
Znaczek okrągły

Obecny na rynku od lat plastikowy lub metalowy
znaczek z agrafką wydaje się obecnie oklepanym i
oczywistym gadżetem reklamowym. Nie na długo!
Do standardowego plastikowego, okrągłego
znaczka o średnicy 56 mm (lub innej dowolnej)
możemy dobrać jedno z z unikatowych i ciekawych
wykończeń, które sprawią, że znaczek nie jest już
ani oklepany ani standardowy. Słyszałeś już o
takich wykończeniach jak płótno czy druk
strukturalny, które sprawią, że Twój znaczek stanie
się małym dziełem sztuki godnym słynnych
malarzy? A może obiło Ci się o uszy coś takiego jak
druk metaliczny, lakier UV czy hot stamping
2D/3D? Czy uważasz, że agrafka to jedyne zapięcie
które masz do wyboru, i jesteś skazany na dziurki
w ubraniach? Jeśli nie, to już wiesz do kogo się
odezwać! Oprócz ciekawych wykończeń przodów,
proponujemy także przydatne tyły takie jak:
otwieracz do butelek, magnes, klip lub lusterko.
Oprócz klasycznego koła, kwadratu czy prostokąta
proponujemy też sześcian, trójkąt, serduszko czy
nawet gwiazdkę, a jeśli to za mało to co powiesz
na dowolny kształt?

 

Preis von : 0,25 €

Dies ist ein Produkt Merkblatt:
Znaczek okrągły,
zu sehen, die volle Information zu gehen:
http://de.tech-media.eu/znaczek,okragly,079401.html

oder scannen Sie den QR-Code. 
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Leistungsverzeichnis

Średnica 25, 32, 38, 45, 50, 56, 65, 75, 90, 100, 158 mm

Kształt

Koło, kwadrat (25, 40, 50 mm), prostokąt (40x25,
55x30, 65x40, 25x70, 50x90 mm), owal (65x45, 60x90
mm), wielokąt (56x56, 65x58 mm), serduszko (50x50
mm), trójkąt (63x58 mm), gwiazdka (56x54 mm), tarcza
(70x50 mm)

Nadruk

Pełen kolor, wykończenia przodu: druk metaliczny, lakier
UV, hot stamping 2D/3D, druk strukturalny, płótno,
złoty/srebrny nadruk, kolor fluorescencyjny, folia 3D,
świecący w ciemności, odblask, druk lentikularny,
kotylion, skarbonka. Wykończenia tyłu: agrafka, zapięcie
bezagrafkowe, klip, aligator klip, magnes z guzikiem,
folia magnetyczna, magnes neodymowy, lusterko,
magnes, brelok, otwieracz do butelek, sznurówka,
przyssawka.

Wielkość nadruku 54 mm ( zależny od rozmiaru znaczka)
Minimalne zamówienie 500 szt.
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