
Promocja! Kubek Freedom
Excellence

Kubek Freedom to kubek, który Twoi klienci
mogą zabrać ze sobą wszędzie – na spacer,
w podróż czy do pracy. Szczególnie
wybierany dla grupy aktywnych klientów,
którzy docenią fantastyczną izolację ciepła
jaką daje dwuścienny porcelanowy kubek.
Szczelna pokrywka nie tylko ochroni przed
zanieczyszczeniami na zewnątrz, ale
również umożliwi korzystanie z kubka
podczas pracy przy komputerze bez obawy,
że zawartość kubka wejdzie w interakcję z
klawiaturą.
To ważna informacja szczególnie dla tych z
Państwa, którzy kierują swoje akcje
marketingowe dla grupy młodych i
aktywnych zawodowo osób. Często przepisy
wewnętrzne korporacyjnych firm wręcz
zabraniają korzystania ze standardowych
modeli kubka przy pracy – właśnie ze
względu na częste rozlania gorących napoi
na dokumenty czy sprzęt. W takiej sytuacji
kubek Freedom Excellence Classic sprawdzi
się idealnie. 
 
 

Co go wyróżnia?
 

Kubek ma ciekawy kształt, od którego nie
tylko ciężko oderwać wzrok, ale i dłonie.
Delikatne symetryczne wypustki w dolnej
części produktu dodają mu elegancji i są
bardzo przyjemne w dotyku. Kubek nadaje
się zarówno dla mężczyzn jak i kobiet, a
swoim urokiem przyciąga uwagę
otoczenia. 

Kubki Freedom w swojej standardowej
wersji (bez wypustek) były jednym z
częściej wybieranych modeli kubków, a
wersja Excellence Classic robi furorę odkąd
tylko pojawił się na rynku.
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Teraz w dobrej cenie!

Przygotowaliśmy specjalną promocję na
pakiety 108szt. z nadrukiem bezpośrednim
jeden kolor. Cena za CAŁY pakiet to 1859zł.
Nadruk w cenie. GRATIS przesyłka w jedno
dowolne miejsce na terenie Polski. 

Oferta ważna tylko do końca kwietnia 2019
(lub wyczerpania zapasów).

Cena od : 1 859,00 zł

To jest ulotka informacyjna produktu:
Promocja! Kubek Freedom Excellence,
aby zobaczyć pełną informację wejdź na:
http://www.tech-media.pl/promocja,kubek,freedom,excellence,073025.html

lub zeskanuj kod QR. 

Specyfikacja

Nadruk bezpośredni 1 kolor, 70 x 30 mm
Opakowanie Zbiorcze
Minimalne zamówienie 1 pakiet
Pojemność 270 ml (sztuka)
Wysokość 148 mm
Średnica 90 mm
Materiał Porcelana
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