
Promocja PowerBox Elegant

Dla kogo PowerBox?

 

Zestaw jest wręcz idealny na prezent dla
osób, które chcesz docenić. Prezent dla
kontrahentów, pracowników, czy
wyjątkowych gości. Na jego widok
rozszerzają się źrenice, a dłonie nie mogą
przestać wędrować po jego okładce.
PowerBox pobudza apetyt na więcej i
gwarantuje szacunek oraz uznanie w
oczach obdarowanych. Wzbudza chęć do
odwzajemnienia się za upominek i rozbudza
ciepłe uczucia do marki. NOWOŚĆ, którą
warto mieć.

 

Czym jest PowerBox?

Przypomnij sobie czerń letniej nocy w
mieście. Rozgrzany beton ogrzewa
powietrze, które miękko otula Twoją skórę.
Większość ludzi śni w ciemności, tylko
miejscami skrzą się delikatne światła okien,
niczym gwiazdy rozrzucone po budynkach.
Czujesz spokój i bezpieczeństwo. Dziś już
nic nie musisz, skończyłeś co miałeś zrobić,
możesz odpocząć. Nikt Ci nie przeszkadza i
masz przekonanie, że choć nic nie musisz,
to możesz wszystko. Twoja głowa jest pełna
pomysłów, a obok leżą narzędzia, które
pomogą Ci to wykorzystać. PowerBox
Elegant to zestaw, który doskonale pasuje
do takich chwil. Jest elegancki i
nienarzucający się. Jego wykonanie dale Ci
pewność, że trzymasz w dłoniach produkt,
który Cię nie zawiedzie. Jedwabiście gładka
okładka zestawu jest dopełnieniem, które
sprawi, że każdy kto raz go dotnie, będzie
myślał tylko o nim. Produkt, który będziesz
chciał mieć zawsze przy sobie. Notatnik,
powerbox i długopis – nic więcej Ci nie
trzeba.

 

Chcesz więcej? Przeczytaj o PowerBox
Elegant.
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Teraz świetna cena!

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 129,90zł netto. W cenę
zestawu wliczony jest notatnik, powerbank i
długopis. Całość zapakowana w elegancje
pudełko. Pakiet obejmuje znakowanie:
notatnik i powerbank - tłoczenie + tłoczenie
folią
długopis -  grawer lustrzany

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

Cena od : 6 495,00 zł

To jest ulotka informacyjna produktu:
Promocja PowerBox Elegant,
aby zobaczyć pełną informację wejdź na:
http://www.tech-media.pl/promocja,powerbox,elegant,073021.html

lub zeskanuj kod QR. 

Specyfikacja

Rozmiar 26x18x5
Materiał papier, karton
Nadruk tłoczenie i tłoczenie srebrną folią
Opakowanie karton
Minimalne zamówienie 1 pakiet

Dodatki Elastyczna gumka w kolorze okładki - pionowa
Perforowane karty - 8 Rozkładana kieszonka

Materiał okładki Hard Silk Touch (PU)
Ilość stron w notesie 256
Format notesu A5
Pojemność powerbanka 4000mAh
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