywności oraz bogatym doświad-
czeniu. Celem naszych działań jest nie tylko wysoka jakoś dostarcza-
nych produktów ale również najwyższy standard obsługi i satysfakcji 
Klientów. Chcemy być Twoim dostawcą i oferujemy Ci nasze zaan-
gażowanie i pełne wsparcie na każdym etapie Twojego zamówienia.
Gwiazdy PIAP
Rekomendowana Agencja Reklamowa PIAP
PIAP
2000

Solidni w Biznesie, Akademia COLOP - Akademia Lasera
PIAP
2001

PL #Wszystkie Gadżety, #Kubki, #Galanteria Skórzana, 
#Długopisy, #Pamięci USB, #Smycze Reklamowe, #Słodycze, 
#Torby, #Notesy

PL #Art.piśmiennicze , #Upominki ekskluzywne, #Akcesoria 
Eco, #Smycze reklamowe, #Galanteria skórzana, #Pamięci 
USB, #Kalandarze, #Reklama na samochodach, #Grawer

ENG #All Gifts, #Cups, #Leather Goods, #Pens, #USB Mem-
mory, #Promotional lanyards, #Sweets, #Bags, #Note

ENG #Stationery, #Exclusive gifts, #Ecological gifts, 
#Advertising lanyard, #Leather goods, #USB flashdrive, 
#Calendars, #Car wrapping, #Engrave

Ceramika
Ceramics

Ceramika
Ceramics

Galanteria
Leather goods

Odzież
Clothes

Wszystkie gadżety
All gifts

Wszystkie gadżety
All gifts



Bezprzewodowe ładowarki,
które możesz sam zaprojektować!

MINIMALNA ILOŚĆ
RÓŻNE GRAFIKI

TRWAŁY NADRUK

SZYBKA DOSTAWA KONKURENCYJNE CENY

WWW.ZNACZEK.PL +48 32 616 55 72ZNACZEK@ZNACZEK.PL

MODEL KWADRAT

KSZTAŁT: Kwadrat
NADRUK: UV
REGULACJA WYSOKOŚCI: Tak REGULACJA WYSOKOŚCI: Tak REGULACJA WYSOKOŚCI: Brak

ROZMIAR: 95×95 mm 

MODEL KOŁO

KSZTAŁT: Koło
ROZMIAR: 105 mm

NADRUK: UV

MODEL PŁASKI

KSZTAŁT: Koło
ROZMIAR: 70mm

NADRUK: UV

UV
10

SZTUK

Zaprojektuj ładowarkę dla siebie, firmy, instytucji lub kogoś bliskiego. Przy minimalnym zamówieniu 10szt 
możesz stworzyć 10 różnych grafik! Druk wykonany jest w technologii UV, która wyróżnia się trwałością na 
ścieranie oraz wiernym odwzorowaniem kolorów.
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ul. Bolecha 18, 01-419 Warszawa
+48 66 499 96 66
+48 535 199 966
m.bielawski@brandfathers.pl
brandfathers.pl

ul. S. Okrzei 8/69, 03-710 Warszawa
+48 668 114 626
info@art-office.pl
art-office.pl

Brandfathers Group Sp. z o.o.

DOM REKLAMY ART OFFICE 

Marki / Brands
Członkostwo / Membership

Na rynku od / Since

Marki / Brands
Certyfikaty / Certificates

Członkostwo / Membership
Na rynku od / Since

Brandfathers and Photo, Adrenalina Film, film VR-360
PIAP
2014

PORCELINE, LEATHER DREAM, HARVEST, VICTORINOX
PIAP
PIAP
2001

PL #Reklama, #Marketing, #Poligrafia, #Marketing, #Prin-
ting, #Strategia marki i produktu, #Kreacja i design, #Gra-
fika i animacja 2D i 3D, #3D, #Fotografia i produkcja sesji, 
#Filmy, #Filmy 360, #VR, #Spoty, #Teledyski, #Reklamówki, 
#Zdjęcia do kalendarzy, #Eventy, #Cateringi, 

PL #Pamięci USB, #Kubki, #Długopisy, #Elektronika, 
#Odzież, #Gadżety, #Słodycze, #Import z Chin, #Gadżety 
ekologiczne

ENG #Advertising, #Brand and product strategy, #Creation 
and design, #Graphics and animation 2D, #Photography 
and production of session, #Advertising films, #Pictures for 
calendars, #Events, #Music videos #Catering service, #VR

ENG #USB stick, #Mugs, #Pens, #Electronics, #Clothes, 
#Gifts, #Sweets , #Import from China , #Ecological Gadgets

Druk i papier
Printing and paper

Akcesoria eco
Ecological gifts

Media
Media

Leżaki
Sun loungers

Usługi
Services

Wszystkie gadżety
All gifts
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ul. Geodetów 45, 05-500 Piaseczno
+48 22 397 78 00
+48 512 955 000
ebk@ebk.pl
ebk.pl

EBK Partner w Reklamie

PL #Zestawy organiczne, #Wszystkie gadżety, #Ceramika, 
#Odzież reklamowa, #Elektronika, #Prezenty świąteczne i słody-
cze, #Kalendarze i notesy, #Poligrafia, #Indywidualne produkcje

ENG #Organic sets, #All gifts, #Ceramics, #Advertising clothes, 
#Elecronics, #Christmas presents & Sweets, #Calendars & No-
tepads, #Printing, #Individual Advertising Production

Akcesoria eco
Ecological gifts

Kalendarze
Calendars

Wszystkie gadżety
All gifts

Partner w Reklamie

O firmie / About

Marki / Brands

Członkostwo / Membership
Na rynku od / Since

Ponad 20 lat doświadczenia w:
• Produkcji materiałów promocyjnych i gadżetów
• Kompleksowej organizacji eventów 
• Wsparciu w zakresie marketingu
• Rebrandingu 
• Projektowaniu i składzie książek oraz e-booków
• Poligrafii 
• Tłumaczeniach 
Jesteśmy kreatywni
• Przenosimy wizję klientów do rzeczywistości
• Dostosowujemy się do wymagań rynku
• Pracujemy kompleksowo – od pomysłu do realizacji
• Szukamy niebanalnych rozwiązań
• Odkrywamy nowe możliwości

Over 20 years of experience in:
• Production of promotional materials and gadgets
• Comprehensive organization of events
• Marketing support
• Rebranding
• Layout design and professional typesetting of paper books and 
e-books
• Printing
• Translations
We are creative
• We bring our clients’ vision to reality
• We adapt to market requirements
• We work comprehensively - from idea to implementation
Organic sets – Pasja Rodzinnego Smaku, Parker, Victorinox, Cer-
ruti, Moleskiny, Aladyn, Latarki Nebo, Silicon power, Stanley, JBL
PIAP
2001



WE WORK COMPREHENSIVELY
FROM IDEA TO IMPLEMENTATION

  EBK_reklama   EBK Partner w Reklamie

  EBK Partner w Reklamie  www.ebk.pl

ALL GIFTS
ORGANICS SETS

CALENDARS
PRINTING



172 piap-org.plAgencje Reklamowe / Advertising Agencies

ul. Wolności 4, 41-500 Chorzów
+48 32 241 15 77
+48 887 832 547
biuro@eblis.pl
eblis.pl
ecegifts.pl
m-planner.eblis.pl

EBLIS B&L

PL #Gadżety reklamowe i upominki, #Projektowanie graficz-
ne i identyfikacja wizualna, #Kampanie reklamowe, #Media 
społecznościowe, #Strony www, #Studio fotograficzne, #Wy-
druki i kalendarze, #Modelki i hostessy

ENG #Advertising gadgets and gifts, #Graphic Design & 
Corporate Identity, #Advertising campaign, #Social Media, 
#Web design, #Photography studio, #Prints & calendars, 
#Models and trade show models

Kalendarze
Calendars

Usługi
Services

Wszystkie gadżety
All gifts

O firmie / About

Marki / Brands

Nagrody / Awards

Certyfikaty / Certificates
Członkostwo / Membership

Na rynku od / Since

Jesteśmy agencją reklamową z ponad 20-letnim doświadczeniem. 
Uwielbiamy kreować nowe marki i dostarczać im narzędzi, dzięki 
którym stają się rozpoznawalne i niepowtarzalne. Angażujemy się  
i pomagamy na każdym etapie budowania tożsamości marek.  
Dla nas nie ma zleceń niemożliwych!

