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MOŽNOSTI
SESTAVENÍ VLASTNÍHO DÁRKOVÉHO BALÍČKU

Výběr produktu(ů)

Možnost personalizace jmény 
(na 1 produktu z balíčku)

Výběr dekorace

Návrh vlastní dárkové krabice

Možnost adresné rozesílky

Možnost vlastního přebalu 
(rukávu) na krabičce produktu

Přidání osobního vzkazu 
(A4, A5 a/nebo A6)



MOŽNOSTI PŘÍLEŽITOSTI DAROVÁNÍ
INSPIRATIVNÍ BALÍČKY DLE PŘÍLEŽITOSTI

ON-LINE SEMINÁŘE/PREZENTACE

PRÁCE Z DOMOVA

NOVÉ PŘEDSTAVENÍ

PODĚKOVÁNÍ

UVÍTÁNÍ

OSLAVA

UDRŽITELNOST

VELIKOST DO POŠTOVNÍ SCHRÁNKY

ZDRAVÍ A SPORT

DOMÁCNOST A RELAX



DEKORACE
VÝBĚR Z ŠIROKÉ NABÍDKY TECHNOLOGIÍ

CO₂ gravír

Digitální tisk 360°
 

Výšivka

Laserový gravír s 
podsvětlením

Transferový tisk

Digitální tisk na tvrzené sklo

Potisknout

PŘÍKLADY

Jakýkoliv produkt z naší nabídky lze 
potisknout. V závislosti na materiálu 
je dostupná nabídka technologií pro 
ideální komunikaci vašeho loga.

V otázkách výběru správné tiskové 
technologie Vám budeme rádi 
asistovat.



DEKORACE PERSONALIZACE JMÉNY
PERSONALIZACE INDIVIDUÁLNÍMI JMÉNY

Pojmenovat

PŘÍKLADY PERSONALIZACE JMÉNY

Personalizace jménem obdarovaného 
dodává osobitost a zvyšuje vnímanou 
hodnotu darovaného produktu. 
Personalizujte produkt, rukáv nebo 
vložený vzkaz (vždy pouze 1 z balíčku).

Realizace je velmi jednoduchá. Stačí 
vybrat produkt, na kterém možnost 
personalizace nabízíme (většina 
z nabídky), zaslat seznam jmen a 
odsouhlasit. 

Při výběru Vám budeme rádi asistovat.



DESIGN
YOUR

PŘEBAL RUKÁVEM
PLNOBAREVNÝ RUKÁV NA KRABIČCE PRODUKTU

Přebalit
Možnost návrhu vlastního rukávu, 
kterým se přebalí krabička 
produktu. Rukáv přidává nejen 
unikátní vzhled, navíc poskytuje 
i dodatečnou plochu pro 
komunikovanou zprávu.

•  Unikátní, stylové a 
      nezapomenutelné balení
•  Vhodné pro různé 
     příležitosti
•  Možnost personalizace 
      jmény

PŘÍKLADY



DÁRKOVÉ BALENÍ
OBALENÍ DO DÁRKOVÉHO PAPÍRU

PŘEBAL RUKÁVEM

Obalit
Balení do dárkového papíru 
je posledním elementem, 
který dodává ojedinělost a v 
obdarovaném vyvolává zvědavost a 
příjemný pocit z rozbalování. Každý 
přeci miluje překvapení. 

•  Výběr z nabídky motivů
•  Zvýšení výjimečnosti
•  100 % bez starostí

Jinge Bells

Royal Blue

Stars

Metallic Blue

Silver dots

Silver Swirls

DOSTUPNÁ NABÍDKA MOTIVŮ



A4

A5
A6

A4
A5

A6

Login on future.com/stayfit
to start your routine today!

T RA I N AT HO ME
BEST WORKOUT ROUTINES

Login on future.com/stayfit
to start your routine today!

TRAIN AT HOME

BEST WORKOUT ROUTINES

OSOBNÍ VZKAZ
PŘIDÁNÍ KOMPLIMENTKY A/NEBO DOPISU

PŘÍKLADY

Na šířku

Vložit vzkaz Specifikace:

První dojem při darování je vždy 
důležitý. Plná personalizace produktu 
a balení lze doplnit o osobní vzkaz.

Komplimentka, uvítací dopis, 
pohlednice nebo třeba slevový kupón. 
Možnosti jsou neomezené.

Stačí si vybrat formát a navrhnout 
podobu. I s tou Vám rádi pomůžeme. 

- Formát:    A4 / A5 / A6 
- Gramáž papíru:  A4: 120g
    A5, A6: 280g 
- Typ papíru:  matný FSC
- Potisk stran:    přední i zadní 
- Orientace:   na výšku / na šířku

Na výšku



OSOBNÍ VZKAZ DÁRKOVÁ KRABICE
DÁRKOVÁ KRABICE VHODNÁ PRO ZASÍLÁNÍ

Specifikace:

- Min. množství: 25 ks
-  Materiál: vlnitá lepenka
-  Potisk: všechny strany, spodní 
    strana doporučena prázdná pro    
    štítek dopravce
-  Velikosti: různé, vždy odpovídající 
     obsahu
-  Ceny: ceník na vyžádání

Zabalit
Způsob darování je často stejně 
důležitý jako dárek samotný. 
Přizpůsobené dárkové krabice 
jsou ideální cestou, jak celý obsah 
atraktivně zabalit a třeba i zaslat. 
Krabice jsou vhodné i pro zasílání.

