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Projektowanie graficzne

Efektywne strony internetowe, responsywne, na systemie CMS 
Tworzone pod Twoją branżę i indywidualne potrzeby. 
Wykonanie estetycznej i nowoczesnej strony www 
wzbudzającej zaufanie u klientów.
Projektowanie logo firmy- znaki firmowe - to pierwszy krok 
do Twojego sukcesu marketingowego.
Projekty katalogów, ulotek, opakowań.
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Materiały reklamowe, które 
prezentują Twoje możliwości, 
zapadają w pamięć i są 
zawsze pod ręką.
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Nie posiadasz projektu, lub chcesz 
nadać nową świeżość obecnemu? 
Napisz lub zadzwoń

Ulotki stosowane do promocji i informacji o produkcie. 
Zawieszki stosowane już jako gadżet, zwiększające 
zainteresowanie i uwagę, kartki świąteczne lub 
z podziękowaniem dla klienta, pomału zapomniane 
a dające tyle radości imożliwości.



przypomina o Tobie każdego dnia.

klient pamięta o Tobie.
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Kalendarze

2021

Kalendarz - gadżet dany raz w roku, 

Od książkowych, biurkowych, ściennych 
po biuwary. Gdzie nie spojrzy Twój 



Sitodruk, znakowanie na kubkach, ubraniach i wielu innych nośnikach reklamy.
Szeroki wachlarz zastosowań sitodruku czyni go uniwersalną techniką znakowania. 
Nadruk wykonany tą techniką jest trwały i odporny na promieniowanie UV oraz wilgoć. Nie 
spiera się i jednocześnie jest mało podatny na uszkodzenia mechaniczne. Kolory są 
wyraziste i nasycone. Nie bez znaczenia jest również cena. Sitodruk to jedna z 
najtańszych metod druku dostępnych na rynku.  Opłaca się zarówno przy pojedynczych 
zamówieniach, jak i tych hurtowych.
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Sitodruk

Opakowania jednostkowe maja funkcję nie tylko zabezpieczenia ale również informacji o 
firmie i produkcie.
Niezawodne, jednocześnie atrakcyjne i łatwe w obsłudze, nowatorskie rozwiązania na 
miarę Twoich potrzeb.
Standardowe oraz nietypowe, Świetna grafika i doskonały produkt. To tu już klient kupuje. 
Wyróżnij się na rynku!
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Opakowania jednostkowe
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Opakowania jednostkowe
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Display-e

Display to połączenie opakowania 
jednostkowego i zbiorczego. Jego układ 
pozwala na przechowywanie większej 
ilości produktów i ekspozycję na półce 
sklepowej.
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Display-e

Display to połączenie opakowania 
jednostkowego i zbiorczego. Jego układ 
pozwala na przechowywanie większej 
ilości produktów i ekspozycję na półce 
sklepowej.

Każdego dnia dbasz o ekologię, mamy 
również coś dla Ciebie.
Produkty z ceftyfikatami, od katalogów 
po opakowania, a może masz swój własny 
pomysł na produkt? 
Chętnie zrealizujemy to z Tobą.

Produkty ECO
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Dostarczenie towaru i jego 
zabezpieczenie to nie raz duże 
wyzwanie. Zbiorcze opakowanie 
pozwolą na dostawę Twojego 
produktu w nienaruszonym stanie, 
różne fasony w jednym miejscu. Twoje 
opakowania maja być logowane? 
Żaden problem!
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Opakowania zbiorcze



Gdy display to za mało, ekspozytor 
trwale wyróżni Twój produkt.
Wykonany z tworzywa, dopasowany 
do gamy produktów, trwały i 
wielokrotnego użytku. Stojaki 
naladowe, stojaki podłogowe oraz 
tacki ekspozycyjne by jeszcze bardziej 
wyróżnić Twój produkt.
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Ekspozytory



Potrzebujesz ekspozycji na cały sklep 
lub targi? To właściwe miejsce. 
Wykonamy dla Ciebie zabudowy 
paletowe, moduły multimedialne oraz 
shop in shop.
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Zabudowy



Reklama zewnętrzna ma rzucać się w 
oczy na budynku, przystankach, po 
drodze z pracy? Twój klient ma widzieć 
cię również wtedy.
Miejsca reklamowe oraz banery, to 
wszystko po to byś był widziany i 
zapamiętany wszędzie.
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Banery reklamowe

TWOJA REKLAMA
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