Działamy kompleksowo, prowadząc projekty według potrzeb i możli-
wości Klienta. Oferujemy wsparcie w ramach różnych obszarów, a są 
to między innymi:  identyfikacja wizualna i grafika firmowa, strategia 
i obsługa profili w mediach społecznościowych, nowoczesne strony 
WWW i sklepy internetowe, systemy wystawiennicze i obsługa wy-
darzeń branżowych, gadżety i upominki firmowe (w tym gadżety 
wykonane w technologii druku 3D - marka dothat), wydruki i inne 
usługi poligraficzne, branding firmowych samochodów, obsługa 
fotograficzna i wynajem studia, projekty 3D i wizualizacje, obsługa 
wydarzeń przez sztab profesjonalnych modelek i hostess.
Agencja Reklamowa Eblis B&L - eblis.pl
Planner wspierający tworzenie i rozwój marek - m-planner.eblis.pl
Ekskluzywne upominki dla biznesu - ecegifts.pl
Złoty Dystrybutor marki Pier Luigi 2022
Super Gift 2022 - dla ekonewki od dothat za zdobycie 1. miejsca w 
kategorii cenowej 5-20 zł oraz 1. miejsca wśród zwiedzających w ka-
tegorii cenowej 5-20 zł
Rekomendowana Agencja Reklamowa PIAP
PIAP od 2013 roku
2002



Poznaj ekonewkę   
i odbierz bezpłatny projekt!

Zeskanuj kod QR lub wejdź na 
dothat.pl/ekonewka-2023

Zapisz się do  
naszego newslettera

/dothat.3d

/dothat.3D

Odbierz bezpłatną  
wizualizację ekonewki  
według Twojego pomysłu!

Wystarczą trzy proste kroki:

Ekonewka to personalizowana nakrętka  
o uniwersalnym gwincie - dzięki niej zwykłą 
plastikową butelkę zamienisz w konewkę  
do podlewania roślin! 

Zeskanuj m
ni

e
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ul. Inspektowa 13, 61-680 Poznań
+48 695 551 567
magdalena.pieniak@endoprint.eu
endoprint.eu

ul. Teatralna 9/412, 41-200 Sosnowiec
+48 516 285 586
baran@gadgetfun.com.pl
gadgetfun.com.pl

Endoprint Magdalena Pieniak

Gadgetfun Wioleta Baran

Marki / Brands

Członkostwo / Membership
Na rynku od / Since

Marki / Brands

Nagrody / Awards
Certyfikaty / Certificates

Członkostwo / Membership
Na rynku od / Since

Chromaluxe - wtapianie druku w aluminium
SpiderSystem - system do wieszania reklam
PIAP
2010

Parker, Waterman, Piere Luigi, HI-TEC, 4F, Puccini, Wittchen, Iguana, 
Schwarzwolf, Victorinox, Adler, Pierre Cardin, Silicon Power,  Royal 
Design, Voyager.
Firma Godna Zaufania GOLD
PIAP, Rekomendowana Agencja Reklamowa PIAP, RiG, Firma Godna 
Zaufania GOLD
PIAP, RiG
2020

PL #SpiderSystem - system do wieszania samodzielnie re-
klamy o powierzchni do 20 m2, #Chromaluxe - wtapianie 
druku w aluminium - np: tworzenie tablic suchościeralnych, 
#obrazów, #Podkładek pod kubki

PL #Słodycze reklamowe, #Gadżety reklamowe, #Galanteria, 
#Elektronika, #Odzież reklamowa, #Torby, #Zabawki reklamo-
we, #Narzędzia, #Ceramika

ENG #Promotional sweets, #Promotional products, #Leather 
goods, #Elektronics, #Promotional textiles, #Bags, #Adverti-
sing toys, #Toys, #Ceramics

ENG #SpiderSystem - Effective and safe replacement of adver-
tising messages - no ladders and lifts, #Chromaluxe - Chroma-
Luxe’s state-of-the-art coating infuses images directly onto 
sheets of metal or wood

Druk i papier
Printing and paper

Odzież
Clothes

Flagi
Flags

Upominki ekskluzywne
Exclusive gifts

Wszystkie gadżety
All gifts
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ul. Zjednoczenia 16A, 43-250 Pawłowice
+48 32 413 16 46
bok@totalpromo.pl
totalpromo.pl

ul. Zabłocie 39/207, 30-701 Kraków
+48 12 296 00 06
+48 504 095 104
biuro@giftdesign.pl
giftdesign.pl

Gatex Sp. z o.o.

Gift Design 

Marki / Brands

Certyfikaty / Certificates
Członkostwo / Membership

Na rynku od / Since

Marki / Brands

Certyfikaty / Certificates
Członkostwo / Membership

Na rynku od / Since

Silicon Power, Pier Luigi, Schwarzwolf, Victorinox, , Porceline by 
Maxim, Cerruti 1881, Christian Lacroix, Emanuel Ungaro, Goodram, 
Fruit of the Loom, Stedman, James&Nicholson, ID, Leccen Pen.
Rekomendowana Agencja Reklamowa PIAP
PIAP
1992

Slazenger, Elevate, Mark Twain, JBL, Gildan, Fruit of The Loom, 
Russell, Brita, Bullet, Pierre Cardin, Silicon Power
Rekomendowana Agencja Reklamowa PIAP
PIAP
2009

PL #Pamięci USB, #Kubki , #Kalendarze, #Odzież reklamo-
wa, #Galanteria, #Torby i opakowania, #Gadżety firmowe, 
#Smycze reklamowe, #Słodycze 

PL #Koszulki , #Długopisy , #Pamięci USB , #Głośniki , #Ła-
dowarki , #Notesy , #Torby , #Plecaki

ENG #Pendrive, #Mugs, #Calendars, #Promotional clothing, 
#Leather goods, #Bags and Packaging, #Promotional gifts, 
#Advertising lanyards, #Sweets

ENG #T-shirt, #Pens, #Pendrive, #Spikers, #Chargers, #No-
tebooks, #Bags, #Backpacks

Ceramika
Ceramics

Akcesoria eco
Ecological gifts

Kalendarze
Calendars

Odzież
Clothes

Wszystkie gadżety
All gifts

Wszystkie gadżety
All gifts
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ul. Dorohuska 28, Srebrzyszcze, 22-100 Chełm
+48 669 675 747
biuro@giftyonline.pl
giftyonline.pl

ul. Kazimierza Mireckiego 13, 37-450 Stalowa Wola
+48 15 642 53 31
+48 608 597 848
sekretariat@goma.com.pl
goma.com.pl

Giftyonline.pl

GoMa MARIUSZ MARKUT

Marki / Brands

Nagrody / Awards
Certyfikaty / Certificates

Członkostwo / Membership
Na rynku od / Since

Marki / Brands

Certyfikaty / Certificates
Członkostwo / Membership

Na rynku od / Since

Samsonite, American Tourister, Waterman, Parker, Pierre Cardin, 
Victorinox, Ungaro, Case Logic, Elevate
e-Gazele Biznesu 2016, e-Gazele Biznesu 2017, e-Gazele Biznesu 2018
Rekomendowana Agencja Reklamowa PIAP
PIAP
2013

Gadżety reklamowe, usługi znakowania www.gomagift.com.pl
Reklama, wydruki, kalendarze   www.goma.com.pl
Produkcja opakowań tekturowych www.gomabox.com.pl
PN-EN ISO 9001:2015
PIAP, Regionalna Izba Gospodarcza
2000

PL #Kubki termiczne, #Długopisy, #Torby, #Plecaki, #Scyzo-
ryki, #Miarki, #Softshelle, #Powerbanki 

PL #Reklama, #Gadżety reklamowe, #Grawer laserowy, #Si-
todruk, #Druk UV, #Gadżety z nadrukiem, #Artykuły reklamo-
we, #Upominki reklamowe, #Opakowania tekturowe, #Pudeł-
ka klapowe, #Firmowe kalendarze książkowe, #Trójdzielne, 

ENG #Thermal mugs, #Pens, #Bags, #Backpacks, #Pocket 
knifes, #Measure tapes, #Softshells, #Powerbanks

ENG #Advertisement, #Advertising gadgets, #Laser engraver, 
#Gadgets with print, #Advertising items, #Promotional gifts, 
#Cardboard packaging, #Flap boxes, #Company book calen-
dars, #Screen print, #Print UV, #Three fold calendars

Galanteria
Leather goods

Druk i papier
Printing and paper

Upominki ekskluzywne
Exclusive gifts

Torby i opakowania
Bags and packaging

Wszystkie gadżety
All gifts

Wszystkie gadżety
All gifts
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ul. Mieszka I nr 6, 96-500 Sochaczew
+48 46 862 96 57
+48 606 262 670
biuro@it3.pl
it3.pl

ul. Boh. Warszawy 31-35, 78-400 Szczecinek
+48 94 374 46 77
+48 507 087 003
biuro@ks-reklama.pl
dlugopiscosmo.pl

