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Zbigniew Grzeszczuk
V-ce Prezes  Polskiej Izby Artykułów Promocyjnych

Szanowni Państwo,

Świat upominków reklamowych to bardzo 
szerokie pojęcie, jego pojemność można mierzyć 
iloczynem kreatywności ludzi zasiadających 
w działach marketingu. Kreatywność jednak 
w dzisiejszych czasach to nie wszystko. Liczą się 
relacje - najważniejsze dziś to mieć dobre relacje 
z klientem, a te można budować na targach podczas 
bezpośrednich spotkań. Polska Izba Artykułów 
Promocyjnych, organizacja branżowa zrzeszająca 
ponad 140 firm z branży, od kilku lat obejmuje 
patronat nad wydarzeniem Festiwalu Marketingu 
Druku & Opakowań. Jako organizacja branżowa 
pragniemy wspierać inicjatywy promujące upominki 
reklamowe i jednocześnie dające okazję do spotkań. 
Najnowsze badania PIAP, po raz kolejny pokazały, 
że upominki reklamowe są uznawane przez 
marketerów za skuteczny nośnik reklamy – opinię 
taką podzieliło ponad 81% respondentów. Dbajmy 
zatem o dobre relacje z naszymi kontrahentami, 
obdarowujmy ich upominkami i spotykajmy się 
jak najczęściej. To ludzie uprawiają poletko pod 
tytułem biznes, nie komputery, e-maile, sms-y i tym 
podobne. Do uprawy tego poletka służą właśnie 
targi, jako zasilenie. Korzystajmy z tego zasilenia 
jak najczęściej. W imieniu Zarządu Polskiej Izby 
Artykułów Promocyjnych życzę Państwu owocnych 
spotkań podczas Festiwalu Marketingu Druku 
& Opakowań 2014.

Edward Dreszer
Prezes Polskiej Izby Druku

Szanowni Państwo,

Zbliżają się ważne dni dla branży reklamowej 
i ludzi z nią związanych. Poligrafia, ta mała 
akcydensowa jak i ta wielkoformatowa, bez 
wątpienia kojarzona jest z branżą reklamową. Tym 
bardziej celowym jest udział Polskiej Izby Druku, 
organizacji reprezentującej interesy podmiotów 
działających w sferze przemysłu poligraficznego, 
jako Patrona Festiwalu Marketingu, Druku & 
Opakowań, który odbędzie się w dniach od 10 do 
11 września w Warszawie. Jesteśmy zadowoleni 
z dynamicznego rozwoju tego targowego 
przedsięwzięcia. Trzymamy kciuki za powodzenie 
poszerzonej formuły promo show Festiwalu 
w formie road show w trzech innych miastach 
Polski. Na duże zainteresowanie imprezą wskazuje 
obecność znacznej liczby odwiedzających to 
przedsięwzięcie organizowane przez OOH 
magazine, jak też ilość wystawców. W tym roku 
liczby te zwiększą się z całą pewnością.
Jestem przekonany, że dni 10-11 września 2014 
r. roku staną się dla Państwa początkiem nowych 
kontaktów biznesowych, pogłębią wiedzę związaną 
nie tylko z branżą reklamową oraz będą inspiracją 
do dalszego rozwoju. A sam Festiwal stanie się 
niepowtarzalną okazją do zaistnienia w sferze branż 
na nim prezentowanych.
Życząc udanych spotkań i owocnej wymiany 
doświadczeń,
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Robert Załupski.
Dyrektor Generalny  OOH magazine

Szanowni Państwo,

Kolejna edycja organizowanych przez nas 
targów reklamy pokazała, że branża reklamowa 
i poligrafii reklamowej potrzebuje bezpośrednich 
kontaktów. Targi i Internet są obecnie 
najważniejszymi kanałami komunikacji b2b. 
Już teraz gratuluję firmom, które otrzymały 
Złoty Medal za najbardziej innowacyjne 
produkty, statuetki POS STARS za najlepsze 
display’e oraz SUPER GIFT za najciekawsze 
gadżety. 
Dziękuję firmom, które po raz kolejny zasiliły 
grono Wystawców, jak i tegorocznym 
debiutantom za okazałe zaufanie. Wierzę, 
że formuła Festiwalu - targów połączonych 
z ciekawymi konferencjami i pokazami 
przyniesie wszystkim wymierne korzyści.
Dziękuję także wszystkim naszym Partnerom 
- organizacją branżowym i mediom oraz 
sponsorom, bez których Festiwal nie odbył by 
się z takim rozmachem i nie miał tak szerokiej 
promocji.
Zapraszam również na wrześniowe promo 
show oraz do redagowania kolejnych numerów 
OOH magazine. Wystawcom życzę nawiązania 
jak najlepszych relacji ze Zwiedzającymi - 
obecnymi i potencjalnymi Klientami. W mojej 
opinii to one są obecnie podstawą każdego 
biznesu.
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Wacław Wasiak
Dyrektor Polskiej Izby Opakowań

Szanowni Uczestnicy Festiwalu,

Rad jestem skorzystać z miłej dla mnie okoliczności 
skierowania kilku słów do wystawców i zwiedzają-
cych – słowem do wszystkich uczestników Festiwa-
lu Marketingu, Druku i Opakowań.
W trakcie rozmów z inicjatorami i organizatorami 
Festiwalu w roku ubiegłym nieśmiało zapropono-
wałem rozszerzenie formuły tego święta o proble-
matykę opakowań.
Dziękuję za uwzględnienie tej propozycji. 
Nigdy bowiem za wiele wiedzy i informacji 
o opakowaniach. O ich roli i znaczeniu dla 
społeczeństwa i gospodarki. Tym bardziej, iż 
są one najbardziej dostępnymi i skutecznymi 
instrumentami marketingu. Jednocześnie 
umożliwiają ukazanie roli i znaczenia druku 
w komunikacji na rynku, a także kulturotwórczej 
funkcji opakowaniowej poligrafii. To funkcje 
marketingowe opakowań w znacznej mierze kreują 
rozwój druku do zastosowań w opakowaniach. 
Żaden inny nośnik druku nie jest tak wymagający 
jak opakowanie. A jednak współcześni towarzysze 
sztuki drukarskiej stawiają czoła, ciągle nowym 
wyzwaniom w tej dziedzinie. Podziwiam Ich i życzę 
powodzenia.
Zaś uczestnikom Festiwalu, którzy stanowią sól tego 
wydarzenia, życzę spełnienia nadziei i oczekiwań 
związanych z tym szczególnym Świętem. 
Organizatorom dziękuję za Festiwal.

3

Jedyny na rynku Raport Dostawców 
Mediów i Maszyn 

Magazyn o szeroko pojętej reklamie
www.oohmagazine.pl 

Wydawca:
OOH magazine Sp. z o.o.
Al. Roździeńskiego 86a/IIIc, 40-203 Katowice
tel./fax + 48 32 206 76 77
redakcja@oohmagazine.pl | www.oohmagazine.pl

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za formę i treść zamieszczonych reklam i ogłoszeń.

Dyrektor Generalny:
Robert Załupski | r.zalupski@oohmagazine.pl

Redaktor naczelny:
Monika Opałka | m.opalka@oohmagazine.pl

Patronaty, serwis www, Facebook:
Katarzyna Lipska | PR Manager | k.lipska@oohmagazine.pl

Dział graficzny:
Michał Piechniczek | m.piechniczek@oohmagazine.pl

SKUTECZNE MEDIA
DLA TWOJEGO BIZNESU

Dostawcy Mediów i Maszyn online
www.dostawcy.oohmagazine.pl

Największa wyszukiwarka 
gadżetów reklamowych

OOH magazine jest Członkiem:w redakcji drukujemy na:magazynu drukujemy w drukarni: w kampaniach marketingowych 
korzystamy z usług:

zdjęcia do magazynu dostarcza serwis:





produkty do 5 pLN

1. MIEJSCE:   Chusteczka odświeżająca push&go  |  CAPIRA

2. MIEJSCE:  Drażetki My M&M’s® z nadrukiem
elasto form Polska sp. z o.o.

3. MIEJSCE:   Ekologiczne podkładki reklamowe
12M | Producent materiałów BTL i POS
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produkty 5-20 pLN

1. MIEJSCE:   Bidon z pojemnikiem na owoce  |  Texet Poland

2. MIEJSCE:  Głośnik wodoodporny  |  Pro-USB

3. MIEJSCE:   Pendrive GOODRAM UNITY USB 2.0.  |  Wilk Elektronik

produkty 20-50 pLN

1. MIEJSCE:   PB-2 Power Bank z latarką LED  |  USB System 

2. MIEJSCE:  Narzędzie wielofunkcyjne True Utility skarabeusz  |  Expen

3. MIEJSCE:   Długopis USB Stockholm  |  Deonet

produkty 50-100 pLN

1. MIEJSCE:  Power Bank 6000 mAh / model EG 776006  |  Easy Gifts

2. MIEJSCE:  Elegancki Power Bank  |  Axpol Trading

3. MIEJSCE:   Pendrive Biżuteryjny  |  CiTROn

produkty powyżej 100 pLN

1. MIEJSCE:   Walizka podróżna na kółkach „Player”
Inspirion Polska sp. z o.o. 

2. MIEJSCE:  Pióro wieczne Sheaffer 300 model 9325  |  Expen

3. MIEJSCE:   Seria produktów na biurko BABYLON SET  |  Lexon

6 7

Konkurs SUPER GIFT 2014
Konkurs wyróżnił artykuły promocyjne prezentowane podczas 
targów,  które będą odznaczały się swoją funkcjonalnością 
i nowoczesną koncepcją. Głosować można było w 6 
kategoriach, pięć z nich to przedziały cenowe dostępne 
na wyszukiwarce giftsonline.pl, ostatnia kategoria to Super 
Business Gift – najlepszy artykuł promocyjny dla menadżera.