•  Již od 25 ks krabic
•  Možnost adresné rozesílky
•  100 % bez starostí od objednání po 
      doručení
•  3D digitální grafický návrh

PŘÍKLADY



DOPLŇKOVÝ OBSAH
DOPLŇKOVÝ OBSAH MIMO STANDARDNÍ NABÍDKU

Doplnit

V případě potřeby lze balíček 
doplnit o dodatečný obsah mimo 
standardní nabídku, jako jsou různé 
pochutiny, káva, čaj nebo třeba další 
marketingové materiály.

Přidání doplňků je na vyžádání, rádi 
Vás budeme informovat ohledně 
jednotlivých možností.



YOUR
DESIGN

ADRESNÁ ROZESÍLKA
ROZESÍLKA NA JEDNOTLIVÉ ADRESY PŘÍJEMCŮ

DOPLŇKOVÝ OBSAH

Doručit
Jednotlivé balíčky je možné rozeslat 
na jednotlivé adresy příjemců pomocí 
tzv. adresné rozesílky.

Stačí nám předat kontaktní seznam 
příjemců, o zbytek se již postaráme 
my. Doručení probíhá skrze lokálního 
dopravního partnera a v průběhu 
celého procesu jste průběžně 
informováni o stavu doručení.

Díky adresné rozesílce se 
vyhnete starostí:

•  Se správou a náklady za 
     skladování
•  S balením a zasíláním 
     zásilek
•  Se zpracováním vrácených 
     a přijatých zásilek
•  Se sledováním stavu 
    doručení jednotlivých 
     zásilek

Soukromí

Zpracování veškerých poskytnutých 
dat je v souladu s GDPR. Na vyžádání 
lze poskytnout smlouvu o zpracování 
osobních údajů.



Price for above gift set starting from:

NOVÉ PŘEDSTAVENÍ

INSPIRATIVNÍ BALÍČEK
Společnost The Promo Distributor představuje 
nový katalog. Letošní představení plánují 
ozvláštnit pomocí rozesílky s přidanou 
powerbankou. 

Slogan “Promo Power” bude navíc komunikován 
on-line skrze sociální média a direct mailingovou 
kampaň.

P322.012
Hliníková kapesní powerbanka 5 000 mAh

Přizpůsobení:
Tampon tisk na powerbance 
Rukáv na krabičce produktu

575 CZK 
Cena tohoto balíčku již od:

Doplněk:
Dodatečně přidané marketingové 
materiály do balíčku

Tento návrh byl vytvořen pro inspiraci.
Zvolené téma a grafika jsou plně individuální, pro jakýkoliv účel, v libovolné cenové hladině.
Kontaktujte nás pro další možnosti ohledně nabídky produktů, přizpůsobení a cen.
Adresná rozesílka je dostupná pouze v rámci EU.
*Ceny jsou orientační a závisí na vybraných položkách a personalizaci.



Price for above gift set starting from:

NOVÉ PŘEDSTAVENÍ

INSPIRATIVNÍ BALÍČEK

P329.109
Bambusová bezdrátová sluchátka do uší

Přizpůsobení::
Transfer tisk na pytlíku

P302.111
Klíčenka s kabelem 3 v 1

Přizpůsobení::
Tampon tisk na klíčence

620 CZK 
Cena tohoto balíčku již od:

Doplněk:
Dodatečně přidané marketingové 
materiály do balíčku

Dodavatel kancelářských potřeb Folio 
představuje novou řadu produktů. Folio je známé 
pro inovativnost a skvělou zákaznickou podporu. 

Stěžejním zákazníkům společnost zasílá nový 
magazín spolu s moderními dárky, ze kterých jsou 
zákazníci nadšení! 

Tento návrh byl vytvořen pro inspiraci.
Zvolené téma a grafika jsou plně individuální, pro jakýkoliv účel, v libovolné cenové hladině.
Kontaktujte nás pro další možnosti ohledně nabídky produktů, přizpůsobení a cen.
Adresná rozesílka je dostupná pouze v rámci EU.
*Ceny jsou orientační a závisí na vybraných položkách a personalizaci.



ZDRAVÍ A SPORT

INSPIRATIVNÍ BALÍČEK
V loňském roce se firma Jepson Accounting 
umístila mezi TOP 10 zaměstnavateli pro mladé 
účetní. 

S většinou zaměstnanců pracujících z domova 
se všechny rozhodla obdarovat balíčkem Stay 
Healthy, vč. pozvánky na cvičební program, 
rozeslaným na jednotlivé adresy zaměstnanců.

