
Krówki z logo
Spraw, by Twoi klienci czuli się jak najlepiej dzięki
Tobie. Podaruj im krówki z logo Twojej firmy.
Krówki jako gadżet reklamowy są drobiazgiem,
który ma ogromną siłę oddziaływania.
Badania dowodzą, że przekaz reklamowy, który
dociera do odbiorców jak największą liczbą
kanałów zmysłowych, jest skuteczniejszy i trwa
dłużej niż jedno- czy dwukanałowe przekazy.
Krówki reklamowe to Twoje logo WIDOCZNE na
kolorowej etykiecie! To pyszny śmietankowy krem,
który Twoi klienci będą z rozkoszą SMAKOWAĆ! To
ZAPACH poprawiający nastrój! To USŁYSZANE
przez klienta „Dziękuję” oraz NAMACALNY dowód
Twojej troski o niego.

Ponadto etykieta krówek, dzięki zastosowaniu
druku offsetowego, oferuje niezmiernie duże
możliwości znakowania. Właśnie dlatego krówki z
logo będą się świetnie prezentowały bez względu
na to, czy Twój logotyp jest prosty, czy
skomplikowany. Wydrukujemy dla Ciebie każdy
projekt! Jeżeli marzą ci się krówki z bajecznie
kolorową grafiką – proszę bardzo! Chcesz
minimalistyczny, jednokolorowy projekt? Jesteśmy
do dyspozycji!

Krówki z logo, dzięki tak dużej sile pozytywnego
oddziaływania oraz swojej uniwersalności jako
gadżetu reklamowego, sprawdzą się zarówno na
imprezach masowych, jak i kameralnych
spotkaniach. Będą odpowiednie na targi branżowe,
konferencje, szkolenia, pikniki rodzinne, firmowe
Mikołajki czy Dzień Dziecka. Krówki z logo można
także podawać jako słodki dodatek do kawy
podczas spotkań firmowych. Z powodzeniem
sprawdź się także w poczekalni czy sekretariacie
firmy, aby umilać kontrahentom czas w
oczekiwaniu na spotkanie.

Cena od : 0,21 zł

To jest ulotka informacyjna produktu:
Krówki z logo,
aby zobaczyć pełną informację wejdź na:
www.tech-media.pl/krowki,z,logo,029698.html

lub zeskanuj kod QR. 

ul. Złota 59, 00-120 Warszawa

Dane kontaktowe
tel. +48 22 122 13 00 ,   fax. +48 22 122 13 01
email: biuro@tech-media.pl
www: www.tech-media.pl

mailto:biuro@tech-media.pl?subject=Zapytaj o produkt "Kr�wki z logo" 29698
http://www.tech-media.pl
http://www.tech-media.pl/krowki,z,logo,029698.html
http://www.tech-media.pl/krowki,z,logo,029698.html


Specyfikacja

Smak Śmietankowy/mleczny
Masa Ok. 12 g (ok. 85 szt./kg)
Termin przydatności do spożycia 6 miesięcy
Wymiary etykiety 70 x 73 mm
Minimalne zamówienie 2500 szt.
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