Druga odsłona konkursu będzie miała swoje miejsce podczas 
wrześniowych targów, zostanie wtedy wybrana Nagroda 
Publiczności - zdobywca największej liczby głosów oddanych 
podczas trwania targów.

produkty Super BuSiNeSS Gift

1. MIEJSCE:   Kalendarz Tygodniowy  |  I-DROPS 

2. MIEJSCE:  Organizer A4 / model 208-OK
Stefania - Zakład Galanterii Skórzanej



iwarePrint
NAZWA PRODUKTU

iware Sp. z o.o. 
PRODUCENT

iware Sp. z o.o. 
ZGŁASZAJĄCY

CHARAKTERYSTYKA

Modułowy iwarePrint składa się z  części głównej e-commerce – odpowiadającej za sprzedaż 
w  Internecie w  cenie 99 zł netto oraz z  dodatkowych segmentów, każdy w  cenie 250 zł: modułu 
resellerskiego, produkcyjnego, modułu kreatora wydruków oraz modułu preflightu. Dzięki temu Klient 
otrzymuje, w bardzo atrakcyjnej cenie, możliwość sprzedaży w Internecie, a wraz ze wzrostem ilości 
zamówień realizowanych przez system, zaczyna dostrzegać korzyści płynące z wdrożenia rozwiązań 
optymalizujących pracę. Wówczas może aktywować kolejne moduły - jednym kliknięciem. 
Konfiguracja sklepu odbywa się automatycznie w kilku prostych krokach. Klient wpisuje nazwę sklepu, 
dokonuje wyboru layoutu, zaznacza interesujące go produkty (edytując parametry i ceny produktów) 
i po uzupełnieniu treści na stronie może rozpocząć sprzedaż.
Beneficjentami wdrożenia systemu są wszyscy – Klienci, właściciele drukarni, pracownicy. Pierwsi 
otrzymują rozwiązanie, pozwalające na natychmiastowe poznanie ceny, z  pominięciem działu 
handlowego, uproszczenie płatności, przesyłania i  weryfikacji plików. Właściciele dostają narzędzie, 
umożliwiające pełną kontrolę procesów zachodzących w  przedsiębiorstwie, a  uporządkowanie 
procesów, powoduje znaczne ułatwienie pracy zespołowi.

ZALETY / NAGRODY / CERTYFIKATY

Głównymi zaletami produktu iwarePrint jest:
•	 jego dojrzałość – 5 letnia obecność na rynku i przetestowanie systemu przez liderów w branży 

poligraficznej, sprawia, że iwarePrint w 85 % spełnia wymagania Klientów, pozostałe 15 % to już 
indywidualne wdrożenia.

•	 dostępność wersji modułowej – bardzo atrakcyjna cena i  możliwość rozbudowy systemu wraz 
z rosnącym zapotrzebowaniem,

•	 proste, automatyczne rozstawianie systemu (e-sklepu) w kilku krokach,
•	 narzędzie do zarządzania firmą online – z każdego miejsca na ziemi,
•	 oprogramowanie zapewnia pełną obsługę zleceń drukarni – od złożenia zamówienia przez Klienta 

do dostarczenia wydruku do jego rąk,
•	 elastyczne rozwiązania, CMS, oraz dowolna kreacja graficzna, pozwala w  prosty sposób 

spersonalizować wygląd systemu.

Multi FraMe
NAZWA PRODUKTU

adSySteM Sp. z o.o.
PRODUCENT

adSySteM Sp. z o.o.
ZGŁASZAJĄCY

CHARAKTERYSTYKA

Jesteśmy firmą zajmującą się tworzeniem systemów prezentacji wizualnej. Klienci cenią nas za wysokiej 
jakości, stacjonarne i  przenośne systemy wystawiennicze. Stawiamy na nowości i  nowoczesne 
rozwiązania. Cyklicznie wprowadzamy systemy, które ciekawią i zaskakują.

Dlatego wprowadziliśmy zupełnie niespotykany system Multi Frame. Jego wszechstronność pozwala 
na swobodną zabudowę na targach, czy stworzenie własnej koncepcji wyspy reklamowej w galeriach 
handlowych. Ten system będzie można dowolnie modyfikować, według własnego uznania. Pojawi się 
wiele możliwości kształtowania przestrzeni oraz zabudowy. 

Kluczem do sukcesu jest nośnik reklamowy, który sam w  sobie stanowi doskonały wyróżnik na tle 
podobnych systemów. Dodatkowym atutem jest połączenie wydruków w sublimacji z lekką zabudową 
aluminiową. To pozwala każdemu wystawcy na szybką zmianę projektów przy następnych eventach. 
Dodatkowo dzięki uchwytom istnieje możliwość wieszania ekranu LED, półek, a  nawet stworzenie 
małego pomieszczenia gospodarczego. 

Korzyści dla klienta to przede wszystkim doskonała jakość systemu, relatywnie niska cena oraz 
szokująca mobilność. Cały komplet Multi Frame mieści się w niedużych, przenośnych torbach.

ZALETY / NAGRODY / CERTYFIKATY

Jeden system, wiele możliwości. Doskonała jakość, niska cena, mobilność, połączenie wydruków 
w technice sublimacji z zabudową aluminiową, możliwość wieszania dodatkowych elementów typu 
ekran LED, półki, uchwyty, etc., lekka i  mobilna konstrukcja, możliwość dowolnego kształtowania 
z gotowych elementów, estetyka wykonania, szybka zmiana wydruków.
Nagroda na Międzynarodowych Targach Poznańskich Reklama360 w 2014 roku „ Acanthus Aureus”. 
Celem Konkursu jest nagradzanie stoisk wystawienniczych, których rozwiązania architektoniczne 
i graficzne sprzyjają realizacji strategii marketingowej firmy, kształtowaniu pozytywnego wizerunku 
firmy i tworzeniu atmosfery właściwej dla bezpośredniej komunikacji z klientem i z rynkiem. 
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Znakowarka 
Fibrowa lotuS
NAZWA PRODUKTU

laSerite ltd.
PRODUCENT

ColoP PolSka SP. Z o.o.
ZGŁASZAJĄCY

CHARAKTERYSTYKA

Znakowarka fibrowa LOTUS jest przeznaczona do znakowania produktów metalowych, gumowych 
lub wykonanych z tworzywa. Wysoka wydajność urządzenia zapewnia znakowanie z prędkością 1200 
znaków na sekundę – co stawia je w czołówce maszyn przeznaczonych do wydajnej personalizacji. 
Szczególnie ważne znaczenie ma również bardzo wysoka precyzja, która gwarantuje idealne 
odwzorowanie nawet bardzo drobnych elementów. 

Znakowarka fibrowa LOTUS oferuje bardzo szeroki zakres zastosowań, takich jak: personalizacja 
gadżetów metalowych, znakowanie opakowań (np. data ważności na opakowaniach na żywność), 
personalizacja gadżetów z  tworzywa, znakowanie obudowy pieczątek – np logotypem firmy 
sprzedającej usługi wykonywania pieczątek. Jest także z  powodzeniem wykorzystywana do 
grawerowania referentek coraz częściej wykorzystywanych w branży reklamowej – na zaproszenia 
ślubne czy opakowania na wino. 

ZALETY / NAGRODY / CERTYFIKATY

Jakość urządzenia została potwierdzona certyfikatem ISO 9001, No18278 a  także Medalem 
Innowacyjności 2014.

•	 Dodatkowe akcesoria i funkcjonalności znakowarki fibrowej LOTUS dają użytkownikom 
ponadprzeciętne możliwości;

•	 Automatyczne ustawienie wysokości, które zapewnia uzyskanie odpowiedniej ostrości 
i precyzji znakowania;

•	 Wyszukiwanie produktu w polu roboczym;
•	 Automatyczny podajnik, który zapewnia szybkie znakowanie powtarzalnych 

elementów;
•	 Przystawka rotacyjna, która ułatwia znakowanie elementów okrągłych i cylindrycznych;
•	 Intuicyjne, przyjazne dla użytkownika oprogramowanie;
•	 Interpretacja większości plików graficznych.

drukarka  
wielkoForMatowa Fy-3286J
NAZWA PRODUKTU

universal digital technology  
equipment ltd. CHina
PRODUCENT

Plotserwis M. Janicki,  
M. Mrugała Spółka Jawna
ZGŁASZAJĄCY

CHARAKTERYSTYKA

Drukarki wielkoformatowe charakteryzują się wyjątkowymi, innowacyjnymi rozwiązaniami 
technicznymi. Producent kładzie też nacisk na rozwiązania proekologiczne, za co maszyna uzyskała 
już wiele nagród.
Maszyna FY-3286J to profesjonalne urządzenie do druku wszelkich reklam wielkoformatowych, 
FY-3286J drukuje produkcyjnie m.in. billboardy, banery, grafikę samochodową, osiągając max. 
prędkość do 96m2/h. Maszynę wyróżnia niskie zużycie atramentu oraz energii elektrycznej, a także 
zminimalizowanie odpadów powstających podczas druku. 
Drukarka wielkoformatowa FY-3286J jest bardzo prosta w budowie, nie posiada skomplikowanych 
systemów czyszczących, jak i  uciążliwych i  kosztownych w  eksploatacji zabezpieczeń chip do 
pojemników z tuszami. 
Urządzenie to jest idealnym narzędziem do wysokonakładowej produkcji reklam, przy czym jego 
obsługa i czyszczenie jest niezwykle proste i intuicyjne. 
Drukarka wielkoformatowa FY-3286J jest idealnym rozwiązaniem dla Klientów wymagających 
dużych prędkości druku oraz niskich kosztów eksploatacyjnych. 

ZALETY / NAGRODY / CERTYFIKATY

•	 Innowacyjność tej drukarki potwierdzają wprowadzone w  niej najnowsze rozwiązania: 
nowy tryb druku EDGE FEATHER (rozproszenie krawędzi), system czyszczenia każdej głowicy 
z  osobna, a  przede wszystkim nowe na polskim rynku głowice SEIKO 508GS z  regulowaną 
wielkością kropli. 

•	 Najnowsze głowice składają się z dwóch rzędów dysz i są wyposażone w dodatkowe grzałki, 
dynamicznie przetwarzają każdy kolor w  trzech rozmiarach kropli, dla uzyskania gładkiego 
gradientu i pełnego koloru przy różnych prędkościach druku. 

