Czy myślałeś aby przekazać komuś
swój adres email w niestandardowy
sposób?
E- małpka to zabawny nośnik reklamy.
Nie czekaj i zamów już dziś małpkę ze
swoim unikatowym adresem
internetowym.

Buźka to pom-pon z
wklejką epoksydową,
wykonaną z żywicy.
Daje efekt 3
wymiarowości i
szczególnie dobrze
oddaje uczucia!
Za pomocą minek
możesz wyrazić
radość, smutek,
przygnębienie czy
grzeszki ...
Lub zaprojektuj
własną wklejkę!

Z pewnością nie ma sympatyczniejszego zwierzaczka. Spójrz tylko jaki słodki.
Wymyśl swojego własnego zwierzaka w dowolnym kolorze, a my pomożemy
zaistnieć ci w świecie reklamy razem ze swoim ulubieńcem.

Szukasz czegoś innego niż
zwykły pom-pon? Czegoś
bardziej znaczącego?
Pan Pianka to idealny
wybór. Głowa wykonana z
miękkiej pianki oraz długie
ręce będą idealnym
nośnikiem reklamy.
Pan Pianka może w rękach
trzymać różne przedmioty.
Może być piłkarzem,
lekarzem, pielęgniarzem,
zalotnikiem. Wymyśl coś
pasującego dla swojej firmy.

Występowanie okolice obudowy monitora lub
klawiatury. Tasiemka-ogonek z treściami
reklamowymi lub informacyjnymi.
Pracując przyda ci się trochę relaksu - spojrzysz na
bajecznie kolorowe pom-pony
i od razu poprawi ci się humor.

Znudziły Ci się tradycyjne magnesy na
lodówkę?
Warto pomyśleć o czymś nowym i
niedrogim.
Dowolny kształt boya i czupurka zwróci
uwagę każdego klienta.

Mały gadżet którym jest
pom-pon lub mini-maskotka
umili Ci czas spędzony za
kierownicą a może
nawet uchroni wlepieniem
mandatu. Kto wie?
Występowanie: deska
rozdzielcza lub w formie
wiszącej na lusterku
przednim.

Tak samo jak ulubiona książka, zakładka
może być niezbędnym dodatkiem do niej.
Nie musisz już sortować stron w książce i
tracić czasu na czytanie.
Zakładka z wystającą czuprynką to super
fajny gadżet reklamowy. Zaprojektuj swój
własny nadruk i kształt zakładki lub
skorzystaj z gotowych wzorów.

Śmieszna zawieszka przy telefonie z
informacją na okrągłej etykiecie na
brzuszku każdego pom-pona czy minimaskotki. Dzięki tej kolorowej zawieszce
łatwo odnajdziesz i wyciągniesz z torby
telefon komórkowy.
Któż nie chce mieć zawieszki ze słodkim
misiem, żabką lub innym stworkiem.

Wesoły brelok - maskotka widoczny z
daleka na plecaku Reklama możliwa na
wstążce lub etykiecie dotrze daleko w
świat.
Musisz to mieć!

Pom pony w medycynie
dawkowane bez ograniczeń
jako rozweselacze dla dzieci
i dorosłych.
Cała kolekcja pom-ponów do
Twojej dyspozycji:
pielęgniarka na migrenę,
lekarz na bolące stawy, pompon z termometrem zmierzy
Ci gorączkę. Pom-pony
zareklamują każdy lek i
sprzęt medyczny.

Jeden ze sposobów na wyróżnienie się
spośród dziesiątek podobnych
produktów?
Czemu nie spróbować ...

Pom-pon na patyku – do wetknięcia w
doniczkę w kwiatami, kosz z
prezentami czy wiązankę kwiatów.
Tani i oryginalny sposób dołączenia
życzeń czy podziękowań firmowych.

Mini-maskotka lub pompon na ołówku, długopisie
to dopiera frajda. Pisząc,
rysując nie nudzisz się bo
co chwilę spogląda na
Ciebie śmieszny stworek.
Dyndające nóżki i rączki
w mini-maskotce dodają
uroku.
Pracuj, ucz się i baw.

Pom-pon nadaje się idealnie
również jako podziękowanie na
różnego rodzaju uroczystościach.
Przykład? Pom-pony ślubne
rozdawane przed ślubem jako
zaproszenia lub podczas wesela
jako podziękowanie i miła
pamiątka dla przybyłych gości.

Nie ma żadnej zabawy ani imprezy
bez nas! - zdecydowanie twierdzą
pom-pony. Dowolny pom-pon plus
karnet okolicznościowy to idealny
zestaw który potowarzyszy nam
podczas uroczystości.
Również idealny sposób na
przekazanie życzeń czy dodatek do
prezentu.

Szukasz taniego gadżetu
sportowego? Czy dla dla
kibica sportowego może
być coś bliższego sercu
niż pom-pon z szalikiem
w barwach jego klubu?
Idealny produkt dla
klubów i sekcji
sportowych.

Teraz łamiemy wszystkie zasady - tasiemka lub wstążka może być różnej
długości i szerokości. Dostosujemy się do Twoich potrzeb.
Zareklamuj się wzdłuż i wszerz!
Pom-pony oferujemy z dwoma
rodzajami nośników reklamy.
Tradycyjne tasiemki tekstylne
o wymiarach 100x115 (max.
pole nadruku 90 x130 mm).
Możliwość wykonania nadruku
w technologii termodruk,
tampondruk, sitodruk, 1-2
kolory.
Nowej generacji wstążki
syntetyczne. Standardowe
wymiary to 110x18mm lub
120x20mm. Wysokiej jakości
nadruk w pełnym kolorze na
całej powierzchni wstążki. Na
życzenie oferujemy dowolne
wymiary wstążek.
Pamietaj, że nośnikiem
reklamy może być też nadruk
na elemencie kartonowym
(rączki).
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Kolory standardowe:
1. Biały 2. Kremowy 3. Żółty 4. Czerwony 5. Niebieski
6. Granatowy 7. Zielony 8. Szary 9. Brązowy
10. Czarny 11. Multikolor 12.Błękitny 13. Beżowy

Kolory disco:
1. Srebrny 2. Złoty 3. Czarny
4. Pomarańczowy 5. Zielony
6. Niebieski 7. Czerwony 8. Fioletowy

Kolory neonowe:
1. Różowy 2. Pomarańczowy
3. Jasnozielony
4. Jasnożółty 5. Fioletowy

Kolory nóżek:
1. Biały 2. Czarny
3. Zielony 4. Żólty
5. Czerwony 6. Niebieski