INTER...TEST

KS Biuro Marketingowe Sławomir Kotowski

Certyfikaty / Certificates
Członkostwo / Membership

Na rynku od / Since

Certyfikaty / Certificates
Członkostwo / Membership

Na rynku od / Since

Rekomendowana Agencja Reklamowa PIAP
PIAP
2000

Rekomendowana Agencja Reklamowa PIAP
PIAP
1998

PL #Druk, #Introligatornia, #Kalendarze książkowe, #Ka-
lendarze trójdzielne, #Gadżety, #Gadżety z korka, #Dom 
Mediowy, #Kampanie reklamowe

PL #Grawerowanie laserowe, #Długopisy, #Powerbanki, 
#Tabliczki znamionowe, #Kubki termiczne, #Pamięci USB, 
#Etykiety na folii TESA

ENG #Printing, #Bindery, #All formats engagement calen-
dars, #Wall calendars triple, #Gifts, #Cork gadgets, #Media 
house, #Advertising campaigns

ENG #Laser engraving, #Pens, #Powerbanks, #Machine 
nameplate, #Thermal mug, #Pendrive, #Labels on TESA foil

Druk i papier
Printing and paper

Art.piśmiennicze
Stationery

Kalendarze
Calendars

Usługi
Services

Wszystkie gadżety
All gifts

Wszystkie gadżety
All gifts



www.promonotes.pl
biuro@promonotes.pl
+48 61 811 70 28
+48 22 841 00 39

indywidualnie zadrukowane 
kalendarze książkowe 2023
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ul. Kolejowa 154, 05-092 Łomianki
+48 503 675 069
+48 513 939 603
biuro@mbmarketing.pl
mbmarketing.pl

ul. Nasienna 14, 72-006 Mierzyn
+48 91 439 57 45
+48 502 666 008
dorota@mda.com.pl
mda.com.pl

MB Marketing Solutions 

MDA Promotion Agencja Reklamowa
Dorota Czechowska

Certyfikaty / Certificates
Członkostwo / Membership

Na rynku od / Since

Marki / Brands

Nagrody / Awards

Członkostwo / Membership
Na rynku od / Since

EcoVadis
PIAP
2010

MDA Creating, Memo Calendars & Notes, MDA Gadget, ZIP!COVER, 
Jofi Design/biżuteria reklamowa
Konkurs kalendarzy Zoom Art 2017 II miejsce w kat. Kalendarz 
nietypowy
PIAP, PSI, Północna Izba Gospodarcza
2000

PL #Gadżety reklamowe, #Druk solwentowy, #Druk offse-
towy, #Grawer, #CNC, #Pendrive, #Power bank, #Realizacje 
wideo, #Projekty graficzne

PL #Notes, #Kalendarze, #Biżuteria reklamowa, #Gadżety 
kreatywne, #Wszystkie gadżety, #Długopisy, #Opakowania, 
#Galanteria, #Odzież reklamowa

ENG #Gadgets, #Solvent printing, #Offset printing, #Engra-
ving, #CNC, #Pendrive, #Power bank, #Video production, 
#Graphic designs 

ENG #Notebooks, #Calendars, #Advertising jewelry, #Cre-
ative gadgets, #All gadgets, #Pens, #Packaging, #Gallantry, 
#Advertising clothes

Druk i papier
Printing and paper

Upominki ekskluzywne
Exclusive gifts

Elektronika
Electronics

Kalendarze
Calendars

Wszystkie gadżety
All gifts

Wszystkie gadżety
All gifts
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ul. Pilotów 23, 31-462 Kraków
+48 12 417 40 56
kalkulacje@nana.com.pl
nana.com.pl

ul. Porcelanowa 60, 40-246 Katowice
+48 506 181 509
polibiuro@polibiuro.pl
polibiuro.pl

NANA 

Polibiuro Agencja Reklamowa

Członkostwo / Membership
Na rynku od / Since

Członkostwo / Membership
Na rynku od / Since

PIAP
1990

PIAP
2002

PL #Druk cyfrowy, #wielkoformatowy, #Offsetowy ,  #Identyfika-
tory firmowe, #Personalne, #Gadżety reklamowe, #Trofea, #Pu-
chary, #Statuetki, #Tabliczki informacyjne, #Usługi: znakowanie, 
#Grawerowanie, #Nadruk, #Tłoczenie, #Projekty graficzne

PL #Reklama zewnętrzna - litery przestrzenne, #Kasetony rekla-
mowe, #Kubki, #Filiżanki, #Bidony, #Tekstylia firmowe, #Kata-
logi, #Notesy, #Segregatory ,#Ręczniki, #Plecaki, #Worki, #Ka-
lendarze, #Kompleksowa obsługa i dystrybucja, #Dystrybucja, 
#Obsługa globalna firmy - utrzymywanie stocków

ENG #Offset, #Nametag, #Advertising gadgets, #Trophies, 
#Information plates, #Services: marking, #Digital and large for-
mat printing, #Namebadges, #Personal ID, #Cups, #Statuettes, 
#Engraving, #printing, #Embossing, #Graphic designs

ENG #Outdoor advertising - 3D letters, #Mugs, #Company 
textiles, #Catalogs, #Towels, #Calendars, #Comprehensive 
service and distribution, #Global company service - main-
taining stock, #Advertising panels,  #Cups, #Water bottles,  
#Notebooks, #Binders , #Backpacks,#Bags

Druk i papier
Printing and paper

Druk i papier
Printing and paper

Medale / Statuetki
Medals / Statuettes

Panele świetlne
Light panels

Wszystkie gadżety
All gifts

Wszystkie gadżety
All gifts
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ul. Komandorska 50, 81-232 Gdynia
+48 58 661 28 30
+48 602 699 087
info@pro-activ.pl
pro-activ.pl

ul. Fabianowo 73, 60-005 Poznań
+48 508 556 952
w.wrocinski@reklamowygadzet.pl
ReklamowyGadzet.pl

Pro-Activ Sp.J.

ReklamowyGadżet.pl

Marki / Brands

Nagrody / Awards
Certyfikaty / Certificates

Członkostwo / Membership
Na rynku od / Since

Marki / Brands

Certyfikaty / Certificates
Członkostwo / Membership

Na rynku od / Since

Waterman, Victorinox, Halfar, Harvest, Elevate, Promostars, JBL, 
Samsung, GoodRam, Schwarzwolf
Gazele Biznesu, TOP 10 - Dealer Roku
Firma Godna Zaufania, Certyfikat Złoty Partner Branży Reklamowej, 
Bezpieczna Firma
PIAP
1995

Cacharel, Wenger, Victorinox, Schwarzwolf, Nina Ricci, Ungaro, 
Sagaform, Huawei, Hugo Boss, Silicon Power, JBL, Elevate, Parker
Rekomendowana Agencja PIAP
PIAP, Konfederacja Lewiatan, WZP, WKK, Fundacja Firmy Rodzinne, PKB
2008

PL #Długopisy, #Powerbanki, #Czapki, #Koszulki, #Słodycze, 
#Kalendarze, #Notesy, #Torby, #Kubki 

PL #Gadżety wszystkich rodzajów, #Projekty graficzne, 
#Materiały poligraficzne, #Artykuły biurowe, #Gadżety 
na targi branżowe, #Kalendarze, #Upominki ekskluzywne, 
#Materiały promocyjne

ENG #Pens, #Powerbanks, #Hats, #T-shirts, #Sweets, #Ca-
lendars, #Notebooks, #Bags, #Mugs

ENG #Gifts of all kinds, #Graphic project, #Printing mate-
rials, #Office supplies, #Gifts for trade fairs, #Calendars, 
#Exclusive gifts, #Promotional materials

Ceramika
Ceramics

Akcesoria eco
Ecological gifts

Odzież
Clothes

Ceramika
Ceramics

Wszystkie gadżety
All gifts

Wszystkie gadżety
All gifts
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ul. Marmurowa 43, 05-110 Jabłonna
+48 22 434 18 50
info@ritf.eu
ritf.eu

ul. Spacerowa 17, 07-200 Wyszków
+48 608 681 689
biuro@salemstudio.pl
salemstudio.pl

RITF advnet Polska Sp. z o.o.

