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EKSKLUZYWNE PORTFELE
PRZYGOTOWAŁA STEFANIA
Nowa linia kolekcji Giovani w ofercie firmy Stefania 
to ekskluzywne, skórzane portfele, które wyróżnią 
ich posiadaczy z tłumu. Brązowa, wysokogatun-
kowa skóra gwarantuje wysoką trwałość, a wkom-
ponowany kryształ Svarowskiego dodatkowo pod-
kreśla prestiż użytkownika. W środku dużo miej-
sca na wizytówki, karty kredytowe, dokumenty i... 
gotówkę. Idealny jako upominek dla szczególnych 
klientów..

ETUI NA WIZYTÓWKI
OD JAGUARA
Firma Jaguar wprowadziła do swojej oferty nowe etui 
na wizytówki wykonane z metalu chromowanego, 
oprawione w ekoskórę z magnetycznym zamknię-
ciem chroniącym przed przypadkowym otwarciem. 
Ciekawy kształt na pewno przypadnie do gustu użyt-
kownikom lubiącym oryginalność, ale nie ekstrawa-
gancję. Rozmiar etui (9,8 x 6,3) dostosowany jest do 
wizytówek standardowych oraz tych nieco większych. 
Produkt testowali goście targowi RemaDays 2009, 
którzy przyznali nowemu etui od Jaguara I miejsce 
w konkursie “GIFTS OF THE YEAR 2009”..

JAGUAR PREZENTUJE ZESTAW TOREB
Nowy zestaw torb w ofercie Jaguara przeznaczony 
jest przede wszystkim dla tych użytkowników, którzy 
dużo czasu spędzają w podróży i lubią łączyć pracę 
z wypoczynkiem. Sportowy charakter designu pod-
kreśli cechy osobowości związane z aktywnością fi-
zyczną. W skład zestawu wchodzą cztery elementy: 
torba na laptop, torba sportowa, plecak oraz kos-
metyczka. Rozmiary: torba na laptop 38 x 26 x 5cm, 
torba sportowa 50 x 30 x 20cm, plecak 30 x 39 x 
12cm, kosmetyczka 25 x 16 x 9cm..

PACK ART – PREMIERA NOWEJ SERII 
TOREB
Ciekawą ofertę dla wszystkich tych, któ-
rzy chcą się wyróżnić przygotowała spół-
ka Pack Art. Na tegorocznej edycji tar-
gów RemaDays będzie miała polską pre-
mierę zupełnie nowa seria toreb. Kraft 
Classic Ice, bo o nich mowa, wykonane są 
z papieru transparentnego, który ukazu-
je w pełni zarysy produktu umieszczone-
go wewnątrz. To rzeczywiście bardzo ory-
ginalny sposób na opakowanie. Taka pół-
przezroczystość, niedopowiedzenie kusi do 
tego, by za wszelką cenę dowiedzieć się, 
co jest w środku. Papier przy tym wyróż-
nia się dużą wytrzymałością na zgięciach 
oraz możliwością wykonania dowolnego 
zadruku reklamowego w technice offse-
towej. Torby Kraft Classic Ice dostępne są 
w 5 podstawowych formatach, a Pack Art 
oferuje nadruk reklamowy już dla nakładu 
500 szt. .

BADGE4U NAWIĄZUJE WSPÓŁPRACĘ
Z GAMAX S.L.
Od dnia 1 stycznia 2010 firma badge4U 
nawiązuje partnerską współpracę z firmą 
Gamax S.L. z Hiszpanii. badge4U będzie wy-
łącznym dystrybutorem na polskim rynku 
produkowanych przez Gamax breloków me-
talowych i akrylowych. Jednocześnie Gamax 
S.L. będzie wyłącznym dystrybutorem na 
hiszpańskim rynku produkowanych przez 
badge4U znaczków reklamowych o różnym 
kształcie..

ZMIANY W FIRMIE 
ORIENTGIFT POLSKA SP. Z O.O.
Mamy przyjemność poinformować 
Państwa o kolejnej ważnej zmianie w fir-
mie ORIENTGIFT Polska Sp. z o.o. Od po-
łowy grudnia jesteśmy już w nowej sie-
dzibie, znajdującej się zaledwie 1,5 km 
od naszego dotychczasowego biura. 
Zupełnie nowy budynek został zapro-
jektowany i zbudowany według nowych 
ekologicznych standardów, jest wyposa-
żony w ekonomiczne ogrzewanie oraz 
ciepłą wodę z kolektorów słonecznych. 
Jego kształt przypomina architekturę 
gdyńskiego modernizmu połączonego z 
nowoczesnym wzornictwem, a kolory-
styka i detale zewnętrzne i wewnętrzne 
nawiązują ściśle do klimatu morskiego. 
Zmiana siedziby wpłynie pozytywnie na 
funkcjonowanie naszego biura, ze wzglę-
du na powiększenie dotychczasowej po-
wierzchni biurowej oraz magazynowej o 
blisko 100%. Pozwoli to na jeszcze spraw-
niejsze funkcjonowanie firmy oraz popra-
wi znacznie komfort pracy..

KOLEJNI CZŁONKOWIE PIAP
DEONET z Holandii oraz PAR Bakuła S.J. z Gdańska 
dołączyły do grona Członków Polskiej Izby Artykułów 
Promocyjnych w grudniu 2009 roku. W ciągu ostat-
nich trzech miesięcy Izba pozyskała aż 16 nowych 
firm i miała kilkadziesiąt publikacji w mediach.
Ostatnie działania PIAP są wynikiem aktywności 
Zarządu oraz obsługi stowarzyszenia przez zewnętrz-
ną agencję. Szereg działań promocyjnych wpływa na 
pozytywne decyzje o przystąpieniu do PIAP kolejnych 
członków. Planowana aktywność podczas targów 
RemaDays w postaci stoiska, inauguracji badań oraz 
imprezy branżowej dla agencji reklamowej skutkuje 
pozytywnym odbiorem Izby w oczach firm z sektora 
artykułów promocyjnych..


