
BRELOKI
REKLAMOWE



Co powiesz na personalizowane breloki, które pozwolą w oryginalny sposób 
wypromować organizowane przez ciebie wydarzenie i na długo zapadną
w pamięć Twoim partnerom biznesowym? Wiemy, że brzmi to kusząco...
Właśnie dlatego stworzyliśmy katalog, w którym prezentujemy nasze
możliwości!

Sprawdź naszą ofertę i wybierz breloki reklamowe idealnie dopasowane do 
Twoich oczekiwań. Zależy Ci na oryginalnym wzorze, kojarzącym się z Twoją 
firmą i branżą? A może masz bardziej tradycyjne podejście do gadżetów
reklamowych tego typu i zależy Ci na breloku eksponującym logo? Bez względu 
na Twój zamysł, staniemy na wysokości zadania.

Nasze breloki reklamowe to produkty najwyższej jakości. Wykonujemy je z 
zastosowaniem autorskiej technologii 3D, dbając o ich nowoczesny i unikalny 
design, równocześnie zgodny z oczekiwaniami naszych klientów.

Poznaj ofertę naszych breloków!
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BUDOWANIE RELACJI BIZNESOWYCH

PODKREŚLENIE SPÓJNOŚCI IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ MARKI

WYRÓŻNIENIE W DOBRYM STYLU
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WSPIERANIE AKCJI PROMOCYJNYCH

PODZIĘKOWANIE ZA ZAKUPY

NOWOCZESNA WIZYTÓWKA FIRMY
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KREOWANIE ŚWIADOMOŚCI MARKI

WZMOCNIENIE LOJALNOŚCI PRACOWNIKÓW

MOTYWACJA DO DZIAŁANIA
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PROMOWANIE FIRMY NA TARGACH I KONFERENCJACH

PRZYDATNE NA CO DZIEŃ

SKOJARZENIE EMOCJONALNE Z MARKĄ
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INDYWIDUALNY
PROJEKT GRAFICZNY

WIDOCZNY
EFEKT 3D

DOWOLNY
KSZTAŁT I KOLOR

PRECYZYJNE
WYKOŃCZENIE

ELEMENTÓW

ŁAŃCUSZEK
Z KOLUSZKIEM

LOGO
FIRMOWE

BRELOKI W ZESTAWIE Z INNYMI PRODUKTAMI

BRELOK OTWIERACZ MEDAL



Robimy nie tylko breloki reklamowe na zamówienie...

Są one jedynie częścią naszej oferty. Znajdziesz w niej wybór gadżetów
reklamowych, które z powodzeniem będziesz mógł wykorzystać jako
nietuzinkowy sposób na promocję swojej marki bądź wydarzenia. Możemy 
stworzyć i spersonalizować na Twoje zamówienie wyjątkowe otwieracze, breloki 
i pinsy.

Jesteśmy także wiodącym producentem nagród sportowych i biznesowych. 
Wykonujemy oryginalne, nietuzinkowe medale oraz statuetki na zawody
sportowe – zarówno w Polsce, jak i na całym świecie. Nie znamy ograniczeń
i lubimy wyzwania, dlatego w Modern Forms zamówisz produkty w dowolnym 
kolorze i kształcie.

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz stworzyć unikatowe nagrody bądź gadżety 
reklamowe dla uczestników Twojego wydarzenia!

WWW.MODERNFORMS .PL

kontakt@modernforms.pl               +48 798 873 873

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

https://modernforms.pl/nasza-marka/kontakt/
https://modernforms.pl/
https://www.facebook.com/themodernforms
https://www.instagram.com/themodernforms/
https://www.youtube.com/channel/UCPmAyp3GvSFdkBWlIeHnZOQ
https://www.linkedin.com/company/modern-forms/posts/?feedView=all
https://pl.pinterest.com/themodernforms/_created/