SALEM DESIGN STUDIO

Marki / Brands
Nagrody / Awards

Certyfikaty / Certificates
Członkostwo / Membership

Na rynku od / Since

Marki / Brands
Członkostwo / Membership

Na rynku od / Since

egift.pl, kompleksowa.pl, advhunters.pl, ritf-poligrafia.pl
Gazele Biznesu 2011, Gazele Biznesu 2012,Gepardy Biznesu 2014, 
Gazele Biznesu 2016
Rekomendowana Agencja Reklamowa PIAP
PIAP
2005

Salem Design Studio, NewAvenue, Salem Promotion, Salem Wedding
PIAP
2004

PL #Poligrafia, #Gadżety, #Torby i opakowania, #Programy 
lojalnościowe, #Web Designe, #Media, #Loterie, #Konkursy 
konsumenckie

PL #Czapki, #Gadżety, #Odzież, #Kalendarze

ENG #Printing, #Gifts, #Bags&Packaging , #Loyality Programs, 
#Web Designe, #Media, #Lotteries, #Consumer contests

ENG #Hats, #Gadgets , #Clothes, #Calendars

Druk i papier
Printing and paper

Czapki
Caps

Media
Media

Kalendarze
Calendars

Wszystkie gadżety
All gifts

Usługi
Services
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ul. Wadowicka 8A Wejście C, 30-415 Kraków
+48 504 031 383
biuro@salonreklamy.pl
salonreklamy.pl

SALON REKLAMY Aneta Kamińska

PL #Gadżety reklamowe, #Produkty reklamowe, #Projekto-
wanie graficzne UI, #Projektowanie graficzne do druku (DTP),  
#Wydawnictwo, #Teksty reklamowe, #Social media, #Copywriting

ENG #Promotional gadgets, #Promotional products, #UI 
graphic design, #Graphic design for printing (DTP), #Publishing 
house, #Advertising texts, #Social media, #Copywriting

Social media
Social media

Usługi
Services

Wszystkie gadżety
All gifts

O firmie / About

Członkostwo / Membership
Na rynku od / Since

LUBIMY FASCYNOWAĆ
Dzięki pracy zespołowej zwykli ludzie osiągają niezwykłe rezulta-
ty. Oto nasze motto - słowa Pat Summitt, znanej trenerki kobiecej 
drużyny koszykarskiej. W naszej opini z tym mottem można wygrać  
w każdej dziedzinie. Dlatego działamy szybko i sprawnie, z każ-
dym klientem staramy się tworzyć fachowy zespół, pracujący nad 
wspólnym celem.
 
CO ROBIMY?
Mówimy STOP nudnym projektom i oklepanym hasłom. Każdy 
dzień to nowe inspiracje, dzięki którym powstają kreacje tworzo-
ne z pasją i zaangażowaniem.

CO TY MOŻESZ ZROBIĆ?
Oszczędź czas, zredukuj koszty, odetchnij! 

Zamawiając usługi w Salonie Reklamy masz pewność, że powierzyłeś 
sprawy profesjonalistom.
PIAP
2006
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ul. Kaktusowa 1b, 05-092 Łomianki
+48 22 888 92 92
biuro@sandex.pl
sandex.pl

ul. Św. Jerzego 1A, 50-518 Wrocław
+48 71 326 74 10
wroclaw@sparkpromotions.pl
sparkpromotions.pl

Sandex Sp.j

Spark Promotions Sp.z o.o. Sp.k.

Certyfikaty / Certificates
Członkostwo / Membership

Na rynku od / Since

Marki / Brands

Nagrody / Awards
Certyfikaty / Certificates

Członkostwo / Membership
Na rynku od / Since

Solidni w Biznesie, ISO  9001-2015, Eco Vadis
PIAP, SEDEX,AMFORI, PSI
1996

Pierre Cardin, Schwarzwolf, Vanilla Season, Silicon Power, Stanley, 
Alladin, Victorinox, Wenger, Dopper, coFEE, Power of Brands
Korona Reklamy 2011, 2009, 2008
Solidni w Biznesie, Rzetelna Firma, Zaufany partner w biznesie
PIAP
2003

PL #Odzież, #Ręczniki, #Chusty wielofunkcyjne, #Import

PL #Długopisy, #Pendrive, #Kubki reklamowe, #Parasole, 
#Plecaki, #Torby na zakupy, #Gadżety na konferencje, #Ak-
cesoria biurowe, #Gadżety na specjalne zamówienie

ENG #Clothing, #Towels, #Multifunctional scarves, #Import

ENG #Pens, #Pendrive, #Promotional mugs, #Umbrellas, 
#Backpacks, #Shopping bags, #Promotional products for 
conferences, #Office accessories, #Special order gadgets

Leżaki
Sun Loungers

Akcesoria eco
Ecological gifts

Odzież
Clothes

Elektronika
Electronics

Wszystkie gadżety
All gifts

Wszystkie gadżety
All gifts
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ul. Czesława Miłosza 9/2, 05-250 Słupno
+48 502 396 900      +48 575 001 453
+48 530 001 451
info@side.com.pl
side.com.pl
gadzetydlafirm.com.pl
ceramika-reklamowa.com.pl

SIDE Agencja Reklamowa REMIGIUSZ GREMLIK

PL #adżety reklamowe, #Odzież reklamowa, #Ceramika re-
klamowa, #Smycze reklamowe, #Art. biurowe, #Do domu, 
#Elektronika, #Słodycze, #Parasole 

ENG #Advertising gadgets, #Advertising clothes, #Adver-
tising ceramics, #Advertising lanyard, #Office supplies, 
#Home Articles, #Electronics, #Sweets, #Umbrellas

Ceramika
Ceramics

Upominki ekskluzywne
Exclusive gifts

Wszystkie gadżety
All gifts

O firmie / About

Marki / Brands

Certyfikaty / Certificates
Członkostwo / Membership

Na rynku od / Since

Wyobraź sobie, że gadżety reklamowe z Twoim logo lub dowol-
nym nadrukiem są w ciągłym obiegu. Osoby, które ich używają, 
utrwalają świadomość istnienia Twojej marki przez lata. Brzmi 
wspaniale prawda? SIDE Agencja Reklamowa to wiodący dostaw-
ca gadżetów reklamowych w Polsce. 20-letnie doświadczenie 
zaowocowało procesem tworzenia obrandowanych gadżetów, 
które…żyją. Znajdziesz je w bankach, dużych znanych firmach, 
na międzynarodowych wydarzeniach branżowych, jak i w mniej-
szych, rodzinnych biznesach. 

W naszej ofercie znajdziesz każdy typ gadżetu reklamowego – od 
ceramiki reklamowej, przez artykuły piśmiennicze, gadżety elek-
troniczne, motoryzacyjne, podróżnicze i te, które chętnie będą 
używane w czasie wolnym. Wśród nich znajdują się też produkty 
markowe – JBL, Xiaomi, Jays, Sonos, Hi-Tec, Viking, 4F, czy Thule. 
Kojarzysz te marki, prawda? Teraz głośnik, ładowarka, torba po-
dróżna czy dobrej jakości softshell, może mieć logo Twojej firmy. 
W SIDE zrealizujemy dla Ciebie każdy projekt – od standardowe-
go (a do wyboru masz ponad 80 000 produktów), po nietypowy. 
Ogranicza Cię tylko wyobraźnia.  Serdecznie zapraszamy do kon-
taktu, niezależnie czy jesteś przedstawicielem ogólnopolskiej 
marki, czy prowadzisz mały rodzinny biznes. Wspólnie stworzymy 
coś wyjątkowego - gadżety do zapamiętania.
JBL, XIAOMI, AFTERSHOKZ, HI-TEC, KILLTEC, THULE, SILICON PO-
WER, XOOPAR, SKULLCANDY, VIKING, ODLO, UVEX, 4F, CAMELBAK
Solidni w Biznesie, Rekomendowana Agencja Reklamowa PIAP
PIAP
2001
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ul. Franciszka Ilskiego 5 lok.2, 04-479 Warszawa
+48 22 243 49 11
+48 600 088 326
info@startprezent.pl
startprezent.pl

ul. Wyszyńskiego 12/4, 44-100 Gliwice
+48 32 330 21 60
biuro@tlumaczenia.pl
tlumaczenia.pl

Start Prezent Monika Fidzińska

Tlumaczenia.pl 

Certyfikaty / Certificates

Członkostwo / Membership
Na rynku od / Since

Marki / Brands

Certyfikaty / Certificates
Członkostwo / Membership

Na rynku od / Since

Agencja Rekomendowana PIAP, Solidni w Biznesie; 
Sprawdzony w BIG
PIAP
2010

ITAMAR Group Sp. z o.o. działa od roku 2002 świadcząc usługi tłuma-
czeń specjalistycznych dla klientów biznesowych z Polski - pod marką 
tlumaczenia.pl, pod marką linguist.pl dla klientów zagranicznych.
ISO 17100
Polskie Stowarzyszenie Biur Tłumaczeń, PIAP, POLOT
2002

PL #Powerbanki i elektronika, #Pendrive, #Torby i opako-
wania, #Upominki ekskluzywne, #Długopisy, #Ekologiczne 
artykuły, #Kubki, #Breloki, #Słodycze

PL #Tłumaczenia, #Biuro tłumaczeń angielski niemiecki 
rosyjski, #Katalogi, #Broszury, #Foldery, #Druk DTP, #Pro-
jekty strony internetowe, #Pozycjonowanie, #Lokalizacja, 
#Oprogramowanie 

ENG #Powerbanks and electronics, #Pendrive, #Bags and 
packaging, #Exlusive gifts, #Pens, #Eco promotional gifts, 
#Mugs, #Keychans, #Sweets

