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CHCESZ POZNAĆ
SEKRET?

Oto nowy katalog 
Promotion TOPS 2019!

Zajrzyj koniecznie
do środka…



Piękny, praktyczny,

w idealnym rozmiarze.

 Około 532 strony

 Wymiary: 18.5 x 26 cm

 Waga: około 850 g

 Papier (środek): 65 g/m², błyszczący

 Papier (okładka): 250 g/m², błyszczący

 Pakowanie: 10 sztuk w pudełku
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Twoje dokonania.

Twój wizerunek.

Twój zysk.

Stwórz własny, oryginalny wstęp,

a my umieścimy go na drugiej stronie

katalogu Promotion TOPS 2019.

Specjalnie dla Twoich klientów.

Stworzenie indywidualnego wprowadzenia 

możliwe jest przy zamówieniu minimum

50 katalogów z okładką specjalną lub własną.
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Ponad 3000

artykułów promocyjnych

w 15 kategoriach.

Jakość i bezpieczeństwo.

 Świetnie zaprezentowane.

 Łatwe do odszukania.

 W 15 starannie 

przygotowanych rozdziałach.

 Ze szczegółowymi

informacjami o jakości, 

metodach znakowania 

i submarkach w dodatkowym

rozdziale.
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Specjalne oznaczenia 

graficzne ułatwiają 

wyszukiwanie produktów

i informują o ich unikalnych 

cechach.NEW

Kolorowy indeks

Prezentacja naszej marki 

premium TOPICO
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Katalog prosty

w obsłudze.



Inspirujące hasła.

Intrygujący ludzie.

Dla wyjątkowych klientów.

Nowoczesne ujęcia i pełne emocji sceny 

oddają wyjątkowy charakter prezentowanych 

produktów, trafiając wprost

w potrzeby i oczekiwania klientów. 
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Okładka standardowa (1)

Dane kontaktowe

Twojej firmy nadrukowane

na odwrocie (14 x 8 cm).

Logo Twojej firmy na 

okładce w wersji 

specjalnej.

 Pierwsze wrażenie ma znaczenie. 

Dlatego nasz katalog składany jest

w doświadczonej i sprawdzonej 

drukarni. Zapewniamy produkt 

pierwszej klasy, który z przyjemnością 

przekażesz w ręce swoich klientów.

 W wersji standardowej otrzymujesz 

katalog z okładką standardową

i wydrukowaną na odwrocie stopką 

Twojej firmy (14 x 8 cm, 1 kolor).

 W wersji z okładką specjalną 

na pierwszej stronie okładki

możesz umieścić logo Twojej firmy.
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Okładka specjalna (2-6)

 Okładka standardowa lub

wybrana z wariantów 2-6

z logo Twojej firmy na przodzie. 

 Dane kontaktowe Twojej firmy

nadrukowane na odwrocie

(14 x 8 cm, 1 kolor).

Okładka 3 Okładka 4Okładka 2

Okładka 6 Okładka 7Okładka 5
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Okładka własna (7)

 Okładka według Twojego 

autorskiego projektu 

graficznego (przód i tył).

TWÓJ

INDYWIDUALNY

PROJEKT
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POMYSŁ NA 
WIĘKSZE ZYSKI?

Oto nowy katalog 
Promotion TOPS 2019!

Zamów go już teraz…

INSPIRION POLSKA Sp. z o.o.

ul. Wrocławska 9, 55-100 Trzebnica

tel.: (+48) 71 310 91 00

fax (+48) 71 310 91 01

e-mail: info@inspirion.pl


