
Camera cover
Szukasz gadżetu reklamowego dla pracowników
działów IT, programistów czy po prostu osób
korzystających w swej pracy z laptopów? A może
chcesz, by gadżet, którym obdarujesz niósł za sobą
przesłanie "dbam o Twoje bezpieczeństwo"? Lub
Twoja grupa docelowa jest tak szeroka, że
potrzebujesz bardzo uniwersalnego gadżetu
reklamowego? W każdej z tych opcji camera
cover z nadrukiem sprawdzi się idealnie!

Czym jest camera cover?

To maleńka osłona kamery, którą przyklejasz na
swoim laptopie lub telefonie. Występuje w różnych
kształtach i kolorach. Jest to jeden z produktów,
który można wykonać indywidualnie według
swojego pomysłu wraz z nadrukiem full color na
całej powierzchni.
 

Jak działa?

Działanie tego produktu jest bajecznie proste -
zakrywasz kamerę zawsze wtedy, gdy nie chcesz
by ktoś "nieproszony" z niej korzystał. Jeśli jednak
chcesz jej użyć, wystarczy,  że odsuniesz produkt i
odsłonisz światło obiektywu. Produkt jest
wielokrotnego użytku, dlatego może służyć przez
długi czas. Występuje w wersji obrotowej,
przesuwnej lub w postaci naklejki.
 

Jakie niesie za sobą korzyści?

Jest realnym dowodem na to, że dbasz o
bezpieczeństwo swoich klientów lub pracowników.
Warto chronić swoją prywatność, a camera cover w
tym pomaga. Dodatkowo jest fantastycznym
nośnikiem reklamy. Nadrukowane na nim logo jest
widoczne przez cały czas korzystania z urządzenia.
Występuje w wersji biodegradowalnej, przez
co świetnie wpisuje się w trend eko. Camera cover
to gadżet, z który przyda się niemal każdemu,
dzięki temu jest bardzo uniwersalny (jego grupa
docelowa jest bardzo szeroka).

Cena od : 3,95 zł

To jest ulotka informacyjna produktu:
Camera cover,
aby zobaczyć pełną informację wejdź na:

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 "Camera cover" 78363
https://www.tech-media.pl
https://www.tech-media.pl/camera,cover,078363.html


http://www.tech-media.pl/camera,cover,078363.html

lub zeskanuj kod QR. 

Specyfikacja

Kolor Dowolny
Rozmiar Indywidualny
Nadruk UV
Minimalne zamówienie 100 szt.
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