 P330.387
Fitness náramek Move Fit

Přizpůsobení:
Rukáv na krabičce produktu
Balení v dárkovém papíru

P239.435
Bezpečnostní LED pásek

Přizpůsobení:
Tampon tisk na pásku

P453.785
RPET sportovní ručník v pytlíku

Přizpůsobení::
Transfer tisk na pytlíku

Dárková krabička Osobní vzkaz s pozvánkou, 
oboustranný potisk

Doručení na jednotlivé adresy zaměstnanců

Obsah balíčku:

Dodatečné služby:



*

*

795 CZK 

Balení:
Produktová krabička 
fitness náramku je 
přebalena rukávem 
a v závěru obalena 
dárkovým papírem.

Osobní vzkaz:
Přizpůsobený vzkaz 
formátu A4 je přidán do 
balíčku

Cena tohoto balíčku již od:
Tento návrh byl vytvořen pro inspiraci.
Zvolené téma a grafika jsou plně individuální, pro jakýkoliv účel, v libovolné cenové hladině.
Kontaktujte nás pro další možnosti ohledně nabídky produktů, přizpůsobení a cen.
Adresná rozesílka je dostupná pouze v rámci EU.
*Ceny jsou orientační a závisí na vybraných položkách a personalizaci.



Price for above gift set starting from:

Login on future.com/stayfit
to start your routine today!

T RA I N AT HO ME
BEST WORKOUT ROUTINES

ZDRAVÍ A SPORT

INSPIRATIVNÍ BALÍČEK
Společnost Futura se své zaměstnance snaží 
udržovat šťastné a motivované. Nedávno se 
vzájemně dohodli na zahájení fitness výzvy. 

Všech 48 zaměstnanců obdrželo dárkový 
balíček s přihlašovacími údaji k aplikaci, fitness 
náramkem a sluchátky pro sledování aktivit a 
motivaci k cvičení.

1260 CZK 

Osobní vzkaz:
Přizpůsobený vzkaz formátu 
A6 přidán do balíčku

P329.011
Skutečně bezdrátová sluchátka Liberty v 
nabíjecí krabičce

Přizpůsobení:
Tampon tisk na nabíjecí krabičce
Rukáv na krabičce produktu

P330.791
Fitness náramek s teploměrem Stay Healthy

Přizpůsobení:
CO₂ gravír na náramku
Rukáv na krabičce produktu

Cena tohoto balíčku již od:
Tento návrh byl vytvořen pro inspiraci.
Zvolené téma a grafika jsou plně individuální, pro jakýkoliv účel, v libovolné cenové hladině.
Kontaktujte nás pro další možnosti ohledně nabídky produktů, přizpůsobení a cen.
Adresná rozesílka je dostupná pouze v rámci EU.
*Ceny jsou orientační a závisí na vybraných položkách a personalizaci.



Price for above gift set starting from:

ZDRAVÍ A SPORT

INSPIRATIVNÍ BALÍČEK
Řemeslníci a řemeslnice firmy 16/61 pracují 
na opravách historických staveb. Díky lahvím 
na vodu a nádobám na jídlo označených svým 
jménem a logem společnosti si je mezi sebou 
snadno rozliší. 

Navíc jim nejen při obědě vykouzlí úsměv na 
tváři!

950 CZK 

Personalizace:
Jména gravírovaná na uzávěru 
lahve pro snadné rozpoznání.

P269.560
Skleněná krabička na jídlo s bambusovým víkem

Přizpůsobení:
Tampon tisk na bambusovém víku 
Digitální transfer na textilním zapínání
Rukáv na krabičce produktu

P436.770
Skleněná láhev s bambusovým uzávěrem Impact

Přizpůsobení:
Transfer tisk na textilním úchopu lahve
CO₂ gravír jmen na bambusovém uzávěru
Rukáv na krabičce produktu

Cena tohoto balíčku již od:
Tento návrh byl vytvořen pro inspiraci.
Zvolené téma a grafika jsou plně individuální, pro jakýkoliv účel, v libovolné cenové hladině.
Kontaktujte nás pro další možnosti ohledně nabídky produktů, přizpůsobení a cen.
Adresná rozesílka je dostupná pouze v rámci EU.
*Ceny jsou orientační a závisí na vybraných položkách a personalizaci.



Price for above gift set starting from:

UDRŽITELNOST

INSPIRATIVNÍ BALÍČEK
Nadace Water Care získává peníze za účelem 
udržování moří a oceánů bez plastů. Na nedávné 
fundraisingové akci se jí podařilo získat podporu 
od nových subjektů. 

Nejvýznamnějším dárcům je zaslán děkovný 
balíček obsahující produkty z udržitelné kolekce 
Impact.

995 CZK 

Pozitivní dopad
IMPACT je kolekce produktů, jejichž cílem 
je pozitivní dopad zejména v úspoře vody 
a dalších aspektech ekologie, které nesmí 
být přehlíženy.

P774.175
Portfolio A5 Impact z RPET AWARE™

Přizpůsobení:
Transfer tisk na portfoliu

P788.035
Obal na 15,6” notebook Impact z RPET AWARE™

Přizpůsobení:
Transfer tisk na obalu

100 % recyklované:
Tento produkt je vyrobený ze 7 
recyklovaných PET lahví, čímž 
byly navíc uspořeny 4l vody.

100 % recyklované:
Tento produkt je vyrobený z 
16 recyklovaných PET lahví, 
čímž bylo navíc uspořeno 
10l vody.

