
Krówki reklamowe
Krówki reklamowe 4.9/5 - 185 głosów.
Ocena użytkowników:  / 185

Krówki reklamowe z logotypem lub hasłem
reklamowym umieszczonym na papierku, to
świetny pomysł na słodką promocję firmy.
 
Krówki reklamowe są doskonałym nośnikiem
służącym do utrwalania marki wśród klientów.
Dlaczego? Dzięki oddziaływaniu na kilka zmysłów
jednocześnie (wzrok, dotyk, węch i smak), przekaz
reklamowy skuteczniej dociera do odbiorcy i
pozostaje w jego pamięci na dłużej. Dodatkowo
krówki przywołują wspomnienia beztroskiego
dzieciństwa i wesołej zabawy, dlatego tak silnie
wiążą markę z pozytywnymi emocjami odbiorcy.
 
Słodki poczęstunek na targach, szkoleniach czy
konferencji? Uzupełnienie świątecznych prezentów
dla starszych i młodszych klientów? A może
dodatek do pysznej kawy na firmowym spotkaniu?
Krówki reklamowe są bezsprzecznie najlepsze!
Badania dowodzą, że krówki to jeden z najbardziej
popularnych i lubianych cukierków. Kochają je
wszyscy – młodsi i starsi.

Mleczna masa produkowana jest pod konkretne
zamówienie, dlatego nasze cukierki dostarczamy
Państwu świeże. Świadczy o tym ciągnąca
konsystencja. Ciągutka krystalizuje się w miarę
upływu czasu: najpierw kryje w sobie półpłynne
wnętrze, następnie zaś staje się bardziej krucha.
Jest to naturalny proces.
Krówki reklamowe pakowane są ręcznie w
powlekany papier etykietowy o wymiarach 73 x 70
mm, na którym wykonamy druk reklamowy.
Estetyczna etykieta w połączeniu z kolorowym
drukiem offsetowym w wysokiej jakości dają
świetny efekt wizualny, który przyciąga uwagę.

Daj się więc zapamiętać swoim klientom od
słodkiej strony i już dziś zamów krówki reklamowe
z logo Twojej firmy. To subtelna, ale zarazem
niezwykle skuteczna forma reklamy. Przekonaj się
o jej sile tak, jak wielu naszych zadowolonych
klientów.

Cena od : 0,21 zł

To jest ulotka informacyjna produktu:
Krówki reklamowe,
aby zobaczyć pełną informację wejdź na:
www.tech-media.pl/krowki,reklamowe,04107.html

lub zeskanuj kod QR. 
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Dane kontaktowe
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email: biuro@tech-media.pl
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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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