•	 Drukarka otrzymała Złoty Medal Międzynarodowych Targów Poznańskich REKLAMA360 
w 2014r. 

•	 Urządzenie posiada certyfikat CE NR: E/EC3976140113122

8 9



AkcesoriA do komórek
18,23 AXXEL Sp. z o.o.
30 CiTRoN EuRopEAN uSB WAREhouSE
46 i-DRopS Sp. z o.o.
53 KuShA
54 LEXoN | TEEM 
82 WiLK ELEKTRoNiK S.A.

Aktówki
28 NoRWooD EuRopE 
69 SEMpERTuS
72 STEfANiA - zAKłAD GALANTERii SKóRzANEj
78 Vip CoLLECTioN VERuS ł.NoWAK j.NoWAK S.C.

Alkohole
22 AMANTE 
40,41 fREShDRiNK Sp. z o.o.

ANtYstresY
40,41 iNSpiRioN poLSKA
53 KuShA

ArtYkułY biurowe
27 AVANT fABRyKA poRCELiTu
21 ARTySTiK poLAND GRoup Sp. z o.o.
28 CApiRA
30 CoLop poLSKA Sp. z o.o.
32 DEoNET Sp. z o.o.
31 DoMiCo
36,37 ELASTo foRM poLSKA Sp. z o.o.
38 EXpEN S.C.
39 foRTRESS TRADE Sp. z o.o.
40,70,84 fRiENDS Sp. z o.o. - SENAToR, KozioL
45 hAMELiN poLSKA Sp. z o.o.
46 i-DRopS Sp. z o.o.
40,41 iNSpiRioN poLSKA
54 LEXoN | TEEM
69 Quo VADiS poLoNiA Sp. z o.o.
75 ToMA Sp. z o.o.
58 MiDoCEANBRANDS
76 TRoDAT poLSKA Sp. z o.o.

ArtYkułY dlA dzieci
39 foRTRESS TRADE Sp. z o.o.
40,70,84 fRiENDS Sp. z o.o. - KozioL
54,55 L-Shop-TEAM
75 ToMA Sp. z o.o.

ArtYkułY do 10 zł
27 AVANT fABRyKA poRCELiTu
32 DEoNET Sp. z o.o.
40,70,84 fRiENDS Sp. z o.o. - SENAToR, KozioL
40,41 iNSpiRioN poLSKA
53 KuShA
69 SEMpERTuS

ArtYkułY do domu
27 AVANT fABRyKA poRCELiTu
38 EXpEN S.C.
40,70,84 fRiENDS Sp. z o.o. - KozioL
40,41 iNSpiRioN poLSKA
36,37 ELASTo foRM poLSKA Sp. z o.o.
54 MACMA poLSKA Sp. z o.o.
34 pCM Sp. z o.o. EASy GifTS Sp. K.

ArtYkułY eco
18,21,83 12M pRoDuCENT MATERiAłóW BTL i poS
40,41 iNSpiRioN poLSKA
54 LEXoN | TEEM

ArtYkułY kosmetYczNe
28 CApiRA 
53 KoSMETyKi z TWoiM LoGo

ArtYkułY medYczNe
18,21,83 12M pRoDuCENT MATERiAłóW BTL i poS
18 ABC N SySTEM 
21 ARTySTiK poLAND GRoup Sp. z o.o.
28 CApiRA
72 STEfANiA - zAKłAD GALANTERii SKóRzANEj

ArtYkułY piśmieNNicze
21 ARTySTiK poLAND GRoup Sp. z o.o.
28 CApiRA
30 CoLop poLSKA Sp. z o.o.
32 DEoNET Sp. z o.o.
38 EXpEN S.C.
40,70,84 fRiENDS Sp. z o.o. - SENAToR
40,41 iNSpiRioN poLSKA
62,63 pATERS DESiGN
69 Quo VADiS poLoNiA Sp. z o.o.
75 ToMA Sp. z o.o.
54 MACMA poLSKA Sp. z o.o.
34 pCM Sp. z o.o. EASy GifTS Sp. K.
76 TRoDAT poLSKA Sp. z o.o.

ArtYkułY sportowe
18 ABC N SySTEM 
36,37 ELASTo foRM poLSKA Sp. z o.o.

AtrAmeNtY do drukArek
35,36,67 EpSoN EuRopE B.V. oDDziAł W poLSCE
38 fALTER Sp. z o. o.
70,72 SERViCE CALL S.C.
80 VES pLoTER S.C.
80 ViSCAR.pL

AtrAmeNtY solVeNtowe
23,25 Api.pL
38 CLDiGiTAL
34 E-pLoTER

38 fALTER Sp. z o.o.
46 iKoNoS
64 pLoTSERWiS
70,72 SERViCE CALL S.C.
70,73 SiCo poLSKA Sp. z o.o.

AtrAmeNtY uV
38 CLDiGiTAL 
34 E-pLoTER
64 pLoTSERWiS
70,72 SERViCE CALL S.C.

bANk zdjęć
32 DEpoSiTphoToS iNC. 
5,40 foToLiA
63 phoToGENiCA Sp. z o.o.

biżuteriA reklAmowA
39 foRTRESS TRADE Sp. z o.o.

bluzY
54,55 L-Shop-TEAM
59 NoRDiCLoThiNG
82 W.E.S.T. poLSKA

boże NArodzeNie
22 AMANTE 
27 AVANT fABRyKA poRCELiTu
21 ARTySTiK poLAND GRoup Sp. z o.o.
26,27 AXpoL TRADiNG Sp. z o.o. Sp. K.
39 foRTRESS TRADE Sp. z o.o.
40,70,84 fRiENDS Sp. z o.o. - KozioL
40,41 iNSpiRioN poLSKA
53 KuShA
56 MANufAKTuRA CzEKoLADy Sp. z o.o.

breloki
32 DEoNET Sp. z o.o. 
38 EXpEN S.C.
72 STEfANiA - zAKłAD GALANTERii SKóRzANEj
36,37 ELASTo foRM poLSKA Sp. z o.o.
40,41 iNSpiRioN poLSKA
54 MACMA poLSKA Sp. z o.o.
34 pCM Sp. z o.o. EASy GifTS Sp. K.
78,79 uSB SySTEM

budziki
53 KuShA 
54 LEXoN | TEEM

cukierki
22 AMANTE 
21 ARTySTiK poLAND GRoup Sp. z o.o.
39 foRTRESS TRADE Sp. z o.o.
36,37 ELASTo foRM poLSKA Sp. z o.o.

czekolAdki
22 AMANTE 
21 ARTySTiK poLAND GRoup Sp. z o.o.
56 MANufAKTuRA CzEKoLADy Sp. z o.o.
60 MouNT BLANC Sp. z o.o. 
36,37 ELASTo foRM poLSKA Sp. z o.o.
29,30 MM BRoWN poLSKA Sp. z o.o.

części i AkcesoriA do ploterów
23,25 Api.pL
34 E-pLoTER
64 pLoTSERWiS
70,72 SERViCE CALL S.C.
70,73 SiCo poLSKA Sp. z o.o.

czYtNiki kArt
82 WiLK ELEKTRoNiK S.A.

diGitAl siGNAGe
19 AGRAf Sp. z o.o.
67 pRESTiGio / ASBiS
74 SuN ChEMiCAL Sp. z o.o.
78 uNiA Sp. z o.o.
76 uLTiMA DiSpLAyS poLSKA

displAY’e / pos
22 AMiS Sp. z o.o. 
23 DRuKARNiA ANDRuS
42,45 fuLLouTDooRpRiNTSERViCE
74 SuN ChEMiCAL Sp. z o.o.

dłuGopisY
28 BiC GRAphiC EuRopE 
28 CApiRA
32 DEoNET Sp. z o.o.
31 DoMiCo
38 EXpEN S.C.
40,70,84 fRiENDS Sp. z o.o. - SENAToR
46 i-DRopS Sp. z o.o.
62,63 pATERS DESiGN
70 SpiRopRiNT
75 ToMA Sp. z o.o.
54 MACMA poLSKA Sp. z o.o.
34 pCM Sp. z o.o. EASy GifTS Sp. K.

dorAdztwo
52 KANCELARiA RzECzNiKóW pATENToWyCh 
j. MARKiETA, M. ziELińSKA-łAzARoWiCz Sp. p.

druk 3d
60 oMNi3D

druk cYfrowY
18,21,83 12M pRoDuCENT MATERiAłóW BTL i poS
19 AGRAf Sp. z o.o.

19 ADSySTEM Sp. z o.o.
20 AKoNDA S.C 
23,25 Api.pL
22 AMiS Sp. z o.o.
20 AMpRojECT
22 ANCz ANDRzEj CzARNECKi
22 zAKłADy ARTySTyCzNE ART Sp. z o.o.
30 CNCTEChNiKA S.C.
32 DiGiTALpRiNT.pRo
32 DKS Sp. z o.o.
23 DRuKARNiA ANDRuS
33 DRuKARNiA CAThRiN
33 DRuKARNiA fLAG S.C.
35 ECoTi
36 EKSTREME WojCiECh KRóLiK
36 EMB SySTEMS
35,36,67 EpSoN EuRopE B.V. oDDziAł W poLSCE
38 fALTER Sp. z o. o.
42,45 fuLLouTDooRpRiNTSERViCE
42 GRAph-EXpERT Sp. z o.o.
44 GRupA KK KoChANoWSKi Sp. j.
47 iMAGiNK
50,51 iNTEGART Sp. z o.o.
52 KDS Sp. z o.o. Sp. K.
44 LuMiNA GRupA WyDAWNiCzA Sp. z o.o.
58 MEDiKoN poLSKA Sp. z o.o.
58 MiTKo Sp. z o.o.
58 MNuMi Sp. z o.o
69 Quo VADiS poLoNiA Sp. z o.o.
34 piN Sp. z o.o.
69 RiSET poLSKA
74 SuN ChEMiCAL Sp. z o.o.
76 uLTiMA DiSpLAyS poLSKA
78 VERA hoLoGRAMy
80,81 VipERpRiNT Sp. z o.o.

