
Promocja PowerBox Standard

Dla kogo PowerBox?

Zestaw świetnie sprawdzi się jako prezent
dla kontrahentów, pracowników czy jako
gadżet na konferencje. Niesie za sobą nie
tylko praktyczne rozwiązania, ale i energię,
którą warto zarażać innych. Na jego widok
rozszerzają się źrenice, czegoś takiego
jeszcze nie widziałeś. Możliwość tłoczenia
okładki i nadruku pięknych kolorów sprawia,
że zestaw PowerBox Standard rozbudza
apetyt na dalsze działanie. Zachwyca
każdego, kto miał go w dłoni. NOWOŚĆ,
która pomoże Ci zostać zapamiętanym.

Czym jest PowerBox?

Światło porannego słońca wpada przez
otwarte okno. Delikatny wiatr pachnie
świeżością otulając Twoją twarz. Obok
Ciebie leżą kolorowe owoce w koszyku,
jeszcze czujesz ich słodki smak na języku.
Jesteś wyspany i szczęśliwy, nie masz
żadnych ograniczeń. Świat ma
intensywniejsze kolory, zastanawiasz od
kiedy trawa jest tak soczyście zielona!
Uśmiechasz się sam do siebie czując, że to
będzie dobry dzień. Chwytasz zestaw
PowerBox i już wiesz, że z tej energii,
którą masz w sobie, powstanie coś
niezwykłego. Notatnik jest elastyczny jak Ty
– miękka okładka i solidne zszycie
gwarantują, że wszystkie kartki zostaną na
swoim miejscu. Powerbank doładuje Twój
sprzęt, a delikatny długopis posłuży
również jako rysik do telefonu. Zestaw nie
zajmuje dużo miejsca, łatwo go znaleźć i
ciężko się z nim rozstać.

Chcesz więcej? Przeczytaj o PowerBox
Standard.
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Okazja cenowa!

Jesienna promocja PAKIET POWERBOX,
idealny gadżet na konferencje, targi czy
jako prezent dla kontrahentów.

Tylko do końca września 2018r. (lub do
wyczerpania zapasów) zamawiając
minimum 50 sztuk PowerBox Elegant za 1
sztukę zapłacisz 92,90zł netto. W cenę
zestawu wliczony jest notatnik, powerbank i
długopis. Całość zapakowana w elegancje
pudełko. Pakiet obejmuje znakowanie:
notatnik i powerbank - tłoczenie + nadruk
UV
długopis -  grawer lustrzany

Istnieje możliwość samodzielnego
skomponowania swojego PowerBoxa, o
szczegóły pytaj tu.

Cena od : 4 645,00 zł

To jest ulotka informacyjna produktu:
Promocja PowerBox Standard,
aby zobaczyć pełną informację wejdź na:
http://www.tech-media.pl/powerbox,standard,073022.html

lub zeskanuj kod QR. 

Specyfikacja

Kolor żółty
Rozmiar 26x18x5
Materiał papier, karton
Nadruk tłoczenie i nadruk UV
Opakowanie karton
Minimalne zamówienie 1 pakiet
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