Cena tohoto balíčku již od:
Tento návrh byl vytvořen pro inspiraci.
Zvolené téma a grafika jsou plně individuální, pro jakýkoliv účel, v libovolné cenové hladině.
Kontaktujte nás pro další možnosti ohledně nabídky produktů, přizpůsobení a cen.
Adresná rozesílka je dostupná pouze v rámci EU.
*Ceny jsou orientační a závisí na vybraných položkách a personalizaci.



Price for above gift set starting from:

UDRŽITELNOST

INSPIRATIVNÍ BALÍČEK
Investiční společnost Group Atlantique plánuje 
investovat do společností, které řeší zásadní 
světové problémy. 

Pro nadcházející konferenci byl pro účastníky 
připraven balíček udržitelných produktů z kolekce 
Impact. Žádná falešná tvrzení, pouze skutečná 
ekologie!

430 CZK 

Pozitivní dopad
IMPACT je kolekce produktů, jejichž cílem 
je pozitivní dopad zejména v úspoře vody 
a dalších aspektech ekologie, které nesmí 
být přehlíženy.

100 % recyklované:
Tyto produkty jsou vyrobeny z 
recyklované bavlny

Branding: 
Výšivka vyzdvihne logo 
s elegancí

P453.305
6 dílná kšiltovka Impact z 280g recyklované 
bavlny AWARE™

Přizpůsobení:
Výšivka na kšiltovce

P762.543
Taška Impact z recyklované bavlny AWARE™

Přizpůsobení:
Transfer tisk na tašce

Cena tohoto balíčku již od:
Tento návrh byl vytvořen pro inspiraci.
Zvolené téma a grafika jsou plně individuální, pro jakýkoliv účel, v libovolné cenové hladině.
Kontaktujte nás pro další možnosti ohledně nabídky produktů, přizpůsobení a cen.
Adresná rozesílka je dostupná pouze v rámci EU.
*Ceny jsou orientační a závisí na vybraných položkách a personalizaci.



Price for above gift set starting from:

PODĚKOVÁNÍ

INSPIRATIVNÍ BALÍČEK
Dopravní společnost Koperland Transport má za 
sebou hektickou sezónu. Své řidiče chce udržet 
maximálně motivované, proto pro každého 
připravila balíček s poděkováním. Obsahem je A4 
dopis od vedení s poděkováním a dodatečným 
dnem volna a bezdrátový reproduktor.

P328.351
Bezdrátový reproduktor Baia 10W

Přizpůsobení:
Tampon tisk na reproduktoru
Rukáv na krabičce produktu

1375 CZK 

Osobní vzkaz:
Přizpůsobený dopis formátu A4 
přidaný do balíčku

Cena tohoto balíčku již od:
Tento návrh byl vytvořen pro inspiraci.
Zvolené téma a grafika jsou plně individuální, pro jakýkoliv účel, v libovolné cenové hladině.
Kontaktujte nás pro další možnosti ohledně nabídky produktů, přizpůsobení a cen.
Adresná rozesílka je dostupná pouze v rámci EU.
*Ceny jsou orientační a závisí na vybraných položkách a personalizaci.



Price for above gift set starting from:

PODĚKOVÁNÍ

INSPIRATIVNÍ BALÍČEK
Nadace Unity dobrovolnickou činností 
podporuje komunitu starších lidí v regionu 
poskytováním nákupů potravin nebo třeba 
přátelskou návštěvou. Jako poděkování všem 
180 velmi nápomocným dobrovolníkům daruje 
personalizovanou powerbanku.

 P322.242
Hliníková 18W PD powerbanka 10 000 mAh

Přizpůsobení:
Laserový gravír loga na powerbance
Laserový gravír jmen na powerbance
Rukáv na krabičce produktu

985 CZK 

Personalizace:
Jména gravírovaná na 
powerbance

Cena tohoto balíčku již od:
Tento návrh byl vytvořen pro inspiraci.
Zvolené téma a grafika jsou plně individuální, pro jakýkoliv účel, v libovolné cenové hladině.
Kontaktujte nás pro další možnosti ohledně nabídky produktů, přizpůsobení a cen.
Adresná rozesílka je dostupná pouze v rámci EU.
*Ceny jsou orientační a závisí na vybraných položkách a personalizaci.



UVÍTÁNÍ

INSPIRATIVNÍ BALÍČEK
IT společnost Pixel se dynamicky rozvíjí a 
průběžně přijímá nové zaměstnance. Připravila 
pro ně uvítací balíček s produkty pro každodenní 
využití, brožurou “Welcome to Pixel” a 
občerstvením pro první (on-line) seznamovací 
setkání.

P302.383
Svinovací kabel 6 v 1 Ontario

Přizpůsobení:
Tampon tisk na produktu

P300.093
Sada pro digitální bezpečí

Přizpůsobení:
Tampon tisk na krabičce 
Rukáv na krabičce produktu

P308.853
Bezdrátově nabíjecí stojánek na telefon 
a pera Ontario 5W

Přizpůsobení:
Tampon tisk na stojánku
Rukáv na krabičce produktu

P436.613
Nepropustná termo láhev Clima

Přizpůsobení:
Rotační digitální potisk 360 na lahvi
Rukáv na krabičce produktu

Dárková krabička
Dodatečné přidání brožury a 
potravinového výrobku do krabičky

Obsah balíčku:

Dodatečné služby:



*

*

1425 CZK 

Přebal rukávem:
Plnobarevný rukáv 
ve vlastní grafice na 
krabičce produktu.