druk offsetowY
18,21,83 12M pRoDuCENT MATERiAłóW BTL i poS
18,23 AXXEL Sp. z o.o.
22 AMiS Sp. z o.o.
20 AMpRojECT
22 ANCz ANDRzEj CzARNECKi
22 zAKłADy ARTySTyCzNE ART Sp. z o.o.
28 CApiRA
32 DiGiTALpRiNT.pRo
42 GRAph-EXpERT Sp. z o.o.
33 DRuKARNiA CAThRiN
44 GRupA KK KoChANoWSKi Sp. j.
52 KDS Sp. z o.o. Sp. K.
44 LuMiNA GRupA WyDAWNiCzA Sp. z o.o.
58 MNuMi Sp. z o.o
69 Quo VADiS poLoNiA Sp. z o.o.
78 VERA hoLoGRAMy
20 AKoNDA S.C
80,81 VipERpRiNT Sp. z o.o.
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druk trANsferowY
23,25 Api.pL
19 ADSySTEM Sp. z o.o.
19 AGRAf Sp. z o.o.
22 AMiS Sp. z o.o.
22 zAKłADy ARTySTyCzNE ART Sp. z o.o.
33 DRuKARNiA fLAG S.C.
36 EKSTREME WojCiECh KRóLiK
35,36,67 EpSoN EuRopE B.V. oDDziAł W poLSCE
40,41 iNSpiRioN poLSKA
44 LuMiNA GRupA WyDAWNiCzA Sp. z o.o.

druk uV
18,21,83 12M pRoDuCENT MATERiAłóW BTL i poS
19 AGRAf Sp. z o.o.
22 AMiS Sp. z o.o.
23,25 Api.pL
18,23 AXXEL Sp. z o.o.
28 CANoN poLSKA
30 CNCTEChNiKA S.C.
23 DRuKARNiA ANDRuS
35 ECoTi
38 fASTCoM
42 GRAph-EXpERT Sp. z o.o.
46 iKoNoS 
50,51 iNTEGART Sp. z o.o.
52 KDS Sp. z o.o. Sp. K.
44 LuMiNA GRupA WyDAWNiCzA Sp. z o.o.
56 MEDiAN poLSKA S.A.
34 piN Sp. z o.o.
67 pRiNT SuppoRT S.C
76 uLTiMA DiSpLAyS poLSKA
82 WiLK ELEKTRoNiK S.A.
20 AKoNDA S.C
42,45 fuLLouTDooRpRiNTSERViCE
80,81 VipERpRiNT Sp. z o.o.

druk wielkoformAtowY
23,25 Api.pL
19 AGRAf Sp. z o.o.
19 ADSySTEM Sp. z o.o.
19 AGRAf Sp. z o.o.
28 CANoN poLSKA
23 DRuKARNiA ANDRuS
33 DRuKARNiA fLAG S.C.
34 E-pLoTER
35,36,67 EpSoN EuRopE B.V. oDDziAł W poLSCE
35 ECoTi
38 fALTER Sp. z o. o.
38 fASTCoM
42 GRAph-EXpERT Sp. z o.o.
45 hEiSSLufTTEChNiK fLoCKE Sp. z o.o.
46 hERz poLSKA Sp. z o.o.
46 iKoNoS 
52 KML SoLuTioNS

56 MEDiAN poLSKA S.A.
58 MEDiKoN poLSKA Sp. z o.o.
64,65 p.h.u. poLKoS MARiuSz KoSioR
64 pLoTSERWiS
67 pRiNT SuppoRT S.C
74 SuN ChEMiCAL Sp. z o.o.
76 uLTiMA DiSpLAyS poLSKA
80 VES pLoTER S.C.
42,45 fuLLouTDooRpRiNTSERViCE
80,81 VipERpRiNT Sp. z o.o.

drukArki do tekstYliów
22 AMATEC poLSKA Sp. z o.o. 
23,25 Api.pL
18 4pRiNTERS S.C.
24 ARTEMiS pRiNTERS
30 CNCTEChNiKA S.C.
36 EKSTREME WojCiECh KRóLiK
36 EMB SySTEMS
35,36,67 EpSoN EuRopE B.V. oDDziAł W poLSCE
52 KDS Sp. z o.o. Sp. K.
67 pRiNT SuppoRT S.C 
75 TEBA
80 ViSCAR.pL

dYski twArde
30 CiTRoN EuRopEAN uSB WAREhouSE
32 DEoNET Sp. z o.o.
42,43 GifT STAR & pRo-uSB
82 WiLK ELEKTRoNiK S.A.

e-mArketiNG
04 fREShMAiL

elektroNikA reklAmowA
26,27 AXpoL TRADiNG Sp. z o.o. Sp. K.
30 CiTRoN EuRopEAN uSB WAREhouSE 
42,43 GifT STAR & pRo-uSB
50 jETT STuDio Sp. z o.o.
53 KuShA
54 LEXoN | TEEM
54 MACMA poLSKA Sp. z o.o.
34 pCM Sp. z o.o. EASy GifTS Sp. K.
82 WiLK ELEKTRoNiK S.A.
78,79 uSB SySTEM

eVeNtY 
31 DNA Sp. z o.o. 

fAlcerki
30 CNCTEChNiKA S.C. 
69 RiSET poLSKA

fArbY do dekorAcji
45 hAMELiN poLSKA Sp. z o.o.

fArbY do sitodruku
23,25 Api.pL
70,73 SiCo poLSKA Sp. z o.o.

fArbY do tekstYliów
36 EKSTREME WojCiECh KRóLiK
45 hAMELiN poLSKA Sp. z o.o.

filiżANki
27 AVANT fABRyKA poRCELiTu
40,70,84 fRiENDS Sp. z o.o. - SENAToR
60 oMEL
66 poRCELiNE By MAXiM
60 fiLiżANKi.NET

filmY reklAmowe
78 uNiA Sp. z o.o.

flAGi
33 DRuKARNiA fLAG S.C.
35 ECoTi
56 MEDiAN poLSKA S.A.
58 MiTKo Sp. z o.o.
76 uLTiMA DiSpLAyS poLSKA

folderY
20 AMpRojECT
44 GRupA KK KoChANoWSKi Sp. j.
80,81 VipERpRiNT Sp. z o.o.

foliArki 
30 CNCTEChNiKA S.C.

folie soczewkowe
34 DRuKSERViCE Sp. z o. o.

full serVice
26,27 AXpoL TRADiNG Sp. z o.o. Sp. K. 
38 fASTCoM 
40,41 iNSpiRioN poLSKA
70,72 SERViCE CALL S.C.
78 uNiA Sp. z o.o.
78 VERA hoLoGRAMy

GAdżetY odblAskowe
78 uNiA Sp. z o.o.
58 MiDoCEANBRANDS

GAlANteriA skórzANA
26,27 AXpoL TRADiNG Sp. z o.o. Sp. K.
45 hAMELiN poLSKA Sp. z o.o.
46 i-DRopS Sp. z o.o.
62,63 pATERS DESiGN
69 Quo VADiS poLoNiA Sp. z o.o.
69 SEMpERTuS

72 STEfANiA - zAKłAD GALANTERii SKóRzANEj
78 Vip CoLLECTioN VERuS ł.NoWAK j.NoWAK S.C.

GilotYNY
30 CNCTEChNiKA S.C. 
30 CoLop poLSKA Sp. z o.o.
69 RiSET poLSKA

GrAwerowANie
30 CoLop poLSKA Sp. z o.o.
46 i-DRopS Sp. z o.o.
54 LASER MEDiA
70 SpiRopRiNT
76 TRoDAT poLSKA Sp. z o.o.
82 WiLK ELEKTRoNiK S.A.

hAft
22 AMATEC poLSKA Sp. z o.o. 
36 EMB SySTEMS

hostessY
31 DNA Sp. z o.o. 

ideNtYfikAtorY
23 DRuKARNiA ANDRuS
33 DRuKARNiA CAThRiN 
42,43 GifT STAR & pRo-uSB
78 VERA hoLoGRAMy

kAleNdArze
18,21,83 12M pRoDuCENT MATERiAłóW BTL i poS
20 AMpRojECT
22 ANCz ANDRzEj CzARNECKi
18,23 AXXEL Sp. z o.o.
28 CApiRA
32 DiGiTALpRiNT.pRo
33 DRuKARNiA CAThRiN
31 DoMiCo
44 GRupA KK KoChANoWSKi Sp. j.
45 hAMELiN poLSKA Sp. z o.o.
46 i-DRopS Sp. z o.o.
44 LuMiNA GRupA WyDAWNiCzA Sp. z o.o.
58 MNuMi Sp. z o.o
60,61 NoTEDECo
62,63 pATERS DESiGN
69 Quo VADiS poLoNiA Sp. z o.o.
72 STEfANiA - zAKłAD GALANTERii SKóRzANEj
80,81 VipERpRiNT Sp. z o.o.

kAwY i herbAtY
22 AMANTE 
21 ARTySTiK poLAND GRoup Sp. z o.o.

koce
18 ABC N SySTEM 
59 NoRDiCLoThiNG
28 NoRWooD EuRopE

koNsultAcje
52 KANCELARiA RzECzNiKóW pATENToWyCh 
j. MARKiETA, M. ziELińSKA-łAzARoWiCz Sp. p.

kostki rubikA 
31 DoMiCo

kosze upomiNkowe
22 AMANTE 
60 MouNT BLANC Sp. z o.o. 

