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NIGDY NIE PRZEGAP OKAZJI

W ostatnich latach mieliśmy do czynienia z szeregiem nieprzewidzianych 
sytuacji związanych z pandemią czy też działaniami wojennymi na różnych 
frontach.
Wszystko to sprawiło, że wiele z zaplanowanych wydarzeń, w które włożono 
wiele wysiłku i zaangażowania, nie mogło się odbyć w tradycyjnej formule.
Wszyscy skupialiśmy się na tym, jak radzić sobie z trudną sytuacją
i ograniczeniami. Tymczasem uczestnicy imprez i zawodnicy tęsknią za 
rywalizacją, wspólnym wysiłkiem i sportowymi emocjami. Tęsknią za WAMI
i chcą mieć możliwość uczestnictwa w wydarzeniach sportowych bez względu 
na okoliczności.

Dlatego mamy dla Państwa idealne rozwiązanie, które sprawdziło się u wielu
naszych klientów i pozwala im utrzymać zaangażowanie wiernych kibiców 
niezależnie od sytuacji na świecie.

Przedstawiamy Państwu WYDARZENIA WIRTUALNE.



DLACZEGO WARTO ORGANIZOWAĆ
WYDARZENIE WIRTUALNE?

Zadbasz o relacje z fanami
i uczestnikami wydarzeń.

Możesz zebrać fundusze na wsparcie 
różnych inicjatyw.

Dasz uczestnikom możliwość integracji
i sportowej rywalizacji.

Utrzymasz kontakt z obecnymi fanami
i zbierzesz lojalnych klientów na 
nadchodzące, tradycyjne imprezy.



MAPA DROGOWA
DO WYDARZENIA WIRTUALNEGO

Utwórz wydarzenie z wykorzystaniem mediów
społecznościowych lub newslettera, skierowane do swoich 
fanów i uczestników imprezy.

Pamiętaj o bezpieczeństwie.

Skontaktuj się z nami - zaprojektujemy spersonalizowane
i wykonane na zamówienie produkty i zestawy nagród dla
uczestników.

Zorganizuj rejestrację i zbierz fundusze.



 

Pomoc dla Ukrainy

Wirtualne
Mistrzostwa Świata AVC

medal
z obracającymi się
elementami

ZAINSPIRUJ SIĘ!

Tajemnica Amazonii

medal
z ruchomymi częściami



JESTEŚ ZAINTERESOWANY?
NIE TRAĆ CZASU I
PRZEJDŹMY DALEJ

Bezpłatny projekt graficzny z pełną personalizacją.
* Przygotujemy projekt Twoich nagród za darmo 
spełniając wszystkie Twoje potrzeby.

Bezpłatny prototyp.
* Możemy przygotować prototyp Twojej nagrody, abyś 
mógł ją zobaczyć przed podjęciem decyzji o dalszych 
działaniach. Możemy udostępnić zdjęcia, lub nawet wysłać 
go do Ciebie.

Szybki czas produkcji.
* Zapomnij o czekaniu kilku tygodni na swoje medale. 
Możemy je wykonać w ciągu 5 dni roboczych i wysłać
prosto do Ciebie.

Polski produkt
* Jesteśmy europejską firmą z Polski. Nasza produkcja
i materiały pochodzą tylko z Polski.

Nieograniczona gama kolorów i grafik.
* Nasza technologia pozwala na swobodę w doborze 
kolorów druku, jakiej
nigdy wcześniej nie widziałeś.

Odpowiedni dla każdego budżetu.
* Wystarczy, że podasz nam swój limit cenowy,
a my wybierzemy
coś specjalnego dla Ciebie!



Mamy bogatą ofertę
nagród wykonywanych na 
zamówienie.
Skontaktuj się z nami, a my 
zaoferujemy rozwiązania 
dopasowane do Twojego 
budżetu.

NAGRODY
DOSTOSOWANE
DO WYDARZENIA



SPÓJNE WIZUALNIE GADŻETY

Możemy stworzyć zestaw pasujących do siebie upominków
i gadżetów, które wesprą Twoją markę.

PIN

OTWIERACZ
DO BUTELEK

KÓŁKO DO KLUCZY



Gwarantujemy spójność 
wizualną i personalizację 
dostosowaną do Twoich 
potrzeb.

Personalizowany 
stojak na medale 
będzie idealnym
uzupełnieniem 
każdego zestawu 
startowego.

Unikalne medale
o dowolnym kształcie
i w dowolnym kolorze.

Wybierz statuetkę - 
specjalną nagrodę dla 
najlepszych i wspaniały 
sposób na podziękowanie
sponsorom.

STWÓRZ SWÓJ WŁASNY ZESTAW



Możemy przygotować specjalny zestaw gadżetów i upominków wspierających Twoją 
markę.

NIEDOTYKACZ

OTWIERACZ
DO DRZWI

OTWIERACZ
DO BUTELEK

SŁUŻY DO NACISKANIA PRZYCISKÓW
I PISANIA NA KLAWIATURACH

BEZ DOTYKANIA ICH

DOSTOSOWANY DO
POTRZEB KLIENTA

KÓŁKO NA KLUCZE

BEZPIECZNA RĄCZKA

BRELOK
DO KLUCZY



Stwórz z nami zestaw nagród i zadbaj o bezpieczeństwo 
uczestników dodając spersonalizowaną sportową 
maseczkę na twarz.