ENG #Translations, #Translation agency English, #German, 
#Russian,#Catalogues, #DTP print, #Projects websites, #Po-
sitioning, #Localisation, #Software  #Brochures, #Folders

Akcesoria eco
Ecological gifts

Media
Media

Elektronika
Electronics

Targi branżowe
Trade fairs

Wszystkie gadżety
All gifts

Usługi
Services
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ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań
+48 61 869 20 00
info@grupamtp.pl
taropak.pl

ul. Wiejska 24, 87-800 Włocławek
+48 535 556 350
handel@kurierbtl.pl
kurierbtl.pl

Grupa MTP

Kurier BTL 

Marki / Brands

Nagrody / Awards

Członkostwo / Membership
Na rynku od / Since

Marki / Brands

Certyfikaty / Certificates
Członkostwo / Membership

Na rynku od / Since

TAROPAK – Międzynarodowe Targi Techniki Pakowania i Etykieto-
wania. Najważniejsze wydarzenie biznesowe dla branży opakowań.
I miejsce- rankingu „Fairs Organizers in Poland”, Gazela Biznesu, 
Teraz Polska
PIAP, PIO, UFI, Centrex, PIPT, EMECA, EURASCO, EUMABOIS, FDF, iaf
1921

BTL Logistik, ECO Kurier, DPD, FedEx, UPS, DHL, InPost, GLS, Or-
len Paczka, DB SCHENKER, Poczta Polska, Ambro Express
Rzetelna Firma
PIAP, Stowarzyszenie BTL
2022

PL #Targi branżowe, #Promocja, #Biznes, #Wydarzenia, 
#Wystawcy, #Konferencja, #Spotkania, #Opakowania 
e-commerce, #Etykiety

PL #Wysyłka paczek, #Wysyłka palet, #Wysyłka listów, #Pako-
wanie, #Konfekcja, #Transport dedykowany, #Punkty paczkowe

ENG #Trade fairs, #Promotion, #Business, #Event, #Exhi-
bitors, #Conference, #Meetings, #E-commerce packaging, 
#Labels

ENG #Parcel shipping, #Pallet shipping, #Sending letters, #Pac-
king, #Confection, #Dedicated transportation, #Parcel points

Media
Media

Usługi
Services

Targi branżowe
Trade fairs

Usługi
Services
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ul. Stefczyka 32/5, 20-151 Lublin
+48 504 080 050
wydawnictwo@grupamarketer.pl
marketerplus.pl
ewp.pl

Grupa Marketer Sp. z o.o.

PL #Marketing, #Media , #Bazy danych, #Czasopisma bran-
żowe, #Reklama, #Wydawnictwo branżowe, #Szkolenia 

ENG #Marketing, #Media, #Data base, #Trade magazine, 
#Advertising, #Publishing house, #Training

Media
Media

Targi branżowe
Trade fairs

Usługi
Services

O firmie / About

Marki / Brands
Członkostwo / Membership

Na rynku od / Since

Grupa Marketer to wydawnictwo specjalistyczne z Lublina. Od 2009 r. 
dostarczamy fachową wiedzę i edukujemy marketerów, sprzedaw-
ców, właścicieli firm i studentów z zakresu efektywnego marketingu  
i sprzedaży. Wydawnictwo Grupa Marketer to czasopisma „Marketer+” 
i „E-commerce w Praktyce”, książki biznesowe, kursy online i wi-
deo, a także e-szkolenia – w nich prezentujemy praktyczne rozwią-
zania sytuacji i problemów, z którymi marketerzy, sprzedawcy  
i przedsiębiorcy stykają się w codziennych działaniach.

Wysoka jakość treści i przystępna forma prezentacji – to główne ce-
chy, które wyróżniają nas spośród innych tytułów branżowych na 
rynku. Dostarczamy praktyczną wiedzę w prosty, czytelny i atrakcyjny 
wizualnie sposób. Pełną ofertę naszych produktów i usług znajdziesz 
na sklep.MarketerPlus.pl. Magazyny „Marketer+” i „E-commerce  
w Praktyce” są dostępne w Empikach.
„Marketer+” i „E-commerce w Praktyce”
PIAP
2009
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ul. Podbiałowa 11, 61-680 Poznań
+48 508 630 007       +48 509 127 905
+48 501 244 084      +48 502 172 792
info@joomp.pl      sales@gjc.pl
joomp.eu       joomp.pl       joomp.com.de
joomp.es       gjc.pl       esbcatalog.eu
giftsjournal.pl

JOOMP

PL #Reklama, #Upominki promocyjne, #Eksport, #Internet, 
#Szybkie zapytania, #Media, #Marketing, #Baza danych

ENG #Advertising, #Promotional Gifts, #Export, #Internet, 
#Fast Enquiries, #Media, #Marketing, #Database

Media
Media

Usługi
Services

Wszystkie gadżety
All gifts

O firmie / About

Marki / Brands

Nagrody / Awards
Członkostwo / Membership

Na rynku od / Since

Ponad 20 lat zajmujemy się komunikacją biznesową na rynku reklamy  
i poligrafii. Naszym podstawowym zadaniem jest budowanie i wspiera-
nie mocnych relacji handlowych pomiędzy dostawcami i pośrednikami 
rynku, zarówno w Polsce jak i za granicą. Dostarczamy wysokiej klasy 
narzędzia i rozwiązania, ułatwiające pewne poruszanie się w branży.
 
Obecnie pracujemy nad rozwojem branży na polu wydawniczym oraz 
internetu. Od 2000 roku jesteśmy wydawcą magazynu branżowego 
Gifts Journal jedynego na polskim rynku magazynu poświęconego 
wyłącznie branży artykułów reklamowych a od 2013 publikujemy Eu-
ropean Suppliers Book. Tworzymy i rozwijamy narzędzie internetowe 
Joomp.eu, łączące eksporterów i importerów z całej Europy oraz Joomp.
pl wpierające Polski rynek reklamy.
Joomp - to narzędzie online którego celem jest budowanie efektywnych 
relacji biznesowych wśród dostawców, dystrybutorów i agencji rekla-
mowych z Polski i Europy oferując praktyczne narzędzia online takie jak 
prosta i szybka wyszukiwarka, szybkie zapytania ofertowe czy codzien-
ne inspiracje produktowe.

Gifts Journal - to jedyny na polskim rynku magazyn poświęcony wyłącz-
nie upominkom reklamowym i najnowszym branżowym trendom. Źró-
dło wiedzy i inspiracji dla agencji marketingowych, szefów promocji czy 
działów zakupów największych firm.
 
European Suppliers Book - to unikatowe narzędzie promocji artykułów 
reklamowych na rynku europejskim, wzmacniające eksport produktów 
dzięki kompleksowemu połączeniu zalet reklamy prasowej i podręcznej 
bazy danych.
 
Telemarketing - to wsparcie firm w telefoniczne obsłudze klienta po-
przez zdobywanie wysokiej jakości leadów
Złoty Medal Festiwalu Marketingu, Korona Reklamy
PIAP
2001
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ul. Tadeusza Czackiego 3/5 lok. 304,
00-043 Warszawa
+48 22 300 87 76
biuro@not-informatyka.pl
not-informatyka.pl

ul. Obywatelska 115, 94-104 Łódź
+48 42 687 12 92
biuro@swiatdruku.eu
swiatdruku.eu

NOT Informatyka Sp.z o.o.

Polski Drukarz Sp.z o.o.