koszule
59 NoRDiCLoThiNG
17,76 TEXET poLAND Sp. z o.o.
82 W.E.S.T. poLSKA

koszulki polo
20 ALLBAG ToMASz WoźNiAK
36 EKSTREME WojCiECh KRóLiK
50 jETT STuDio Sp. z o.o.
54,55 L-Shop-TEAM
59 NoRDiCLoThiNG
17,76 TEXET poLAND Sp. z o.o.
82 W.E.S.T. poLSKA

koszulki t-shirt
20 ALLBAG ToMASz WoźNiAK
36 EKSTREME WojCiECh KRóLiK
50 jETT STuDio Sp. z o.o.
54,55 L-Shop-TEAM
59 NoRDiCLoThiNG
70 SpiRopRiNT
17,76 TEXET poLAND Sp. z o.o.
82 W.E.S.T. poLSKA

kubki
27 AVANT fABRyKA poRCELiTu
40,70,84 fRiENDS Sp. z o.o. - SENAToR
60 oMEL
66 poRCELiNE By MAXiM
70 SpiRopRiNT
17,76 TEXET poLAND Sp. z o.o.
60 fiLiżANKi.NET
54 MACMA poLSKA Sp. z o.o.
34 pCM Sp. z o.o. EASy GifTS Sp. K.

kubki termiczNe
21 ARTySTiK poLAND GRoup Sp. z o.o.
26,27 AXpoL TRADiNG Sp. z o.o. Sp. K.
36,37 ELASTo foRM poLSKA Sp. z o.o.
40,70,84 fRiENDS Sp. z o.o. - SENAToR
40,41 iNSpiRioN poLSKA
50 jETT STuDio Sp. z o.o.
58 MiDoCEANBRANDS
28 NoRWooD EuRopE
17,76 TEXET poLAND Sp. z o.o.

kufle
27 AVANT fABRyKA poRCELiTu
66 poRCELiNE By MAXiM

kurtki
50 jETT STuDio Sp. z o.o. 
59 NoRDiCLoThiNG
17,76 TEXET poLAND Sp. z o.o.

lAmiNAtorY
18 4pRiNTERS S.C.
20 ALMA TREND Sp. z o. o.
20 AKoNDA S.C 
23,25 Api.pL
24 ARTEMiS pRiNTERS
26 ATRiuM CENTRuM pLoTERoWE Sp. z o.o.
32 DKS Sp. z o.o.
34 E-pLoTER
38 fASTCoM
42 GRAph-EXpERT Sp. z o.o.
52 KML SoLuTioNS
56 MEDiAN poLSKA S.A.
64 pLoTSERWiS
67 pRiNT SuppoRT S.C
69 RiSET poLSKA
70,72 SERViCE CALL S.C.
70,73 SiCo poLSKA Sp. z o.o.
80 VES pLoTER S.C.

lAmiNAtY
18 4pRiNTERS S.C.
20 ALMA TREND Sp. z o. o.
23,25 Api.pL
34 DRuKSERViCE Sp. z o. o. 
38 fALTER Sp. z o. o.
38 fASTCoM
42 GRAph-EXpERT Sp. z o.o.
43 GRAVoTECh Sp. z o.o.
46,47 iGEpA poLSKA Sp. z o.o.
46 iKoNoS
52 KML SoLuTioNS
54 LASER MEDiA
56 MEDiAN poLSKA S.A.
63 pLASTiCS GRoup
70,73 SiCo poLSKA Sp. z o.o.
75 TEBA
76 TRoDAT poLSKA Sp. z o.o.

lAserY
24 ARTEMiS pRiNTERS
30 CNCTEChNiKA S.C. 
30 CoLop poLSKA Sp. z o.o.
43 GRAVoTECh Sp. z o.o.
43 GRAWCoM Sp.j.
54 LASER MEDiA
76 TRoDAT poLSKA Sp. z o.o.

lAtArki
38 EXpEN S.C.

lizAki
29,30 MM BRoWN poLSKA Sp. z o.o.

mAGiczNe kostki
31 DoMiCo

mAGNesY
18,21,83 12M pRoDuCENT MATERiAłóW BTL i poS
22 ANCz ANDRzEj CzARNECKi
32 DEoNET Sp. z o.o.
36,37 ELASTo foRM poLSKA Sp. z o.o.

mAskotki
26,27 AXpoL TRADiNG Sp. z o.o. Sp. K.
39 foRTRESS TRADE Sp. z o.o.

mAszYNY do bezpośredNieGo 
NAdruku NA GAdżetAch
19 AGRAf Sp. z o.o. 
23,25 Api.pL
30 CNCTEChNiKA S.C.
34 E-pLoTER
36 EKSTREME WojCiECh KRóLiK
36 EMB SySTEMS
38 fASTCoM 
39 fASTCoM SySTEMy LASERoWE
52 KML SoLuTioNS
64,65 p.h.u. poLKoS MARiuSz KoSioR
67 pRiNT SuppoRT S.C.
75 TEBA
76 TRoDAT poLSKA Sp. z o.o.
80 ViSCAR.pL

mAszYNY do druku 
cYfroweGo i offsetoweGo
20 AKoNDA S.C
22 zAKłADy ARTySTyCzNE ART Sp. z o.o.
32 DKS Sp. z o.o.
58 MNuMi Sp. z o.o
69 RiSET poLSKA

mAszYNY do GrAwerowANiA
24 ARTEMiS pRiNTERS
30 CoLop poLSKA Sp. z o.o.
39 fASTCoM SySTEMy LASERoWE
43 GRAVoTECh Sp. z o.o.
43 GRAWCoM Sp.j.
54 LASER MEDiA
76 TRoDAT poLSKA Sp. z o.o.

mAszYNY do hAftu
36 EMB SySTEMS

mAszYNY do sitodruku
23,25 Api.pL

mAszYNY do sublimAcji
18 4pRiNTERS S.C. 
23,25 Api.pL
52 KML SoLuTioNS
75 TEBA

mAszYNY do tAmpodruku
22 zAKłADy ARTySTyCzNE ART Sp. z o.o.

mAszYNY do termotrANsferu
20 ALMA TREND Sp. z o. o.
23,25 Api.pL
36 EKSTREME WojCiECh KRóLiK
43 GRAWCoM Sp.j.
52 KDS Sp. z o.o. Sp. K.
70,73 SiCo poLSKA Sp. z o.o.
80 VES pLoTER S.C.
80 ViSCAR.pL

mAszYNY i mAteriAłY dlA 
AGeNcji reklAmowYch
28 CENTRuM REKLAMy RB DRuKARNiA
30 CNCTEChNiKA S.C.

mAteriAłY do sublimAcji
18 4pRiNTERS S.C.
23,25 Api.pL
26 ATRiuM CENTRuM pLoTERoWE Sp. z o.o.
28 CANoN poLSKA
46 iKoNoS
50 joKER
75 TEBA

mAteriAłY do cAr wrAppiNGu
20 ALMA TREND Sp. z o. o.
26 ATRiuM CENTRuM pLoTERoWE Sp. z o.o.
28 CANoN poLSKA
46,47 iGEpA poLSKA Sp. z o.o.
50,51 iNTEGART Sp. z o.o.
63 pLASTiCS GRoup
80 ViSCAR.pL

mAteriAłY do druku  
wielkoformAtoweGo
18 4pRiNTERS S.C.
20 ALMA TREND Sp. z o. o.
23,25 Api.pL
26 ATRiuM CENTRuM pLoTERoWE Sp. z o.o.
28 CANoN poLSKA
32 DKS Sp. z o.o.
34 DRuKSERViCE Sp. z o. o. 
34 E-pLoTER
35,36,67 EpSoN EuRopE B.V. oDDziAł W poLSCE
38 fALTER Sp. z o. o.
38 fASTCoM
42 GRAph-EXpERT Sp. z o.o.
46,47 iGEpA poLSKA Sp. z o.o.
46 iKoNoS 
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50,51 iNTEGART Sp. z o.o.
56 MEDiAN poLSKA S.A.
58 MEDiKoN poLSKA Sp. z o.o.
64,65 p.h.u. poLKoS MARiuSz KoSioR
15 pApyRuS Sp. z o.o. 
63 pLASTiCS GRoup
64 pLoTSERWiS
67 pRiNT SuppoRT S.C
70,73 SiCo poLSKA Sp. z o.o.
72 STADuR
74 SuN ChEMiCAL Sp. z o.o.

mAteriAłY do GrAwerowANiA
30 CoLop poLSKA Sp. z o.o.
39 fASTCoM SySTEMy LASERoWE
43 GRAVoTECh Sp. z o.o.
43 GRAWCoM Sp.j.
54 LASER MEDiA
76 TRoDAT poLSKA Sp. z o.o.

meble eVeNtowe 
24 ARTpRo poLSKA 
53 KuShA

mediA brANżowe
57 A4p 
82 DoSTAWCy.oohMAGAziNE.pL
33 DRuKARNiE.CoM.pL
34,56 EASyfAiRS®  poLAND Sp. z o.o. 
82 GifTSoNLiNE.pL
02 ooh MAGAziNE
66 opAKoWANiA.Biz
62 opAKoWANiA.CoM.pL
74,75 poLSKi DRuKARz Sp. z o.o.
76,77 T&p TEKSTyLiA - zdobienie i promocja

moNitorY reklAmowe
64,65 p.h.u. poLKoS MARiuSz KoSioR

mYszki
30 CiTRoN EuRopEAN uSB WAREhouSE 
78,79 uSB SySTEM

NAdruk cYfrowY
20 ALLBAG ToMASz WoźNiAK
22 zAKłADy ARTySTyCzNE ART Sp. z o.o.
32 DiGiTALpRiNT.pRo
23 DRuKARNiA ANDRuS
33 DRuKARNiA CAThRiN
33 DRuKARNiA fLAG S.C.
35 ECoTi
36 EKSTREME WojCiECh KRóLiK
36 EMB SySTEMS 
40,41 iNSpiRioN poLSKA
50,51 iNTEGART Sp. z o.o.
52 KDS Sp. z o.o. Sp. K.
58 MiTKo Sp. z o.o.
58 MNuMi Sp. z o.o
74 SuN ChEMiCAL Sp. z o.o.