Doplňky:
Vlastní brožura a 
potravinový výrobek 
přidané do dárkového 
balíčku.

Cena tohoto balíčku již od:
Tento návrh byl vytvořen pro inspiraci.
Zvolené téma a grafika jsou plně individuální, pro jakýkoliv účel, v libovolné cenové hladině.
Kontaktujte nás pro další možnosti ohledně nabídky produktů, přizpůsobení a cen.
Adresná rozesílka je dostupná pouze v rámci EU.
*Ceny jsou orientační a závisí na vybraných položkách a personalizaci.



Price for above gift set starting from:

UVÍTÁNÍ

INSPIRATIVNÍ BALÍČEK
Kobalt je dodavatel světel s prodejnami po celé 
Evropě, ve kterých zaměstnává své prodejce. 

Pro nové zaměstnance má připravené uvítací 
balíčky s praktickým obsahem v motivu 
společnosti.

 P308.791
Light up bezdrátově nabíjecí 
stojánek na telefon a pera 5W

Přizpůsobení:
Laserový gravír s podsvětlením

P432.931
Light up termohrneček

Přizpůsobení:
Laserový gravír s podsvětlením

1735 CZK 

Svítící logo:
Podsvětlený prostor 
umožní gravírovanému 
logu skutečně zazářit.

P300.321
Light up bezdrátová myš

Přizpůsobení:
Laserový gravír s podsvětlením

P773.011
Poznámkový blok A5 s chytrými kapsami

Přizpůsobení:
Transfer tisk na obalu

Cena tohoto balíčku již od:
Tento návrh byl vytvořen pro inspiraci.
Zvolené téma a grafika jsou plně individuální, pro jakýkoliv účel, v libovolné cenové hladině.
Kontaktujte nás pro další možnosti ohledně nabídky produktů, přizpůsobení a cen.
Adresná rozesílka je dostupná pouze v rámci EU.
*Ceny jsou orientační a závisí na vybraných položkách a personalizaci.



Price for above gift set starting from:

UVÍTÁNÍ

INSPIRATIVNÍ BALÍČEK
Nezisková organizace Waterworld bere přijímání 
nových zaměstnanců skutečně vážně. Balíček 
reklamních předmětů Waterworld zasílá několik 
dní před prvním pracovním dnem každému z 
nových zaměstnanců. 

První dojem je to nejdůležitější.

P610.965
Pero X3 Smooth touch

Přizpůsobení:
Tampon tisk na klipu

P773.215
Základní poznámkový blok s tvrdou 
vazbou

Přizpůsobení:
Sítotisk na poznámkovém bloku

695 CZK 

P436.755
Nepropustná lahev s nerezovým 
uzávěrem

Přizpůsobení:
Rotační sítotisk na lahvi

P788.085
Pouzdro na 15,6” notebook

Přizpůsobení:
Transfer tisk na pouzdru

Dárkový balíček:
Potisk krabice ve 
firemní grafice s 
ladícím vzkazem

Cena tohoto balíčku již od:
Tento návrh byl vytvořen pro inspiraci.
Zvolené téma a grafika jsou plně individuální, pro jakýkoliv účel, v libovolné cenové hladině.
Kontaktujte nás pro další možnosti ohledně nabídky produktů, přizpůsobení a cen.
Adresná rozesílka je dostupná pouze v rámci EU.
*Ceny jsou orientační a závisí na vybraných položkách a personalizaci.



Price for above gift set starting from:

OSLAVA

INSPIRATIVNÍ BALÍČEK

2150 CZK 

P705.292
Nedobytný batoh Bobby Hero Regular

Přizpůsobení:
Transfer tisk na batohu

Ace Vito je dodavatelem sportovního vybavení. 
Pro jejich 25. výročí mají pro své zaměstnance 
připraveno překvapení: výlet na fotbalové utkání 
do Barcelony. 

Sdělení plánují originální cestou v podobě zaslání 
batohu Bobby v dárkové krabičce s pozvánkou 
všem 37 zaměstnancům.

Osobní vzkaz:
Přizpůsobený vzkaz 
formátu A5 přidaný do 
balíčku

Cena tohoto balíčku již od:
Tento návrh byl vytvořen pro inspiraci.
Zvolené téma a grafika jsou plně individuální, pro jakýkoliv účel, v libovolné cenové hladině.
Kontaktujte nás pro další možnosti ohledně nabídky produktů, přizpůsobení a cen.
Adresná rozesílka je dostupná pouze v rámci EU.
*Ceny jsou orientační a závisí na vybraných položkách a personalizaci.



