
Różnego tupu upominki i prezenty 
to bardzo skuteczna forma, aby docenić
osoby, na których Ci zależy – mogą to być
wspólnicy w biznesie, pracownicy, Klienci, 
a nawet ktoś z rodziny… 

Współpraca z nami gwarantuje, 
że zatroszczymy się o wszystkie detale –
bo czymże jest tort bez przysłowiowej
„wisienki”? 
Dlatego eleganckie upominki, vouchery,
kosze prezentowe, czy wyszukane gadżety
to nasz chleb powszedni. 

ZESTAWY
UPOMINKOWE

I PREZENTY
MOTYWACYJNE
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Jeśli nie lubisz dostawać upominków kupionych
pośpiesznie na stacji benzynowej – na pewno chcesz,
aby Twoje upominki dla pracowników lub Klientów
wzbudzały zachwyt. 

CO OSIĄGNIESZ DZIĘKI WSPÓŁPRACY Z NAMI?
Tworząc propozycje upominkowe, nie tylko
dostosowujemy się do Twojego budżetu, okoliczności
oraz kontekstu, ale przede wszystkim stawiamy 
na najwyższą jakość producenta oraz pomysłowość.
Nawet przy komponowaniu kosza łakoci, szukamy
takich przysmaków, które stanowią prawdziwe rarytasy.
Nasze zestawy upominkowe to gwarantowany
entuzjazm wśród obdarowanych.

UPOMINKI
OKOLICZNOŚCIOWE
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Choć gadżetów w XXI wieku nie brakuje, to gadżety 
w Twojej firmie wciąż sprowadzają się do kilku
powtarzanych do znudzenia hitów? 

CO OSIĄGNIESZ DZIĘKI WSPÓŁPRACY Z NAMI?
Mając w zespole specjalistę ds. zakupów, znajdujemy
na światowym rynku oryginalne artefakty, które
podbijają serca klientów i pracowników. 
Śledząc bieżące trendy, zawsze wiemy, co jest modne,
co więcej, wiemy, jaka moda nadejdzie w przyszłym
sezonie i skąd będzie pochodzić. 
Jednak zanim przedstawimy Ci propozycję, 
musimy najpierw dobrze poznać Twoje potrzeby. 

GADŻETY
REKLAMOWE
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Myślisz sposobach wynagrodzenia 
lub dowartościowania pracowników? 
Vouchery i bony to coraz częściej najlepszy prezent
lub pozytywnie zaskakująca forma gratyfikacji.

CO OSIĄGNIESZ DZIĘKI WSPÓŁPRACY Z NAMI?
Dzięki ogólnopolskiej sieci kontaktów i dobrej
znajomości rynku, możemy zaoferować vouchery 
i bony w najlepszych cenach. 
Wyszukujemy nowo otwarte hotele i restauracje,
monitorujemy ofertę rekreacji i rozrywki w całym
kraju, wynajdujemy usługi, o których będzie dopiero
głośno. 
Jednak najważniejsze – dostosowujemy propozycje
bonów i voucherów do pasji, osobowości i marzeń
tego, kto je otrzyma w prezencie. 

VOUCHERY
I BONY



Chcesz w sposób szczególny wyróżnić najbardziej
zaangażowane osoby? A może planujesz 
w nietuzinkowy sposób zmotywować zespół?

CO OSIĄGNIESZ DZIĘKI WSPÓŁPRACY Z NAMI?
Jeśli chcesz, aby nagroda motywacyjna spełniła
swoją rolę – była wyrazem uznania lub skutecznym
bodźcem do bardziej efektywnej pracy – musi być
wyjątkowa. 
Może przyjąć formę rzeczową, ale równie dobrze
może być propozycją nowego doświadczenia,
przeżycia przygody czy formą rozwoju. 
Dlatego zanim zaproponujemy Ci konkretne
rozwiązanie chcemy dobrze poznać kontekst –
pytamy, czego dotyczy nagroda, kto zostanie nią
uhonorowany i jaka jest jej rola. 

NAGRODY
MOTYWACYJNE
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