NAdruk fotoGrAficzNY
22 AMiS Sp. z o.o.
22 zAKłADy ARTySTyCzNE ART Sp. z o.o.
32 DiGiTALpRiNT.pRo
23 DRuKARNiA ANDRuS
40,70,84 fRiENDS Sp. z o.o. - SENAToR 
58 MEDiKoN poLSKA Sp. z o.o.
58 MNuMi Sp. z o.o

NAdruk NA GAdżetAch
18 ABC N SySTEM 
19 AGRAf Sp. z o.o.
26,27 AXpoL TRADiNG Sp. z o.o. Sp. K.
32 DEoNET Sp. z o.o. 
32 DiGiTALpRiNT.pRo
23 DRuKARNiA ANDRuS
35 ECoTi
36,37 ELASTo foRM poLSKA Sp. z o.o.
39 foRTRESS TRADE Sp. z o.o.
52 KML SoLuTioNS
44 LuMiNA GRupA WyDAWNiCzA Sp. z o.o.
54 MACMA poLSKA Sp. z o.o.
58 MNuMi Sp. z o.o.
58 MiDoCEANBRANDS
34 pCM Sp. z o.o. EASy GifTS Sp. K.

NAklejki reklAmowe
24 ART foR fANS
23 DRuKARNiA ANDRuS
33 DRuKARNiA CAThRiN

NAmiotY
58 MiTKo Sp. z o.o.
76 uLTiMA DiSpLAyS poLSKA

NApoje
40,41 fREShDRiNK Sp. z o.o.

NotesY
22 ANCz ANDRzEj CzARNECKi 
28 CApiRA
33 DRuKARNiA CAThRiN
40,70,84 fRiENDS Sp. z o.o. - SENAToR
46 i-DRopS Sp. z o.o.
60,61 NoTEDECo
62,63 pATERS DESiGN
69 Quo VADiS poLoNiA Sp. z o.o.
78 Vip CoLLECTioN VERuS ł.NoWAK j.NoWAK S.C.
80,81 VipERpRiNT Sp. z o.o.

odzież reklAmowA
20 ALLBAG ToMASz WoźNiAK
33 DRuKARNiA fLAG S.C.
36 EKSTREME WojCiECh KRóLiK
39 foRTRESS TRADE Sp. z o.o.
50 jETT STuDio Sp. z o.o.
54,55 L-Shop-TEAM
59 NoRDiCLoThiNG



70 SpiRopRiNT
17,76 TEXET poLAND Sp. z o.o.
80 ViSCAR.pL
82 W.E.S.T. poLSKA

odzież roboczA
54,55 L-Shop-TEAM
59 NoRDiCLoThiNG
17,76 TEXET poLAND Sp. z o.o.
82 W.E.S.T. poLSKA

odzież sportowA
54,55 L-Shop-TEAM
59 NoRDiCLoThiNG
82 W.E.S.T. poLSKA

oGrzewAcze reklAmowe 
18 ABC N SySTEM

oklejANie sAmochodów / 
cAr wrAppiNG
42,45 fuLLouTDooRpRiNTSERViCE 
63 pLASTiCS GRoup

opAkowANiA
26 AWih
19 AGRAf Sp. z o.o.
22 AMiS Sp. z o.o.
22 ANCz ANDRzEj CzARNECKi
28 CApiRA
60 fiLiżANKi.NET
40 foLpoL Sp.j.
44 GRupA KK KoChANoWSKi Sp. j.
52 KDS Sp. z o.o. Sp. K.
34 piN Sp. z o.o.
63 pLASTiCS GRoup
66 poLSKA izBA opAKoWAń

opAski silikoNowe
42,43 GifT STAR & pRo-uSB

oproGrAmowANie
19 AGRAf Sp. z o.o.
22 zAKłADy ARTySTyCzNE ART Sp. z o.o.
32 DiGiTALpRiNT.pRo
32 DKS Sp. z o.o.
43 GRAVoTECh Sp. z o.o.
50 iWAREpRiNT
52 KEy2pRiNT
58 MEDiKoN poLSKA Sp. z o.o.
58 MNuMi Sp. z o.o
34 piN Sp. z o.o.
69 RiSET poLSKA

orGANizAcje brANżowe
64 poLSKA izBA ARTyKułóW pRoMoCyjNyCh 
64 poLSKA izBA DRuKu
66 poLSKA izBA opAKoWAń
68 pSi
74 SToWARzySzENiE ppES

orGANizerY
46 i-DRopS Sp. z o.o.

oświetleNie led
19 ADSySTEM Sp. z o.o.
22 zAKłADy ARTySTyCzNE ART Sp. z o.o.

pAmięć usb
21 ARTySTiK poLAND GRoup Sp. z o.o.
30 CiTRoN EuRopEAN uSB WAREhouSE
32 DEoNET Sp. z o.o.
31 DoMiCo
42,43 GifT STAR & pRo-uSB
46 i-DRopS Sp. z o.o.
50 jETT STuDio Sp. z o.o.
53 KuShA
58 MiDoCEANBRANDS
78 uNiA Sp. z o.o.
78,79 uSB SySTEM
82 WiLK ELEKTRoNiK S.A.

pAmięć usb 
NiestANdArdowY ksztAłt
30 CiTRoN EuRopEAN uSB WAREhouSE
32 DEoNET Sp. z o.o.
42,43 GifT STAR & pRo-uSB
78,79 uSB SySTEM
82 WiLK ELEKTRoNiK S.A.

pApierY dekorAcYjNe
45 hAMELiN poLSKA Sp. z o.o.

pApierY do mAlowANiA 
i rYsuNku
45 hAMELiN poLSKA Sp. z o.o.

pApierY do druku cYfroweGo
34 DRuKSERViCE Sp. z o. o. 
45 hAMELiN poLSKA Sp. z o.o.
62 pApiERENDuRo

pArAsole
26,27 AXpoL TRADiNG Sp. z o.o. Sp. K.
50 jETT STuDio Sp. z o.o.
54 LEXoN | TEEM
54 MACMA poLSKA Sp. z o.o.
58 MiDoCEANBRANDS
58 MiTKo Sp. z o.o.

28 NoRWooD EuRopE
62,63 pATERS DESiGN
34 pCM Sp. z o.o. EASy GifTS Sp. K.
70 SpiRopRiNT

piórA
38 EXpEN S.C.
40,70,84 fRiENDS Sp. z o.o. - SENAToR
62,63 pATERS DESiGN
58 MiDoCEANBRANDS

plecAki
54,55 L-Shop-TEAM
58 MiDoCEANBRANDS
28 NoRWooD EuRopE
54 LEXoN | TEEM
17,76 TEXET poLAND Sp. z o.o.

ploterY AtrAmeNtowe/
wodNe  
38 CLDiGiTAL 
32 DKS Sp. z o.o. 
34 DRuKSERViCE Sp. z o. o.
58 MEDiKoN poLSKA Sp. z o.o.

ploterY frezujące
19 AGRAf Sp. z o.o.
20 ALMA TREND Sp. z o. o.
24 ARTEMiS pRiNTERS
26 ATRiuM CENTRuM pLoTERoWE Sp. z o.o.
39 fASTCoM SySTEMy LASERoWE
43 GRAWCoM Sp.j.
50,51 iNTEGART Sp. z o.o.
64,65 p.h.u. poLKoS MARiuSz KoSioR

ploterY lAserowe co2
24 ARTEMiS pRiNTERS 
28 CENTRuM REKLAMy RB DRuKARNiA
30 CNCTEChNiKA S.C. 
39 fASTCoM SySTEMy LASERoWE
43 GRAWCoM Sp.j.
54 LASER MEDiA
76 TRoDAT poLSKA Sp. z o.o.

ploterY lAteksowe
35,36,67 EpSoN EuRopE B.V. oDDziAł W poLSCE
50,51 iNTEGART Sp. z o.o.
70,73 SiCo poLSKA Sp. z o.o.
75 TEBA

ploterY solweNtowe
20 ALMA TREND Sp. z o. o.
23,25 Api.pL 
24 ARTEMiS pRiNTERS
26 ATRiuM CENTRuM pLoTERoWE Sp. z o.o.
38 CLDiGiTAL

34 E-pLoTER
35,36,67 EpSoN EuRopE B.V. oDDziAł W poLSCE
38 fALTER Sp. z o. o.
38 fASTCoM 
43 GRAWCoM Sp.j.
52 KML SoLuTioNS
64,65 p.h.u. poLKoS MARiuSz KoSioR
64 pLoTSERWiS
67 pRiNT SuppoRT S.C
70,72 SERViCE CALL S.C.
74 SuN ChEMiCAL Sp. z o.o.
75 TEBA
80 VES pLoTER S.C.
80,83 ViA CoLoR
80 ViSCAR.pL

ploterY sublimAcYjNe
18 4pRiNTERS S.C.
20 ALMA TREND Sp. z o. o.
23,25 Api.pL
24 ARTEMiS pRiNTERS
26 ATRiuM CENTRuM pLoTERoWE Sp. z o.o.
34 E-pLoTER
35,36,67 EpSoN EuRopE B.V. oDDziAł W poLSCE
52 KML SoLuTioNS
64,65 p.h.u. poLKoS MARiuSz KoSioR
64 pLoTSERWiS
67 pRiNT SuppoRT S.C
70,73 SiCo poLSKA Sp. z o.o.
75 TEBA
80,83 ViA CoLoR

ploterY - serwis
64 pLoTSERWiS 
70,72 SERViCE CALL S.C.
80,83 ViA CoLoR

ploterY tNące
23,25 Api.pL
19 AGRAf Sp. z o.o.
20 ALMA TREND Sp. z o. o.
24 ARTEMiS pRiNTERS
26 ATRiuM CENTRuM pLoTERoWE Sp. z o.o.
28 CENTRuM REKLAMy RB DRuKARNiA
34 E-pLoTER
36 EMB SySTEMS
38 fASTCoM 
43 GRAWCoM Sp.j.
50,51 iNTEGART Sp. z o.o.
52 KDS Sp. z o.o. Sp. K.
52 KML SoLuTioNS
64,65 p.h.u. poLKoS MARiuSz KoSioR
70,72 SERViCE CALL S.C.
70,73 SiCo poLSKA Sp. z o.o.
75 TEBA
80 VES pLoTER S.C.

