
Szukasz praktycznych gadżetów?
Szukasz praktycznych gadżetów
reklamowych?
 
Jeżeli chcesz zostać zauważony przez swoją grupę
docelową, zrobić dobre wrażenie na klientach lub
tworzyć wizerunek pracodawcy, który dba o swoich
pracowników, to prawdopodobnie praktyczne
gadżety reklamowe są tym, czego potrzebujesz.
Dlaczego?
 
Dziękuję, szefie
 
Według badań PBS z 2020 roku idealny benefit
pozapłacowy powinien pomagać w utrzymaniu
zdrowego stylu życia (42%), dawać swobodę
korzystania w dowolnym miejscu i okolicznościach
(60%) oraz wspierać budżet domowy (66%).
Czy praktyczne gadżety reklamowe mogą pełnić
funkcję dodatkowych benefitów? 
Mogą. Ekologiczny lunchbox  z włókiem słomy
pszenicznej ze stojakiem na telefon zapewne
ucieszy każdego pracownika oraz klienta. Jest to
wysokiej jakości produkt codziennego użytku, który
dba o zdrowie ograniczając kontakt żywności z
plastikiem.  Można z niego korzystać zarówno w
pracy, jak i w innych miejscach, a dodatkowo
wzbogacony jest o funkcję stojaka na telefon, co
uatrakcyjnia obiadową przerwę. 
 
Jak kanapka to tylko woskowijka, woskowijka
 
Woskowijka wielorazowego użytku to nic innego jak
alternatywa folii spożywczej. Można w nią owinąć
kanapki, warzywa, owoce bądź przechowywać
żywność. Jest to plastyczny materiał z mieszanką
pszczelego wosku, żywicy drzewnej i oleju jojoba. 
Niepodważalnym plusem woskowijki jest to, że
można na niej wykonać indywidualny nadruk w
pełnym kolorze. 
Twój klient zapewne nie słyszał o woskowijce. 
Bądź pierwszy!
 
Praktyczne gadżety reklamowe mogą
skutecznie budować wizerunek
odpowiedzialnej i świadomej marki, która dba
o pracowników, klientów oraz środowisko.
 
Odezwij się do nas na czacie, pod adresem
biuro@tech-media.pl lub pod numerem telefonu
+48 122 13 00. 
Chętnie przygotujemy dla Ciebie propozycję, dzięki
której praktyczne gadżety reklamowe nabiorą
nowego, świeżego i kreatywnego znaczenia.
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To jest ulotka informacyjna produktu:
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Dane kontaktowe
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Szukasz praktycznych gadżetów? ,
aby zobaczyć pełną informację wejdź na:
https://www.firmowe-gadzety.pl/szukasz,praktycznych,gadzetow,078495.html 

lub zeskanuj kod QR. 
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