Marki / Brands
Certyfikaty / Certificates

Członkostwo / Membership
Na rynku od / Since

Marki / Brands

Certyfikaty / Certificates
Członkostwo / Membership

Na rynku od / Since

eNOT.pl, vms.not-informatyka.pl
Naczelna Organizacja Techniczna, Stowarzyszenie Wspierania 
Techniki Polskiej, PIAP
Polska Izba Artykułów Promocyjnych
2009

Świat DRUKU, Akademia Wiedzy, Polski Drukarz, The World of Prin-
ting, The Academy of Knowledge
PIAP, PID, PIO, SPP, PSSiDC, PIF
PIAP, PID, PIO, FINAT, PSSiDC, PIF
1993

PL #Analiza biznesowa, #Narzędzia dla stowarzyszeń naukowo-
-technicznych, #Usługi informacyjne, #Narzędzia komunikacji 

PL #Czasopismo branżowe, #Poligrafia, #Reklama, #Opakowa-
nia, #Konferencja, #Druk, #Szkolenia, #Wydawnictwo branżowe 

ENG #business analysis , #tools for scientyfic and technical 
associations, #information services , #communication tools

ENG #Trade magazine, #Polygraphic Industry, #Advertising, #Pac-
kaging, #Conference, #Printing, #Trainings, #Publishing House

Media
Media

Druk i papier
Printing and paper

Usługi
Services

Media
Media

Torby i opakowania
Bags and packaging
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Podrzecze 228, 33-386 Podegrodzie
+48 18 541 64 49
+48 530 137 838
info@reklama.pl
reklama.pl

ul. Święty Marcin 29/8, 61-806 Poznań
+48 791 354 426
biuro@piap-org.pl
piap-org.pl

Reklama.pl

There can be your company’s brand

Marki / Brands

Członkostwo / Membership
Na rynku od / Since

Marki / Brands
Nagrody / Awards

Certyfikaty / Certificates
Członkostwo / Membership

Na rynku od / Since

Polski Portal Reklamy www.reklama.pl to miejsce spotkań kreatyw-
nych ludzi z branży szeroko pojętej reklamy i marketingu. Na portalu 
znaleźć można zlecenia z branży reklamowej, wizytówki firm zajmu-
jących się szeroko pojętym marketingiem, ciekawe projekty i realiza-
cje, zawsze aktualne artykuły na temat nowinek ze świata reklamy.
PIAP
2010

Showcase your business
Be proud of your rewards
Show that you are a reliable brand
Become a PIAP member
Since when has your company been operating
Join us and become part of the Marketer’s Toolkit
www.piap-org.pl/en/deklaracja

PL #Reklama, #Marketing, #Internetowy Serwis Branżowy, 
#Media, #Baza Danych, #Zlecenia Reklamowe, #Internet 

PL ##Tutaj #Dodasz #Słowa #Kluczowe #Związane #z dzia-
łalnością #Twojej #Firmy #Dołącz #Do nas #PIAP 2023

ENG #Advertising, #Marketing, #Web Service, #Media, 
#Database, #Advertising Inquries, #Internet

ENG #Here #You #Will #Add #Hashtags #About #Your 
#Company #Join us #PIAP 2023

Media
Media

Usługi
Services

Usługi
Services

Upominki ekskluzywne
Exclusive gifts

Wszystkie gadżety
All gifts

Wszystkie gadżety
All gifts



204 piap-org.plMedia i Organizatorzy Targów / Media and Exhibition Organizers

Al. Roździeńskiego 86a/IIIc, 40-203 Katowice
+48 32 206 76 77      +48 515 077 605
+48 515 077 604
redakcja@oohmagazine.pl
monika@oohmagazine.pl
oohmagazine.pl       festiwalmarketingu.pl
promoshow.pl

OOH magazine

PL #Targi branżowe, #Targi reklamy, #Media, #Eventy, 
#Wszystkie gadżety, #Gadżety świąteczne, #Artykuły promo-
cyjne, #Poligrafia reklamowa, #Marketing

ENG #Trade fair, #Advertising fair, #Media, #Events, #All gifts, 
#Christmas gifts, #Promotional products, #Advertising prin-
ting, #marketing

Media
Media

Targi branżowe
Trade fairs

Wszystkie gadżety
All gifts

O firmie / About

Marki / Brands

Nagrody / Awards
Członkostwo / Membership

Na rynku od / Since

OOH magazine - magazyn poświęcony szeroko pojętej reklamie  
i poligrafii, organizator targów branżowych: PROMO SHOW oraz 
Festiwal Marketingu. Magazyn skierowany jest do kadry zarządza-
jącej i menedżerskiej odpowiedzialnej za budżety reklamowe du-
żych korporacji, domów mediowych, agencji reklamowych i even-
towych, drukarń, hafciarni oraz przedstawicieli branży reklamowej. 
 
Sektory: marketing mix, trade marketing, artykuły promocyjne, 
marketing online, event mix, poligrafia reklamowa. Kolportaż na 
targach i konferencjach oraz wysyłka imienna do specjalnie wyse-
lekcjonowanej bazy danych.
OOH magazine – półrocznik poświęcony szeroko pojętej reklamie: 
marketing, artykuły promocyjne, POS & trade marketing, eventy 
oraz poligrafia reklamowa.

Festiwal Marketingu – Międzynarodowe Targi Reklamy i Druku, naj-
większe tego typu wydarzenie w drugiej połowie roku. Liczne wyda-
rzenia towarzyszące: konferencje, warsztaty i konkursy branżowe. 
Doskonała lokalizacja w EXPO XXI Warszawa.

PROMO SHOW – Międzynarodowe Targi Reklamy i Druku. Spotka-
nie dostawców artykułów promocyjnych oraz mediów i maszyn 
z przedstawicielami agencji reklamowych, drukarń i klientów 
końcowych. Od 2023 r. w poszerzonej formule w nowej lokalizacji: 
EXPO XXI Warszawa.
SUPER GIFT, ZŁOTY MEDAL, POS STARS
PIAP, IGRZ
2004
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Spis firm / List of companies
Według kategorii produktów / Based on product categories*

Akcesoria do komórek 
/ Mobile phone accessories

Akcesoria Eco / Ecological gifts
Akcesoria odblaskowe / Reflective gadgets

Akcesoria samochodowe / Car accessories

Art. biurowe / Office supplies

Art. piśmiennicze / Stationery

PRODUCENCI I IMPORTERZY /
MANUFACTURERS AND IMPORTERS

AGENCJE REKLAMOWE / 
ADVERTISING AGENCIES

MEDIA I ORGANIZATORZY TARGÓW / 
MEDIA AND EXHIBITION ORGANIZERS

*Kolory odpowiadają poszczególnym częściom katalogu / Colours correspond to catalogue sections

2promote
upominki.pl

Gift Design
ReklamowyGadżet.pl
Spark Promotions Sp. z o.o. Sp. k.
Start Prezent Monika Fidzińska

Allbag Tomasz Woźniak Sp. K.
Alwero Sp. z o.o.
AMIZO
ANTYHACKER
ART-PAPIER Czerpalnia Papieru 
AXPOL Trading sp. z o.o. sp. k.
BIC Graphic Europe S.A.
Bott Sp. z o.o.
DECARD SP. Z O.O.
DTB EU
Fabryka Smyczy S.C.
Firma Kulik M. Kempa Sp. J.
GIFT STAR & Pro-USB
Guapa Produkcja Sp. z o.o.
Happy Gifts Europe Sp. z o.o.
Inspirion Polska Sp. z o.o.
jettStudio Sp. z o.o.
Karl Knauer Poland Sp. z o.o.
Macma Polska Sp. z o.o.
MALU Marta Wilczek
Mart’s Martyna Konowrocka
Midocean
Paul Stricker Sp. z o.o.
RITTER-PEN Sp. z o.o.
ROSNOWSKI GIFT Sp. z o.o.
tampogadzet.pl - POSITIVE GIFTS
STEFANIA - ZAKŁAD GALANTERII SKÓRZANEJ
Ted Gifted
Texet Poland
Wowpuzzle
DOM REKLAMY ART OFFICE
EBK Partner w Reklamie

L-Shop-Team POLSKA
Refloactive Sp. z o.o.

FRAGRANS
Guapa Produkcja Sp. z o.o.

Asgard Sp. z o.o.
AVANT Fabryka Porcelitu
CAPIRA Sp. z o.o. Sp. k.
EASY GIFTS
K2 Print - Drukarnia Online
Kopertomat.pl
Macma Polska Sp. z o.o.
Mousepad24
Notedeco
Promonotes Sp. z o.o.

2promote
AdPen
Asgard Sp. z o.o.
BIC Graphic Europe S.A.
Drukarnia Serikon Sp. z o.o. Sp. k.
EXPEN Sp. K.
Happy Gifts Europe Sp. z o.o.
Karl Knauer Poland Sp. z o.o.
Macma Polska Sp. z o.o.
Notedeco

10
154

176
186
192
196

13
20
20
22
21
32
38
39
51
52
56
59
64
68
71
74
78
80
85
92
96

100
118
126
127
127
140
144
146
156
168
170

88
128

60
68

26
28
39
53
77
82
85

106
110
124

10
16
26
38
52
53
71
80
85

110
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Artykuły AntyCovid / Anticovid
Czapki / Caps

Do domu / Home articles

Druk i papier / Printing and paper

Artykuły medyczne / Medical supplies

Artykuły tekstylne / Textile goods

Breloki / Keychains

Ceramika / Ceramics

*Kolory odpowiadają poszczególnym częściom katalogu / Colours correspond to catalogue sections

Gratisownia.pl Sp. z o.o.
LimeBOX
RITTER-PEN Sp. z o.o.
Rodan Agencja Reklamowa Sp. z o.o. Sp. k.
AP Design Sp. z o.o.