80,83 ViA CoLoR
80 ViSCAR.pL

ploterY uV
18 4pRiNTERS S.C.
19 AGRAf Sp. z o.o.
20 ALMA TREND Sp. z o. o.
23,25 Api.pL
24 ARTEMiS pRiNTERS
26 ATRiuM CENTRuM pLoTERoWE Sp. z o.o.
28 CANoN poLSKA
38 CLDiGiTAL
34 DRuKSERViCE Sp. z o. o. 
34 E-pLoTER
38 fASTCoM 
39 fASTCoM SySTEMy LASERoWE
50,51 iNTEGART Sp. z o.o.
52 KML SoLuTioNS
64,65 p.h.u. poLKoS MARiuSz KoSioR
64 pLoTSERWiS
67 pRiNT SuppoRT S.C
70,72 SERViCE CALL S.C.
75 TEBA 
80 VES pLoTER S.C.
80,83 ViA CoLoR

płYtY pcV
46 iKoNoS 
72 STADuR

podkłAdki pod mYsz
18,21,83 12M pRoDuCENT MATERiAłóW BTL i poS
18,23 AXXEL Sp. z o.o.
28 CENTRuM REKLAMy RB DRuKARNiA
69 SEMpERTuS
78,79 uSB SySTEM

polArY
50 jETT STuDio Sp. z o.o. 
54,55 L-Shop-TEAM
59 NoRDiCLoThiNG
17,76 TEXET poLAND Sp. z o.o.
82 W.E.S.T. poLSKA

poliGrAfiA reklAmowA
18,21,83 12M pRoDuCENT MATERiAłóW BTL i poS
19 AGRAf Sp. z o.o.
20 AMpRojECT
22 ANCz ANDRzEj CzARNECKi
18,23 AXXEL Sp. z o.o.
28 CApiRA
32 DiGiTALpRiNT.pRo
33 DRuKARNiA CAThRiN
35 ECoTi
60 fiLiżANKi.NET
44 GRupA KK KoChANoWSKi Sp. j.

0 iNdex produceNtów i importerów ze wskAzANiem kAteGorii
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Papyrus Sp.zo.o
Wołoska 5, budynek Taurus

02-675 Warszawa
www.papyrus.com

wspieramy Ciebie

Oferujemy szeroki wybór asortymentu w połączeniu z niezawodną 
dostawą oraz dopasowanym zakresem usług

Papier
poligraficzny

Kartony Papiery
specjalne

powlekany i niepowlekany
papier dla profesjonalnych

zastosowań drukarskich

szeroki wybór papierów
ozdobnych, książkowych
oraz do druku cyfrowego

pełna oferta podłoży do 
zastosowań poligra�cznych 

i opakowaniowych



52 KDS Sp. z o.o. Sp. K.
58 MNuMi Sp. z o.o
60,61 NoTEDECo
34 piN Sp. z o.o.
63 pLASTiCS GRoup
70 SpiRopRiNT
74 SuN ChEMiCAL Sp. z o.o.
78 uNiA Sp. z o.o.
80,81 VipERpRiNT Sp. z o.o.

power bANki
26,27 AXpoL TRADiNG Sp. z o.o. Sp. K. 
50 jETT STuDio Sp. z o.o.
54 MACMA poLSKA Sp. z o.o.
34 pCM Sp. z o.o. EASy GifTS Sp. K.
42,43 pRo-uSB
78,79 uSB SySTEM

portfele
62,63 pATERS DESiGN
69 SEMpERTuS
72 STEfANiA - zAKłAD GALANTERii SKóRzANEj
78 Vip CoLLECTioN VERuS ł.NoWAK j.NoWAK S.C.

pos
18,21,83 12M pRoDuCENT MATERiAłóW BTL i poS
19 ADSySTEM Sp. z o.o.
20 AMpRojECT
22 ANCz ANDRzEj CzARNECKi
42,45 fuLLouTDooRpRiNTSERViCE
46 iKoNoS
11 KuRSoR
44 LuMiNA GRupA WyDAWNiCzA Sp. z o.o.
56 MEDiAN poLSKA S.A.
58 MNuMi Sp. z o.o

proporczYki
33 DRuKARNiA fLAG S.C.

pudełkA
36,37 ELASTo foRM poLSKA Sp. z o.o.
44 GRupA KK KoChANoWSKi Sp. j.

rAdiA
54 LEXoN | TEEM

rAmki cYfrowe
78,79 uSB SySTEM

reklAmA pNeumAtYczNA
58 MiTKo Sp. z o.o.

reklAmA świetlNA
26 AuToMATiC LETTER BENDER
28 CENTRuM REKLAMy RB DRuKARNiA 
74 SuN ChEMiCAL Sp. z o.o.

roll-upY
19 ADSySTEM Sp. z o.o.
22 AMiS Sp. z o.o.
20 AMpRojECT
32 DEoNET Sp. z o.o.
42 GRAph-EXpERT Sp. z o.o.
56 MEDiAN poLSKA S.A.
58 MiTKo Sp. z o.o.
78 uNiA Sp. z o.o.
76 uLTiMA DiSpLAyS poLSKA

rzeczNicY pAteNtowi 
52 KANCELARiA RzECzNiKóW pATENToWyCh 
j. MARKiETA, M. ziELińSKA-łAzARoWiCz Sp. p.

seGreGAtorY
22 ANCz ANDRzEj CzARNECKi 
44 GRupA KK KoChANoWSKi Sp. j.
80,81 VipERpRiNT Sp. z o.o.

sitodruk
18 ABC N SySTEM 
23,25 Api.pL
33 DRuKARNiA CAThRiN
36 EMB SySTEMS
60 fiLiżANKi.NET
40,41 iNSpiRioN poLSKA
60 oMEL
34 piN Sp. z o.o.
69 Quo VADiS poLoNiA Sp. z o.o.
70 SpiRopRiNT
78 VERA hoLoGRAMy

smYcze
24 ARTpRo poLSKA
42,43 GifT STAR & pRo-uSB
42,44 GRADo
70 SpiRopRiNT

stojAki reklAmowe
19 ADSySTEM Sp. z o.o.
22 AMiS Sp. z o.o.
42,45 fuLLouTDooRpRiNTSERViCE 
76 uLTiMA DiSpLAyS poLSKA

sublimAcjA
18 4pRiNTERS S.C.
19 ADSySTEM Sp. z o.o.
33 DRuKARNiA fLAG S.C.
35 ECoTi
35,36,67 EpSoN EuRopE B.V. oDDziAł W poLSCE
42,43 GifT STAR & pRo-uSB
46 iKoNoS
56 MEDiAN poLSKA S.A.
58 MiTKo Sp. z o.o.

67 pRiNT SuppoRT S.C
70 SpiRopRiNT
76 uLTiMA DiSpLAyS poLSKA
80 ViSCAR.pL

sYstemY 
wYstAwieNNicze
18 4pRiNTERS S.C.
19 ADSySTEM Sp. z o.o.
22 AMiS Sp. z o.o.
33 DRuKARNiA fLAG S.C.
35 ECoTi
53 KuShA
56 MEDiAN poLSKA S.A.
76 uLTiMA DiSpLAyS poLSKA
78 uNiA Sp. z o.o.

szklANki
27 AVANT fABRyKA poRCELiTu

ściereczki z mikrofibrY
42,44 GRADo 
50,51 iNTEGART Sp. z o.o.
70,72 SERViCE CALL S.C.

tAmpodruk
33 DRuKARNiA CAThRiN 
40,41 iNSpiRioN poLSKA
70 SpiRopRiNT

teczki
26 AWih
44 GRupA KK KoChANoWSKi Sp. j.
45 hAMELiN poLSKA Sp. z o.o.
62,63 pATERS DESiGN
69 SEMpERTuS
72 STEfANiA - zAKłAD GALANTERii SKóRzANEj
78 Vip CoLLECTioN VERuS ł.NoWAK j.NoWAK S.C.
80,81 VipERpRiNT Sp. z o.o.

termometrY
45 hEiSSLufTTEChNiK fLoCKE Sp. z o.o. 
46 hERz poLSKA Sp. z o.o.

tkANiNY do druku
50 joKER

tłoczeNie
46 i-DRopS Sp. z o.o.
69 SEMpERTuS
78 VERA hoLoGRAMy

torbY ekoloGiczNe
26 AWih
20 ALLBAG ToMASz WoźNiAK
54 LEXoN | TEEM

58 MiDoCEANBRANDS
70 SpiRopRiNT

torbY mAteriAłowe
20 ALLBAG ToMASz WoźNiAK 
26 AWih
39 foRTRESS TRADE Sp. z o.o.
54,55 L-Shop-TEAM
59 NoRDiCLoThiNG
78 Vip CoLLECTioN VERuS ł.NoWAK j.NoWAK S.C.

torbY NA lAptopA
54 LEXoN | TEEM
28 NoRWooD EuRopE
69 SEMpERTuS
72 STEfANiA - zAKłAD GALANTERii SKóRzANEj
78 Vip CoLLECTioN VERuS ł.NoWAK j.NoWAK S.C.

torbY pApierowe
20 ALLBAG ToMASz WoźNiAK
22 ANCz ANDRzEj CzARNECKi
26 AWih
44 GRupA KK KoChANoWSKi Sp. j.
70 SpiRopRiNT

torbY podróżNe
45 hAMELiN poLSKA Sp. z o.o.
40,41 iNSpiRioN poLSKA
54 LEXoN | TEEM
28 NoRWooD EuRopE
78 Vip CoLLECTioN VERuS ł.NoWAK j.NoWAK S.C.

torbY sportowe
54 LEXoN | TEEM 
54 MACMA poLSKA Sp. z o.o.
28 NoRWooD EuRopE
34 pCM Sp. z o.o. EASy GifTS Sp. K.
78 Vip CoLLECTioN VERuS ł.NoWAK j.NoWAK S.C.

torbY z tworzYw 
sztuczNYch
20 ALLBAG ToMASz WoźNiAK
26 AWih
39 foKuS CEzARy SKATuLSKi

tusze 
74 SuN ChEMiCAL Sp. z o.o.

urządzeNiA dlA poliGrAfii
69 RiSET poLSKA

urządzeNiA 
iNtroliGAtorskie
42 GRAph-EXpERT Sp. z o.o. 
69 RiSET poLSKA

wAleNtYNki
22 AMANTE
27 AVANT fABRyKA poRCELiTu
56 MANufAKTuRA CzEKoLADy Sp. z o.o.
82 WiLK ELEKTRoNiK S.A.