Price for above gift set starting from:

OSLAVA

INSPIRATIVNÍ BALÍČEK

780 CZK 

P433.452
Termo láhev s bezdrátovým reproduktorem

Přizpůsobení:
Laserový gravír loga na lahvi
Rukáv na krabičce produktu
Balení v dárkovém papíru

Bistro Dot slaví své 2. výročí založení. Při této 
příležitostí spouští skrze sociální média soutěž 
o nejlepší příspěvek se sandwichem Dot. 25 
účastníků s největším počtem lajků získává 
originální láhev s reproduktorem. Kampaň 
podpořila prodeje bistra o 65 %!

Balení:
Produktová krabička lahve 
přebalena rukávem a obalena 
dárkovým papírem.

Cena tohoto balíčku již od:
Tento návrh byl vytvořen pro inspiraci.
Zvolené téma a grafika jsou plně individuální, pro jakýkoliv účel, v libovolné cenové hladině.
Kontaktujte nás pro další možnosti ohledně nabídky produktů, přizpůsobení a cen.
Adresná rozesílka je dostupná pouze v rámci EU.
*Ceny jsou orientační a závisí na vybraných položkách a personalizaci.



ON-LINE SEMINÁŘ

INSPIRATIVNÍ BALÍČEK
Marketingová agentura Pebbles letos pořádá 
tradiční seminář netradičně on-line. 

Účastníci před akcí obdrží přizpůsobený balíček 
s pozvánkou, podrobnostmi o akci a několik 
praktických věcí: sluchátka, lahev na vodu a 
poznámkový blok.

P610.750
Metalické pero X8

Přizpůsobení:
Tampon tisk na 
klipu

P774.021
Poznámkový blok s měkkou 
vazbou z PU a barevnými okraji

Přizpůsobení:
Transfer tisk na obalu

P329.142
Bezdrátová sluchátka Jam

Přizpůsobení:
Tampon tisk na sluchátkách
Rukáv na krabičce produktu

P433.441
Nepropustná lahev s kovovým uzávěrem

Přizpůsobení:
Rotační sítotisk na lahvi
Rukáv na krabičce produktu s vlastním 
jménem

Dárková krabička Osobní vzkaz formátu A5 s 
oboustranným potiskem

Uvítací dárková krabička je zaslána na 
adresy účastníků

Dodatečné služby:

Obsah balíčku:



*

*

985 CZK 
Cena tohoto balíčku již od:

Personalizace:
Jména účastníků na lahvi 
a na rukávu

Osobní vzkaz:
Přizpůsobený vzkaz 
formátu A5 přidaný do 
balíčku

Tento návrh byl vytvořen pro inspiraci.
Zvolené téma a grafika jsou plně individuální, pro jakýkoliv účel, v libovolné cenové hladině.
Kontaktujte nás pro další možnosti ohledně nabídky produktů, přizpůsobení a cen.
Adresná rozesílka je dostupná pouze v rámci EU.
*Ceny jsou orientační a závisí na vybraných položkách a personalizaci.



Price for above gift set starting from:

ON-LINE AKCE

INSPIRATIVNÍ BALÍČEK
Módní značka Nautilus Men představuje novou 
udržitelnou kolekci. Svým prodejcům uspořádala 
celodenní on-line akci s několika přednášejícími. 
Každý z prodejců před akcí obdržel podrobné 
informace a několik tematických produktů.

P610.589
Moderní bambusové 
pero

Přizpůsobení:
Tampon tisk na peru

P773.921
Korkový poznámkový blok 
A5

Přizpůsobení:
Transfer tisk na 
poznámkovém bloku

P329.212
Bambusový bezdrátový reproduktor 
Nevada 3 W

Přizpůsobení:
CO₂ gravír na reproduktoru
Rukáv na krabičce produktu

P302.873
Svinovací kabel 3 v 1 Ontario

Přizpůsobení:
CO₂ gravír na produktu

1425 CZK 
Cena tohoto balíčku již od:

Balení:
Přebal rukávem na 
krabičce produktu

Tento návrh byl vytvořen pro inspiraci.
Zvolené téma a grafika jsou plně individuální, pro jakýkoliv účel, v libovolné cenové hladině.
Kontaktujte nás pro další možnosti ohledně nabídky produktů, přizpůsobení a cen.
Adresná rozesílka je dostupná pouze v rámci EU.
*Ceny jsou orientační a závisí na vybraných položkách a personalizaci.



Price for above gift set starting from:

ONLINE WORKSHOP

INSPIRATIVNÍ BALÍČEK
Art Factory pořádá workshopy kreativních 
dovedností, které jsou dostupné skrze on-line 
platformu. Každý z přihlášených účastníků před 
první lekcí obdrží uvítací balíček s přihlašovacím 
kódem, reklamními předměty Art Factory a 
informativní brožurou o workshopu.

P773.314
Poznámkový blok A5 Deluxe se stylusovým perem

Přizpůsobení:
Tampon tisk na obalu
Rukáv na krabičce produktu

P432.834
PLA hrnek coffee to go 380ml

Přizpůsobení:
Rotační digitální potisk 360 na hrnku
Rukáv na krabičce produktu

620 CZK 
Cena tohoto balíčku již od:

Doplňky:
Dodatečně přidaná brožura 
do balíčku

Tento návrh byl vytvořen pro inspiraci.
Zvolené téma a grafika jsou plně individuální, pro jakýkoliv účel, v libovolné cenové hladině.
Kontaktujte nás pro další možnosti ohledně nabídky produktů, přizpůsobení a cen.
Adresná rozesílka je dostupná pouze v rámci EU.
*Ceny jsou orientační a závisí na vybraných položkách a personalizaci.