ALLPROPOLSKA
Falk&Ross Group Polska Sp. z o.o.
Headwear PL Sp. z o.o. Sp. j.
Ies Polska
MALFINI a.s.
P.P.U.H. ULTREK
Printing-Season
SDX Group Sp. z o.o.
TheOneGroup.pl Sp.z o.o.
TOPQ Bucior Bukowski Sp. J.
SALEM DESIGN STUDIO

AVANT Fabryka Porcelitu
Creative Factory Sp. z o.o.
DREAMROOTS Wiktor Dębski
LimeBOX
MALU Marta Wilczek
Mart Ceramic Sp. z o.o.
Merx Team Polska Sp. z o.o.
Premier Group Sp. z o.o.
Trober Polska Patrick Chrabkowski
TOM Polska Sp. z o.o.
XBS LOGISTICS S.A.

12M PROMOTIONAL PRODUCTS PRODUCER
Allbag Tomasz Woźniak Sp. K.
Alexander
Antigro Sp. z o.o. Sp. k.
ART-PAPIER Czerpalnia Papieru 
ARTCLIP Advertising Agency
AWIH Torby i Opakowania
BAG DESIGN
CAPIRA Sp. z o.o. Sp. k.
Chroma Sp. z o.o.
CINTAPUNTO
Drukarnia Serikon Sp. z o.o. Sp. k.
Fabryka CMYKA Niciak Sp. j.

Gatex Sp. z o.o.
Pro-Activ Sp.j.
ReklamowyGadżet.pl
SIDE Agencja Reklamowa 

ABC-N PLUS Przemysław Plaskacz
CTM Group

ALLPROPOLSKA
Alwero Sp. z o.o.
Barański Tekstylia Reklamowe
CTM Group
NTI Sabina Szarlej
SDX Group Sp. z o.o.
TheOneGroup.pl Sp.z o.o.

3Drubber
badge4u
Fabryka Smyczy S.C.
Marxam Project Marcin Bauer
MCC BARTŁOMIEJ PAKUŁA
PPHU SPIN Konrad Kiersztyn
Prażmowscy Sp. z o.o. Sp. k.
ROSNOWSKI GIFT Sp. z o.o.

AVANT Fabryka Porcelitu
Creative Factory Sp. z o.o.
MAXIM Ceramics Sp. z o.o
Mart Ceramic Sp. z o.o.
Merx Team Polska Sp. z o.o.
Premier Group Sp. z o.o.
Artigraf
Biuro Handlowe Zalewski

RITTER-PEN Sp. z o.o.
tampogadzet.pl - POSITIVE GIFTS
KS Biuro Marketingowe

70
86

126
130
162

13
58
72
76
90

109
119
134
148
150
188

28
50
51
86
92
94
98

122
152
154
158

08
13
18
21
21
24
30
38
39
41
46
52
54

14
50

13
20
36
50

109
134
148

12
34
56
92
93

118
119
127

28
50
93
94
98

122
166
166

126
127
180

176
186
186
194
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*Kolory odpowiadają poszczególnym częściom katalogu / Colours correspond to catalogue sections

Elektronika / Electronics

Flagi / Flags

Firma EMIDAS Jacek Trzeszczyński
Fortis M. Borowy Sp. j.
fulloutdoorprintservice
Grupa Maris Marek Święs
K2 Print - Drukarnia Online
Karl Knauer Poland Sp. z o.o.
Kopertomat.pl
NTI Sabina Szarlej
Notedeco
Promonotes Sp. z o.o.
WEDIA-ANN
Agencja Reklamowa STUDIO W
Brandfathers Group Sp. z o.o.
Endoprint Magdalena Pieniak
GoMa MARIUSZ MARKUT
INTER...TEST
MB Marketing Solutions
NANA
Polibiuro Agencja Reklamowa
RITF advnet Polska Sp. z o.o.
Polski Drukarz Sp. z o.o.

2promote
ANTYHACKER
Asgard Sp. z o.o.
AXPOL Trading sp. z o.o. sp. k.
CiTRON GROUP
EASY GIFTS
GIFT STAR & Pro-USB
Kusha
Merx Team Polska Sp. z o.o.
Midocean
Mousepad24
Pier Luigi Sp. z o.o.
Vasco Electronics Góralski Group S.K.A
XBS LOGISTICS S.A.
MB Marketing Solutions
Spark Promotions Sp. z o.o. Sp. k.
Start Prezent Monika Fidzińska

Graffiti Print
SICO Polska Sp. z o.o.
Endoprint Magdalena Pieniak

59
62
62
70
77
80
82

109
110
124
155
160
168
174
178
180
182
184
184
188
202

10
22
26
32
48
53
64
84
98

100
106
120
155
158
182
192
196

63
136
174

Galanteria / Leather goods

Leżaki / Sun loungers

Gry / Games

Kalendarze / Calendars

Jaguar Tomasz Chwiłowicz
KEMER GROUP
Koruma
STEFANIA - ZAKŁAD GALANTERII SKÓRZANEJ
AWMIG Sp. z.o.o.
Artigraf
Giftyonline.pl

Allbag Tomasz Woźniak Sp. K.
Barański Tekstylia Reklamowe
DREAMROOTS Wiktor Dębski
Graffiti Print
Kusha
Spólnota Drzewna Spółdzielnia Pracy
TOPQ Bucior Bukowski Sp. J.
DOM REKLAMY ART OFFICE
Sandex Sp.j

Alexander
Cartamundi Cards Poland Sp. z o.o.
Wowpuzzle

CAPIRA Sp. z o.o. Sp. k.
Chroma Sp. z o.o.
Drukarnia Serikon Sp. z o.o. Sp. k.
EXPEN Sp. K.
K2 Print - Drukarnia Online
MK BTL Sp z o.o.
OpenGift.pl
Pier Luigi Sp. z o.o.
Promonotes Sp. z o.o.
EBK Partner w Reklamie
EBLIS B&L
Gatex Sp. z o.o.
INTER...TEST
MDA Promotion Agencja Reklamowa
SALEM DESIGN STUDIO

76
77
84

140
164
166
178

13
36
51
63
84

138
150
168
192

18
40

156

39
41
52
53
77

108
112
120
124
170
172
176
180
182
188
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*Kolory odpowiadają poszczególnym częściom katalogu / Colours correspond to catalogue sections

Media / Media

Napoje / Drinks

Odzież / Clothes

Magnesy / Magnets

Maszyny / Machines

Maty / Mats

Medale / Statuetki / 
Medals / Statuettes

SICO Polska Sp. z o.o.
Agencja Reklamowa STUDIO W
Brandfathers Group Sp. z o.o.
RITF advnet Polska Sp. z o.o.
Tlumaczenia.pl
Grupa MTP
Grupa Marketer Sp. z o.o.
JOOMP
NOT Informatyka Sp. z o.o.
OOH magazine

COOKIE Słodycze Reklamowe 
Chocolate Land
CiTRON GROUP
MAXIM Ceramics Sp. z o.o
Prażmowscy Sp. z o.o. Sp. k.

Polski Drukarz Sp. z o.o.
Reklama.pl

Agencja Reklamowa HAFTKOM s.c.
Alwero Sp. z o.o.
Barański Tekstylia Reklamowe
DREAMROOTS Wiktor Dębski
DTB EU
Fabryka CMYKA Niciak Sp. j.
Falk&Ross Group Polska Sp. z o.o.
GiftExpress
Headwear PL Sp. z o.o. Sp. j.
Ideashirt.pl
Ies Polska
jettStudio Sp. z o.o.
L-Shop-Team POLSKA
MALFINI a.s.
Modern Forms Sp. z o.o.
OpenGift.pl
P.P.U.H. ULTREK
Printing-Season
Studio Siedem Żółtowski Grzegorz
Texet Poland
TheOneGroup.pl Sp.z o.o.
TOPQ Bucior Bukowski Sp. J.
Biuro Handlowe Zalewski
Gadgetfun Wioleta Baran
Gift Design
Pro-Activ Sp.j.
Sandex Sp.j

12M PROMOTIONAL PRODUCTS PRODUCER
3Drubber
badge4u
Feniks Sp. z o.o.
Firma EMIDAS Jacek Trzeszczyński
Fortis M. Borowy Sp. j.
MK BTL Sp z o.o.
Prażmowscy Sp. z o.o. Sp. k.
www.przypinki.eu

FRAGRANS
Lasit Laser Polska
SCORPIO Sp. z o.o.
SICO Polska Sp. z o.o.

12M PROMOTIONAL PRODUCTS PRODUCER
3Drubber
Fortis M. Borowy Sp. j. 
Mousepad24
MK BTL Sp z o.o.