ZESTAW Z MASECZKĄ NA TWARZ

NIEDOTYKACZ

MEDAL

MASECZKA NA TWARZ



Średnica

Grubość

Kolor

Kolor podkładu

Kształt

Zadruk

Rodzaj zadruku

Ażury

Lakierowanie

Materiały

Dodatkowe
elementy

Personalizacja

Ilość poprawek
do projektu

Ilość różnych
wersji projektu

Czas realizacji

Cena

Do 70 mm

Do 3 mm

Pełna paleta kolorów

6 standardowych kolorów

Okrągły

Jednostronny

Do 3 warstw

Nie

Nie

Pleksi, stal, sklejka,
tektura

Tasiemki satynowe
jednokolorowe, 

taśmy sublimacyjne
z nadrukiem,

rzemyki

1,2,3 miejsce
+ Pesonalizacja kolorami

podkładów.
Personalizacja w jednym

miejscu na produkcie

Maksymalnie 3

1

Od 5 dni roboczych

Od 8,99 zł netto

Do 90 mm

Do 5 mm

Pełna paleta kolorów

6 standardowych kolorów

Nieregularny

Jedno lub dwustronny

Do 6 warstw

Tak

Tak

Pleksi, stal, sklejka,
tektura,

laminat, stal lustrzana

Tasiemki satynowe
jednokolorowe, 

taśmy sublimacyjne
z nadrukiem, 

rzemyki, opakowania, taśmy
z karabińczykami, magnesy

1,2,3 miejsce
+ Pesonalizacja kolorami

podkładów
+ personalizacja
na 5 katergorii.

Personalizacja w jednym
miejscu na produkcie

Maksymalnie 4

Do 2

Od 7 dni roboczych

Od 12,99 zł netto

Bez ograniczeń

Bez ograniczeń

Pełna paleta kolorów

Pełna paleta kolorów

Nieregularny

Jedno lub dwustronny

Bez ograniczeń

Tak

Tak

Pleksi, stal, sklejka, tektura, laminat,
stal lustrzana, dodatkowo możliwość

złocenia czy posrebrzania

Tasiemki satynowe jednokolorowe, 
taśmy sublimacyjne 

z nadrukiem, rzemyki, 
opakowania, taśmy z karabińczykami,

magnesy, opakowania
personalizowane, łańcuszki

Dowolna

Maksymalnie 8

Do 4

Indywidualnie

Od 21,99 zł netto

MEDAL
STANDARD

MEDAL
PREMIUM

MEDAL
EXCLUSIVE



Wysokość

Ilość elementów

Kolor nadruku

Kolor podkładu

Kształt panelu

Kształt podstawy

Zadruk

Rodzaj zadruku

Ażury

Lakierowanie

Materiały
panele

Materiały
 podstawa

Personalizacja

Ilość poprawek
do projektu

Ilość różnych 
wersji projektu

Czas realizacji

Cena

Do 250 mm

Do 2 paneli + podstawa 
+ tabliczka

Pełna paleta kolorów

6 standardowych kolorów

Bez ograniczeń

Standardowy

Jedno lub dwustronny

Do 3 warstw

Proste

Nie

Stal, szkło standardowe, 
pleksi, drewno

Drewno, metal

1,2,3 miejsce 
+ Pesonalizacja kolorami 

podkładów. 
Personalizacja w jednym

miejscu na produkcie

Maksymalnie 3

1

Od 5 dni roboczych

Od 79,99 zł netto

Do 350 mm

Do 3 paneli + podstawa 
+ tabliczka

Pełna paleta kolorów

6 standardowych kolorów

Bez ograniczeń

Bez ograniczeń

Jedno lub dwustronny

Do 6 warstw

Bez ograniczeń

Tak

Stal, pleksi, sklejka, drewno,
szkło, gres,

materiał recyclingowy,
materiał eco

Stal, drewno,
kamień, szkło, pleksi

1,2,3 miejsce
+ Pesonalizacja kolorami

podkładów
+ personalizacja na

5 katergorii.
Personalizacja w jednym

miejscu na produkcie

Maksymalnie 4

Do 2

Od 7 dni roboczych

Od 129,99 zł netto

Bez ograniczeń

Bez ograniczeń

Pełna paleta kolorów

Pełna paleta kolorów

Bez ograniczeń

Bez ograniczeń

Jedno lub dwustronny

Bez ograniczeń

Bez ograniczeń

Tak

Stal, pleksi, sklejka, drewno, szkło,
gres, materiał recyclingowy,

materiał eco

Stal, drewno, kamień, szkło, pleksi

Dowolna

Maksymalnie 8

Do 4

Indywidualnie

Od 319,99 zł netto

STATUETKA
STANDARD

STATUETKA
PREMIUM

STATUETKA
EXCLUSIVE



Matt Wypiór
Sales Department Manager
+49 163 3610968
+48 504 467 959
mattias@modernforms.eu

Iwona Janiszowska
Sales Specialist
+48 502 658 919
iwona@modernforms.eu

Sabina Król
Sales Specialist
+48 797 318 362
sabina@modernforms.eu

RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ

Brzmi interesująco? Zadzwoń lub napisz do nas i sprawdź, jak możemy Ci 
pomóc.

Nasi doświadczeni specjaliści ds. sprzedaży uważnie wysłuchają Twoich 
potrzeb, doradzą i przygotują specjalną ofertę dostosowaną do charakteru 
Twojego wirtualnego wydarzenia.

+48 798 873 873    
contact@modernforms.eu

MODERN FORMS Sp. z o.o. 
Dobrzechów 446b
38-100 Strzyżów
Poland, Europe



ZAINSPIRUJ SIĘ

Jako jeden z największych producentów nagród w Polsce i Europie
stale poszerzamy nasze portfolio wyjątkowych projektów.

Zapoznaj się z szeroką galerią produktów na zamówienie, poznaj
nasze możliwości i zobacz, co możemy przygotować specjalnie dla Ciebie.

Zobacz naszą galerię » www.socialhub.modernforms.eu



+48 798 873 873
kontakt@modernforms.pl

#themodernforms

MODERNFORMS.pl


