
Szukasz kreatywnych gadżetów?
Szukasz kreatywnego gadżetu?
 
Oszczędźmy Twój czas! Szukasz inspiracji lub
gotowego produktu, ale nie tak łatwo odnaleźć się
wśród ponad 50 tysięcy propozycji dostępnych na
stronie? Spokojnie. Wystarczy, że tylko napiszesz
czego potrzebujesz lub na jaką okazję, a otrzymasz
specjalnie przygotowaną propozycję produktów. 
Kreatywne gadżety reklamowe to nasze ulubione!
Chcesz dowiedzieć się więcej?

Kreatywne gadżety reklamowe – czyli jakie?
 
Jakie skojarzenia wynurzają się w Twojej głowie na
słowo kreatywne?
 
Zapewne większość z nas myśli o
nieszablonowych, zaskakujących i przyjemnych w
odbiorze produktach. Oczywiście jest to słuszne,
lecz w kontekście reklamowym koniecznie trzeba
dodać jeszcze jedną rzecz: takie produkty są
szalenie skuteczne. To właśnie wcześniej
wymienione cechy podbijają atrakcyjność gadżetu
reklamowego, a dzięki temu bardziej się o nim
pamięta i chętniej z niego korzysta.
Przykładem takiego kreatywnego rozwiązania są
kubki o awangardowym kształcie. Wykonywane w
Polsce, tworzone na zamówienie i zachwycające
niemal każdego, kto je zobaczy. 
 
Ich fantazyjny kształt i połyskujące szkliwo w
wyjątkowy sposób odbijają światło, tworząc
przecudną grę cieni na powierzchni szkliwa. W
zależności od pożądanego efektu, zachęcamy do
zabawy kolorem ceramiki, która stanie się
subtelnym tłem do noszonego na sobie nadruku.
Wgłębienia, choć stanowczo odznaczają się na
powierzchni kubka, są miękko zakończone i
intrygujące w dotyku. Wręcz zapraszają do tego,
by poznawać kubek nie tylko za pomocą zmysłu
wzroku, ale również poprzez dotyk. 
Kubki są przykładem produktu, którego sama istota
jest przejawem kreatywności. 
 
Najlepiej zobaczyć, dotknąć i wypróbować je na
żywo, dlatego chętnie wysyłamy wzory produktów
aby opisane wyżej doznania móc doświadczyć na
własnej skórze. Szczególnie kreatywne gadżety
reklamowe zasługują na to, by poznać je osobiście.
A czy kreatywność można osiągnąć inaczej?
 
Potęga koncepcji
 
Zdarza się tak, że z pozoru zwyczajny produkt, ale
ubrany w kreatywną koncepcję, nabiera zupełnie
innego kształtu i wymiaru. Szczególnie bliska jest
nam historia klienta, który do portfolio swych usług
kosmetycznych dodawał depilację laserową.
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Propozycja, która padła z naszej strony, opierała
się na gadżecie w postaci malutkiego kaktusika z
obrandowaną doniczką. Jednak to nie wszystko.
Kaktusik zapakowany był w pudełeczko z
okienkiem, a na froncie widniał napis „kolce mogą
być fajne, ale nie wszędzie je chcemy”. 
 
Pozornie zwykła bawełniana torba może być
świetnym gadżetem do świętowania wewnętrznych
sukcesów w firmie. Wystarczy okrasić ją hasłem
„Nawet ta torba nie pomieści wszystkich klientów,
których zdobyliśmy w tym miesiącu!” i można
świętować sukcesy wspólnie z pracownikami, przy
niewielkim jednostkowym nakładzie finansowym,
za to z wielkim potencjałem budującym morale
zespołu.
Czasem naprawdę niewiele potrzeba, by wydobyć z
produktu złoża kreatywności. 
 
Jeśli chcesz poznać jakie kreatywne gadżety
reklamowe mamy dla Ciebie – daj nam tylko znać.
Przygotujemy propozycje w oparciu o Twoje
potrzeby i cele.
Czekamy pod adresem biuro@tech-media.pl lub
pod numerem telefonu +48 22 122 13 00

Cena od : 0,01 zł

To jest ulotka informacyjna produktu:
Szukasz kreatywnych gadżetów? ,
aby zobaczyć pełną informację wejdź na:
https://www.firmowe-gadzety.pl/szukasz,kreatywnych,gadzetow,078493.html 

lub zeskanuj kod QR. 
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