MCC BARTŁOMIEJ PAKUŁA
Modern Forms Sp. z o.o.
PPHU SPIN Konrad Kiersztyn
upominki.pl
NANA

136
160
168
188
196
197
198
200
202
204

41
44
48
93

119

202
203

12
20
36
51
52
54
58
66
72
71
76
78
88
90

102
112
109
119
142
146
148
150
166
174
176
186
192

08
12
34
58
59
62

108
119
158

60
85

132
136

08
12
62

106
108

93
102
118
154
184

184

Panele świetlne / Light panels

Polibiuro Agencja Reklamowa

53

Parasole / Umbrellas

EASY GIFTS
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59
93

118
127
158

109
134

93
155

13
40
41
44

104
108
116
160

46
56
64

144
162

14
88

59
63
74
77

108
114
118

39
46

196
197
198
204

20
30
38
41
52
58
58
70
92
96

108
119
155
159
164
178
202

20
21
32
38
40
42
40
44
48

190

24

Pinsy / Pins

Podróż / Journey

Słodycze / Sweets

Smycze reklamowe / Advertising lanyards

Sport / Sport

Targi branżowe / Trade fairs

Torby i opakowania / Bags and packaging

Upominki ekskluzywne / Exclusive gifts

Social media / Social media

Systemy wystawiennicze 
/ Exhibitions systems

Firma EMIDAS Jacek Trzeszczyński
MCC BARTŁOMIEJ PAKUŁA
PPHU SPIN Konrad Kiersztyn
ROSNOWSKI GIFT Sp. z o.o.
www.przypinki.eu

P.P.U.H. ULTREK
SDX Group Sp. z o.o.

MAXIM Ceramics Sp. z o.o
Vasco Electronics Góralski Group S.K.A

ALLPROPOLSKA
Chocolissimo by MM Brown
COOKIE Słodycze Reklamowe 
Chocolate Land
Mount Blanc
Neogroup Agnieszka Jagodzińska
Pasieka Łysoń
Agencja Reklamowa NORWOKS

CINTAPUNTO
Fabryka Smyczy S.C.
GIFT STAR & Pro-USB
Ted Gifted
AP Design Sp. z o.o.

ABC-N PLUS Przemysław Plaskacz
L-Shop-Team POLSKA

Firma Kulik M. Kempa Sp. J.
Graffiti Print
Inspirion Polska Sp. z o.o.
KEMER GROUP
Neogroup Agnieszka Jagodzińska
PAR Bakuła Sp.J.
Paul Stricker Sp. z o.o.

Bott Sp. z o.o.
CINTAPUNTO
Tlumaczenia.pl
Grupa MTP
Grupa Marketer Sp. z o.o.
OOH magazine

AMIZO
AWIH Torby i Opakowania
BAG DESIGN
Chroma Sp. z o.o.
DTB EU
Falk&Ross Group Polska Sp. z o.o.
Feniks Sp. z o.o.
Grupa Maris Marek Święs
MALU Marta Wilczek
Mart’s Martyna Konowrocka
Neogroup Agnieszka Jagodzińska
Printing-Season
WEDIA-ANN
Zakład Produkcji Opakowań „TUBUS” Sp. j.
AWMIG Sp. z.o.o.
GoMa MARIUSZ MARKUT
Polski Drukarz Sp. z o.o.

AMIZO
ART-PAPIER Czerpalnia Papieru
AXPOL Trading sp. z o.o. sp. k.
BAG DESIGN
Cartamundi Cards Poland Sp. z o.o.
Centrum Nadruków i Reklamy
Chocolissimo by MM Brown
Chocolate Land
CiTRON GROUP

SALON REKLAMY Aneta Kamińska

ARTCLIP Advertising Agency
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SALON REKLAMY Aneta Kamińska
Tlumaczenia.pl
Grupa Marketer Sp. z o.o.
Grupa MTP
JOOMP
Kurier BTL
NOT Informatyka Sp. z o.o.
Reklama.pl

12
16
22
39
42
50
50
51
54
59
66
63
70
70
68
71
71
74
76
78
77
84
96

100
112
114
118
128
130
140
142
127
144
154
155
160
160

12
16
21
24
30
42
58
60
63
71
94

109
114
126
142
152
158
159
168
172
180
188

41
51
53
66
63
70
76
92

102
104
116
120
122
128
146
154
155
156
160
174
178
182
194

190
196
198
197
200
197
202
203

Wszystkie gadżety / All gifts

Usługi / Services

Agencja Reklamowa HAFTKOM s.c.
AdPen
ANTYHACKER
Bott Sp. z o.o.
Centrum Nadruków i Reklamy
Creative Factory Sp. z o.o.
CTM Group
DECARD SP. Z O.O.
Fabryka CMYKA Niciak Sp. j.
Firma Kulik M. Kempa Sp. J.
GiftExpress
Globalgift.pl - Gadżety reklamowe dla firm
Gratisownia.pl Sp. z o.o.
Grupa Maris Marek Święs
Guapa Produkcja Sp. z o.o.
Happy Gifts Europe Sp. z o.o.
Ideashirt.pl
Inspirion Polska Sp. z o.o.
Jaguar Tomasz Chwiłowicz
jettStudio Sp. z o.o.
KEMER GROUP
Kusha
Mart’s Martyna Konowrocka
Midocean
OpenGift.pl
PAR Bakuła Sp.J.
Paul Stricker Sp. z o.o.
Refloactive Sp. z o.o.
Rodan Agencja Reklamowa Sp. z o.o. Sp. k.
STEFANIA - ZAKŁAD GALANTERII SKÓRZANEJ
Studio Siedem Żółtowski Grzegorz
tampogadzet.pl - POSITIVE GIFTS
Ted Gifted
upominki.pl
WEDIA-ANN
Agencja Reklamowa NORWOKS
Agencja Reklamowa STUDIO W

Agencja Reklamowa HAFTKOM s.c.
AdPen
Antigro Sp. z o.o. Sp. k.
ARTCLIP Advertising Agency
AWIH Torby i Opakowania
Centrum Nadruków i Reklamy
Feniks Sp. z o.o.
FRAGRANS
Globalgift.pl - Gadżety reklamowe dla firm
Ideashirt.pl
Mart Ceramic Sp. z o.o.
NTI Sabina Szarlej
PAR Bakuła Sp.J.
PromoTron Solutions S.A.
Studio Siedem Żółtowski Grzegorz
Trober Polska Patrick Chrabkowski
XBS LOGISTICS S.A.
Zakład Produkcji Opakowań „TUBUS” Sp. j.
Brandfathers Group Sp. z o.o.
EBLIS B&L
KS Biuro Marketingowe 
RITF advnet Polska Sp. z o.o.

COOKIE Słodycze Reklamowe 
DECARD SP. Z O.O.
EXPEN Sp. K.
GiftExpress
Globalgift.pl - Gadżety reklamowe dla firm
Gratisownia.pl Sp. z o.o.
Jaguar Tomasz Chwiłowicz
Marxam Project Marcin Bauer
Modern Forms Sp. z o.o.
Mount Blanc
Pasieka Łysoń
Pier Luigi Sp. z o.o.
Premier Group Sp. z o.o.
Refloactive Sp. z o.o.
Texet Poland
TOM Polska Sp. z o.o.
Vasco Electronics Góralski Group S.K.A
Wowpuzzle
Agencja Reklamowa NORWOKS
Gadgetfun Wioleta Baran
Giftyonline.pl
MDA Promotion Agencja Reklamowa
SIDE Agencja Reklamowa
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162
164
166
166
168
170
172
174
176
176
178
178
180
180 
182
182
184
184
186
186
188
190
192
194
192
196
200
204
203

AP Design Sp. z o.o.
AWMIG Sp. z.o.o.
Artigraf
Biuro Handlowe Zalewski
DOM REKLAMY ART OFFICE
EBK Partner w Reklamie
EBLIS B&L
Gadgetfun Wioleta Baran
Gatex Sp. z o.o.
Gift Design
Giftyonline.pl
GoMa MARIUSZ MARKUT
INTER...TEST
KS Biuro Marketingowe 
MB Marketing Solutions
MDA Promotion Agencja Reklamowa
NANA
Polibiuro Agencja Reklamowa
Pro-Activ Sp.j.
ReklamowyGadżet.pl
SALEM DESIGN STUDIO
SALON REKLAMY Aneta Kamińska
Sandex Sp.j
SIDE Agencja Reklamowa
Spark Promotions Sp. z o.o. Sp. k.
Start Prezent Monika Fidzińska
JOOMP
OOH magazine
Reklama.pl

18
40

Zabawki / Toys

Alexander
Cartamundi Cards Poland Sp. z o.o.

14
86

116

Zdrowie i uroda / Health and beauty

ABC-N PLUS Przemysław Plaskacz
LimeBOX
Pasieka Łysoń

34
158

Znaczki / Stamps

badge4u
www.przypinki.eu

38
154
152

Zapalniczki / Lighters

BIC Graphic Europe S.A.
TOM Polska Sp. z o.o.
Trober Polska Patrick Chrabkowski

*Kolory odpowiadają poszczególnym częściom katalogu / Colours correspond to catalogue sections