Price for above gift set starting from:

PRÁCE Z DOMOVA

INSPIRATIVNÍ BALÍČEK
Celé e-commerce oddělení kosmetické 
společnosti Savar pracuje vzdáleně z domova. 
Management přišel s nápadem podpory 
zaměstnanců praktickým home office balíčkem, 
který využijí pro práci a on-line schůzky. 

Headset a podložka pod myš s bezdrátovým 
nabíjením byly skvělou volbou.

P329.151
Kancelářský headset s mikrofonem

Přizpůsobení:
Tampon tisk na sluchátkách
Rukáv na krabičce produktu

P308.941
Podložka pod myš s bezdrátovým nabíjením 5W

Přizpůsobení:
Sítotisk na podložce
Rukáv na krabičce produktu

1230 CZK 
Cena tohoto balíčku již od:

Osobní vzkaz:
Přizpůsobený vzkaz 
formátu A5 přidaný do 
balíčku

Tento návrh byl vytvořen pro inspiraci.
Zvolené téma a grafika jsou plně individuální, pro jakýkoliv účel, v libovolné cenové hladině.
Kontaktujte nás pro další možnosti ohledně nabídky produktů, přizpůsobení a cen.
Adresná rozesílka je dostupná pouze v rámci EU.
*Ceny jsou orientační a závisí na vybraných položkách a personalizaci.



Price for above gift set starting from:

PRÁCE Z DOMOVA

INSPIRATIVNÍ BALÍČEK
Společnost Datacore má všech 
svých 47 zaměstnanců doma na 
home office. Rozhodla se každého 
z nich povzbudit a podpořit 
darováním balíčku produktů v 
korporátní grafice, které byly 
rozeslány na adresy zaměstnanců.

P301.132
UV-C sterilizační box s bezdrátovým 
nabíjením 5W Rena

Přizpůsobení:
CO₂ gravír na produktu

P328.229
Bambusový bezdrátový 
reproduktor

Přizpůsobení:
CO₂ gravír na reproduktoru

P329.232
Bambusová bezdrátová sluchátka 
Dakota

Přizpůsobení:
CO₂ gravír na sluchátkách

2850 CZK 
Cena tohoto balíčku již od:

Branding:
CO₂ gravír zajistí decentní, přesto 
efektní výsledek

P436.380
Láhev na vodu s bambusovým 
uzávěrem

Přizpůsobení:
CO₂ gravír na uzávěru

Tento návrh byl vytvořen pro inspiraci.
Zvolené téma a grafika jsou plně individuální, pro jakýkoliv účel, v libovolné cenové hladině.
Kontaktujte nás pro další možnosti ohledně nabídky produktů, přizpůsobení a cen.
Adresná rozesílka je dostupná pouze v rámci EU.
*Ceny jsou orientační a závisí na vybraných položkách a personalizaci.



Price for above gift set starting from:

DO POŠTOVNÍ SCHRÁNKY

INSPIRATIVNÍ BALÍČEK

P820.879
EKO RFID korkové pouzdro na karty

Přizpůsobení:
CO₂ gravír na pouzdře
Rukáv na krabičce produktu

720 CZK 
Cena tohoto balíčku již od:

Mladý podnikatel Taha Umar měl velmi úspěšný 
první rok. Velkou finanční podporu jeho start-
upu mu poskytli investoři, které získal skrze 
crowdfundingovou kampaň. 

Jako poděkování jim poslal balíček vhodný do 
poštovní schránky.

P322.229
Kapesní powerbanka z korku a pšenice 5 000 mAh

Přizpůsobení:
CO₂ gravír na powerbance
Rukáv na krabičce produktu

Osobní vzkaz:
Přizpůsobený 
vzkaz formátu A5 
přidaný do balíčku

Vhodné do 
schránky:
Krabice odpovídá 
standardní 
velikosti poštovní 
schránky.

Tento návrh byl vytvořen pro inspiraci.
Zvolené téma a grafika jsou plně individuální, pro jakýkoliv účel, v libovolné cenové hladině.
Kontaktujte nás pro další možnosti ohledně nabídky produktů, přizpůsobení a cen.
Adresná rozesílka je dostupná pouze v rámci EU.
*Ceny jsou orientační a závisí na vybraných položkách a personalizaci.



Price for above gift set starting from:

DO POŠTOVNÍ SCHRÁNKY

INSPIRATIVNÍ BALÍČEK

 P820.042
Hliníkové RFID pouzdro na karty

Přizpůsobení:
Tampon tisk na pouzdře
Rukáv na krabičce produktu

475 CZK 
Cena tohoto balíčku již od:

Internetová cestovní kancelář Travel zaznamenala 
kvůli lockdownu těžké časy, zákazníci se však již 
pomalu navrací. 

