
Nový rok se vyloupne ani nevíme

jak. Nečekejte a pošlete

originální PF KALENDÁŘ vašim

klientům, ať si ho vyloupnou dříve

než se vyloupne on.

Min počet pro tisk: 500 ks

Náhled

Hrát si mohou i dospělí. Nemusíte

se za to stydět. Kdyby ten svět šel

poskládat tak lehce, jako naše

PUZZLE.

Min. počet:  300 ks

Další možnosti

Dřevěný STOJÁNEK NA MOBIL z

masivního bukového dřeva. Má

ekologický certifikát PEFC a může
mít i vaše logo.

Min. počet: 100 ks

Náhled

Dřevěná LUPA pro všechny zvídavé

klienty a partnery. Samozřejmě s
vaším logem, nebo s naší poutavou

grafikou.

Min. počet: 100 ks

Náhled

Jak by se vám líbil dárek s vaším

LOGEM na krásném dřevě? To

není problém, dřevo i technologie

máme, stačí si začít vymýšlet...

Min. počet: 1000 ks

Náhled

DŘEVĚNÉ ZÁLOŽKY s vaší

grafikou, aby vaši obchodní

partneři nepřeskočili na jinou

stránku.

Min. počet: 500 ks

Nebo třeba takto

Měřte všem zákazníkům stejným

PRAVÍTKEM. Ideálně dřevěným...

Kvalitní ekologické bukové dřevo z

českých luhů a hájů s vaší

grafikou.

Min. počet: 100 ks

Více variant

Pamatujete na  fotbalové

KULIČKOLAMY do ruky? Teď je

můžete mít s originální grafikou a

vaším logem!

Min. počet: 100 ks

Objednat

Ingrid Kopcová
+420 605 297 585
ingrid.kopcova@lesnisvet.cz

Jsme mladá, česká firma, která

vymýšlí a vyrábí vzdělávací hry o

přírodě. Vedle toho umíme vyrobit i

něco šikovného, třeba skvělý
reklamní dárek pro vaše partnery.

Více o nás

Nezobrazil se Vám email správně? Otevřít v prohlížeči 2021 AWOCADO s.r.o.

Firemní dárky z ekologicky certifikovaného dřeva. Zobrazit e-mail v prohlížeči

DŘEVĚNÝ DÁREK PŘÍMO OD VÝROBCE

Žádná Čína ani Ukrajina. Všechny naše produkty vznikají u nás v Hradci
Králové z českého dřeva s ekologickým certifikátem PEFC.

VÝBĚR JE NA VÁS

MÁME TOHO MNOHEM VÍC

Spoustu dalších dárků a drobností nejdete u nás na našich stránkách
www.lesnisvet.cz.

Tento email si můžete stáhnout ve formátu PDF.

Stáhnout PDF

KONTAKT

Pro poptávku, objednávku, nebo doplňující informace nás neváhejte
kontaktovat. POZOR! Abychom stihli vše vyrobit včas, potřebujeme

uzavřít objednávku do konce října!

Tento e-mail byl odeslán na adresu ondrej.kopecky@lesnisvet.cz.

Odesilatelem je Ondřej Kopecký, info@lesnisvet.cz. Tento e-mail je podle zákona obchodním sdělením.

Z odběru se můžete odhlásit.
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