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Ta oferta nie stanowi informacji handlowej
Adres instytucji/ﬁrmy ogłaszającej ofertę
"SPIROPRINT E. ZALEWSKA, A. BURZYŃSKI, SPÓŁKA JAWNA"
68-200 ŻARY,
SŁOWACKIEGO 4J ,
Polska
Osoba kontaktowa
Adam Burzyński
Adam@SpiroPrint.pl
Tel: Adam@SpiroPrint.pl
https://spiroprint.pl

Opis przedmiotu zamówienia
Czasami kiedy wyciągamy pęk kluczy zastanawiamy się skąd nam się ich tyle
nazbierało.Breloczki do kluczy zniwelują Ci kłopoty z gubionymi kluczami. Wystarczy,
że zepniesz je razem, a odnalezienie całego pęku nie będzie już większym
problemem. Na rynku funkcjonują rozmaite ich rodzaje – są breloki do kluczy z
nadrukiem i bez, plastikowe z obrazkiem w środku, są w kształcie ﬁgurek, są
metalowe, drewniane, plecione z muliny. Rozmaitość materiałów, wzorów, kolorów,
technik wykonania daje nam do my, że skoro istnieje tak wiele wzorów, to znaczy, że
jest duże zapotrzebowanie na tego rodzaju produkty i są one niezmiernie
powszechne. I w tym tkwi szansa dla osób pragnących zareklamować własną ﬁrmę.
Wystarczy by brelok do kluczy posiadał nazwę ﬁrmy czy maila i już staje się
nośnikiem informacji, która idzie w świat. Jest ona rozpowszechniana szczególnie
przez tych, którzy mają zwyczaj bawienia się kluczami, a wówczas nieświadomy
obserwator spoglądając na breloczek od razu zauważa napis. Na rynku funkcjonują
rozmaite ich rodzaje – są breloki do kluczy z nadrukiem i bez, plastikowe z
obrazkiem w środku, są w kształcie ﬁgurek, są metalowe, drewniane, plecione z
muliny. Rozmaitość materiałów, wzorów, kolorów, technik wykonania daje nam do
my, że skoro istnieje tak wiele wzorów, to znaczy, że jest duże zapotrzebowanie na
tego rodzaju produkty i są one niezmiernie powszechne. I w tym tkwi szansa dla
osób pragnących zareklamować własną ﬁrmę. Wystarczy by brelok do kluczy
posiadał nazwę ﬁrmy czy maila i już staje się nośnikiem informacji, która idzie w
świat. Jest ona rozpowszechniana szczególnie przez tych, którzy mają zwyczaj
bawienia się kluczami, a wówczas nieświadomy obserwator spoglądając na
breloczek od razu zauważa napis.
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CPV
Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki
Odzież specjalna i dodatki

Załączniki
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Typ oferty
Sprzedaż

Termin składania ofert
18.03.2020

Ważna od
20.09.2019

Branże
Handel

Nabywcy poza granicami kraju
NIE
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