Na podporu prodeje si připravila akci pro prvních 
100 zákazníků, kteří do schránky obdrží balíček 
cestovního vybavení a 2 tabulky čokolády.

P786.002
Sada pro pohodlné cestování

Přizpůsobení:
Transfer tisk na produktu

Vhodné do 
schránky:
Krabice odpovídá 
standardní velikosti 
poštovní schránky.

Doplňky:
Dodatečné přidání brožury 
a potravinového výrobku do 
krabičky

Tento návrh byl vytvořen pro inspiraci.
Zvolené téma a grafika jsou plně individuální, pro jakýkoliv účel, v libovolné cenové hladině.
Kontaktujte nás pro další možnosti ohledně nabídky produktů, přizpůsobení a cen.
Adresná rozesílka je dostupná pouze v rámci EU.
*Ceny jsou orientační a závisí na vybraných položkách a personalizaci.



DOMÁCNOST A RELAX

INSPIRATIVNÍ BALÍČEK
Louise začínala jako interiérová designérka, nyní 
provozuje oblíbený e-shop s dekoracemi. Většina 
jejích zaměstnanců pracuje z domova a dlouho je 
neviděla. Na nadcházející svátky se je rozhodla 
obdarovat praktickým vybavením do kuchyně, vč. 
svých oblíbených receptů.

P262.825
Prémiová zástěra z canvas

Přizpůsobení:
Transfer tisk na zástěře

P911.051
Číšnická vývrtka Vino

Přizpůsobení:
Rukáv na krabičce produktu

P262.835
Prémiová kuchyňská chňapka z canvas

Přizpůsobení:
Transfer tisk na chňapce
Rukáv na krabičce produktu

Dárková krabička Dodatečné přidání knížky receptů Doručení na jednotlivé adresy zaměstnanců

Obsah balíčku:

Dodatečné služby:



*

*

1150 CZK 
Cena tohoto balíčku již od:

Balení:
Produktové krabičky 
přebaleny rukávem ve 
firemní grafice

Doplňky:
Dodatečné přidání 
knížky a potravinového 
výrobku do krabičky

Tento návrh byl vytvořen pro inspiraci.
Zvolené téma a grafika jsou plně individuální, pro jakýkoliv účel, v libovolné cenové hladině.
Kontaktujte nás pro další možnosti ohledně nabídky produktů, přizpůsobení a cen.
Adresná rozesílka je dostupná pouze v rámci EU.
*Ceny jsou orientační a závisí na vybraných položkách a personalizaci.



Price for above gift set starting from:

795 CZK 
Cena tohoto balíčku již od:

Tento návrh byl vytvořen pro inspiraci.
Zvolené téma a grafika jsou plně individuální, pro jakýkoliv účel, v libovolné cenové hladině.
Kontaktujte nás pro další možnosti ohledně nabídky produktů, přizpůsobení a cen.
Adresná rozesílka je dostupná pouze v rámci EU.
*Ceny jsou orientační a závisí na vybraných položkách a personalizaci.

DOMÁCNOST A RELAX

INSPIRATIVNÍ BALÍČEK
Společnost Roque je mezi zaměstnanci a 
obchodními partnery známá svými firemními 
večírky. Ten musel být letos zrušen, ovšem zvaní 
nepřišli zkrátka! Každý z nich obdržel party 
balíček pro malý domácí večírek.

P911.072
Vino Sommelier sada 3ks

Přizpůsobení:
Tampon tisk na vývrtce
Rukáv na krabičce produktu

P940.063
Piškvorky v dřevěné krabičce

Přizpůsobení:
Tampon tisk na produktu
Rukáv na krabičce produktu

Balení:
Přebal rukávem 
na krabičce 
produktu

P911.082
Nerezové chladící kostky 4ks

Přizpůsobení:
Tampon tisk na krabičce
Rukáv na krabičce produktu



Price for above gift set starting from:

925 CZK 
Cena tohoto balíčku již od:

Tento návrh byl vytvořen pro inspiraci.
Zvolené téma a grafika jsou plně individuální, pro jakýkoliv účel, v libovolné cenové hladině.
Kontaktujte nás pro další možnosti ohledně nabídky produktů, přizpůsobení a cen.
Adresná rozesílka je dostupná pouze v rámci EU.
*Ceny jsou orientační a závisí na vybraných položkách a personalizaci.

DOMÁCNOST A RELAX

INSPIRATIVNÍ BALÍČEK
Společnost Fabric Furniture z velké části 
přesedlala na on-line prodej. Pro podporu 
prodejů na konci roku se rozhodla k objednávkám 
v dané hodnotě přibalit speciální balíček Relax@
Home. Toto gesto zákazníci vřele ocenili.

Dekorace:
Potisk krabice 
plnobarevnou 
fotografií pro luxusní 
vzhled

P263.201
Sada na čokoládové fondue Cocoa

Přizpůsobení:
CO₂ gravír na dřevěném podstavci
Rukáv na krabičce produktu

P940.073
Domino a mikádo v dřevěné krabičce

Přizpůsobení:
Tampon tisk na dřevěné krabičce
Rukáv na krabičce produktu