wielkANoc
22 AMANTE 
27 AVANT fABRyKA poRCELiTu
39 foRTRESS TRADE Sp. z o.o.
56 MANufAKTuRA CzEKoLADy Sp. z o.o.
82 WiLK ELEKTRoNiK S.A.

wiNA
22 AMANTE 
26,27 AXpoL TRADiNG Sp. z o.o. Sp. K.
56 MANufAKTuRA CzEKoLADy Sp. z o.o.

wizYtowNiki
62,63 pATERS DESiGN
69 Quo VADiS poLoNiA Sp. z o.o.
69 SEMpERTuS
72 STEfANiA - zAKłAD GALANTERii SKóRzANEj
78 Vip CoLLECTioN VERuS ł.NoWAK j.NoWAK S.C.

wstążki ozdobNe
42,43 GifT STAR

zApAlNiczki
28 BiC GRAphiC EuRopE 
38 EXpEN S.C.

zeGArY
53 KuShA
54 LEXoN | TEEM
54 MACMA poLSKA Sp. z o.o.
34 pCM Sp. z o.o. EASy GifTS Sp. K.

zestAwY NArzędzi
38 EXpEN S.C.
58 MiDoCEANBRANDS

zGrzewArki
18 ABC N SySTEM 
34 E-pLoTER 
45 hEiSSLufTTEChNiK fLoCKE Sp. z o.o.
46 hERz poLSKA Sp. z o.o.
80 VES pLoTER S.C.

zNAkowArki lAserowe
39 fASTCoM SySTEMy LASERoWE

żele ANtYbAkterYjNe
18 ABC N SySTEM 
21 ARTySTiK poLAND GRoup Sp. z o.o.

0 iNdex produceNtów i importerów ze wskAzANiem kAteGorii
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adSySteM
ul. Atramentowa 11, Bielany Wrocławskie
55-040 Kobierzyce

71 799 89 14 

office@adsystem.pl

www.adsystem.pl

Adsystem to firma zajmującą się tworzeniem rozwiązań dla marketingu z silną orientacją na mobilne 
systemy prezentacji wizualnej. Naszym celem jest wytwarzanie produktów, które łączą w sobie 
wszechstronność, jakość i dobrą cenę. Dostarczamy wysokiej jakości, stacjonarne i przenośne systemy 
wystawiennicze. 
Stawiamy na nowości i nowoczesne rozwiązania. Jesteśmy postrzegani jako lider na rynku reklamy 
wizualnej. Swą pozycję zawdzięczamy doświadczeniu, determinacji, wiedzy i kreatywności ludzi którzy na 
co dzień tworzą Adsystem.
Przyjęte założenie pozwala nam na profesjonalną realizację zleceń z zakresu:
- systemów wystawienniczych,
- systemów multimedialnych,
- wydruków wielkoformatowych i sublimacji,
- realizacji projektowych i poligrafii.
Wprowadzamy nowe rozwiązania, szczególnie polecamy nowe ściany drukowane w technologii 
sublimacji. Jesteśmy pierwsi na rynku w tym nowoczesnym rozwiązaniu.

4PrinterS S.C.
ul. Kołłątaja 64, 05-402 Otwock

tel. 22 292 39 49

info@4printers.pl

www.4printers.pl
www.sklep.4printers.pl

W 4Printers działamy na rzecz rozwoju rynku druku wielkoformatowego i czynnie wspieramy naszych 
Klientów w codziennej pracy poprzez profesjonalną obsługę, ofertę dopasowaną do potrzeb rynku oraz 
doradztwo w zakresie doboru najlepszych materiałów oraz rozwiązań produkcyjnych. Stworzyliśmy ofertę 
w oparciu o rozeznanie potrzeb naszych Klientów – drukarni wielkoformatowych, domów produkcyjnych 
i agencji reklamowych.

Szczególną uwagę kierujemy na rozwój rynku druku na tkaninach, których zastosowanie w reklamie, 
dekoracji i wystawiennictwie staje się coraz bardziej powszechne. Wspieramy naszych Klientów w procesie 
rozwoju nowych technik druku oraz poszerzania portfolio produktów, dostarczając sprawdzone 
rozwiązania do zadruku tkanin w technologii sublimacji. Oferujemy również szeroki wybór tkanin do 
druku na ploterach UV, latex czy solwent.

4Printers reprezentuje na polskim rynku krajowych i międzynarodowych producentów, liderów w swoich 
branżach, takich jak MTEX, MEEVO, SEAL, A.BERGER i wiele innych.

12M ProduCent 
MateriaŁÓw btl i PoS
ul. Głogowska 22, 45-315 Opole

tel. 77 44 13 500, 77 44 58 700
kom. 669 882 888, 669 882 805

biuro@12m.eu

www.12m.eu

Produkcja materiałów wspierających sprzedaż - nośników reklamy typu BTL. Produkty bazujące na wysoko 
przetworzonych i uszlachetnionych papierach i tworzywach sztucznych (maty reklamowe na ladę, 
segregatory, pudełka, standy, ekspozytory, hangery, wobblery, shelflinery, toppery, opakowania), materiały 
drukowane na papierze (foldery, katalogi, ulotki, kalendarze, plakaty, naklejki, itd). 
Materiały promocyjne z tworzywa (folie PVC, PP, PE, PET), z soczewki 3D oraz druk offsetowy UV 
na podłożach niewsiąkliwych, foliach o grubości do 1mm, foliach samoprzylepnych, adhezyjnych 
i elektrostatycznych.
Produkcja gadżetów reklamowych: podkładki pod mysz, podkładki pod kubki, magnesy reklamowe, notesy 
magnetyczne, znaczki reklamowe (badges), linijki/zakładki, żetony reklamowe, itp.
Cyfrowy druk produkcyjny – arkuszowy CMYK na papierach i foliach oraz ekologiczny wielkoformatowy 
druk na całej gamie podłoży papierowych, foliach, materiałach samoprzylepnych i tkaninach.
Nowa linia produktów EKO wykonanych z użyciem surowców naturalnych i recyklingowych, na bazie 
technologii przyjaznych środowisku.

100gifts.pl - axxel Sp. z o.o.
ul. Sosnkowskiego 40-42, 45-254 Opole

tel. 77 44 222 00

info@axxel.pl

www.axxel.pl

Naszą specjalnością jest poligrafia oraz produkcja artykułów na potrzeby runku promocji i reklamy. Dzięki 
wysoko zaawansowanej technologii i wiedzy poligraficznej jesteśmy jedną z nielicznych firm w Polsce 
drukujących w technologii offsetu UV na folii 3D lenticularnej czyli soczewkowej (trójwymiar, 3D, animacja, 
flip, mrphing).Nasza drukarnia i studio pre-press jast w stanie wydrukować skomplikowane prace 
w zakresie druku 3D, animacji czy efektów mieszanych. Naszą zaletą jest możliwość druku nawet małych 
nakładów już 100 czy 200 arkuszy  w formacie B3 lub B4. 

abC n System
Wola Hankowska, ul. Akacjowa42, 42-233 Mykanów

tel. 34 372 00 50
kom. 604 635 755

biuro@abcnsystem.com.pl

www.abcnsystem.com.pl

Firma ABC N System jest polskim producentem oryginalnych ogrzewaczy i okładów chłodzących 
wielokrotnego użytku.

Są to nie tylko praktyczne produkty do ogrzewania i chłodzenia ,ale również jako gadżet, który zawsze 
będzie kojarzył Twoją firmę z przyjaznym ciepłem.

Ogrzewacze jak i kompresy chłodzące wykonujemy w dowolnym kształcie, kolorze wypełnienia 
a nadruki również w full kolorze.

agraF SP. Z o.o.
ul. Nowe Sady 2, 94-102 Łódź

tel. 42 250 31 20
Anna Cieplucha: 607 379 870
Maciej Niewiadomski: 602 290 085

agraf@agraf.com.pl
www.ploterytnace.agraf.com.pl
www.agraf.com.pl

Firma AGRAF jest jednym z najstarszych i najbardziej doświadczonych dystrybutorów sprzętu dla
branży reklamowej i CAD w Polsce. Jesteśmy na rynku już od 26 lat. Nasza oferta obejmuje:
• Plotery rolkowe Summa
• Plotery wielofunkcyjne Summa
Summa F1612 – Ploter ten łączy wszystkie zalety urządzeń rolkowych, poszerzając jednocześnie
gamę ciętych materiałów o filc, tekturę falistą, tekturę „plaster miodu”, korek, grube i sztywne folie
i wiele innych. Grubość ciętych materiałów może dochodzić do 27mm. Urządzenie umożliwia także
frezowanie w materiałach takich jak: dibond, akryl, PCV.
• Drukarki wielkoformatowe Canon, 
• Skanery wielkoformatowe Colortrac, 
• Drukarki UV firmy Direct Color Systems, 
• Oprogramowanie: CSoft, SAi, SofTeam, Eurosystems. 
Świadczymy także usługi serwisowe i oferujemy szkolenia z obsługi urządzeń i oprogramowania.

axxel.euaxxel.euaxx l.e eu
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alMa trend Sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 2, 40-669 Katowice
 
tel. 32 202 84 20

katowice@almatrend.com.pl 

www.aemjet.com.pl 
www.almatrend.com.pl
www.dobreplotery.com.pl

Alma Trend jest jedną z największych firm na rynku polskim, która oferuje kompleksową obsługę 
handlową i serwisową firm reklamowych. Główna siedziba Firmy znajduje się w Katowicach, 
jednak Firma dysponuje sześcioma oddziałami w całej Polsce: Chorzów, Opole, Kraków, Poznań, 
Warszawa i Wrocław. W ofercie Alma Trend można znaleźć: plotery drukujące marki ROLAND, drukarki 
UV (ROLAND, EFI), drukarki solwentowe i sublimacyjne (KEUNDO, TWINJET), drukarki z białym 
tonerem (OKI), materiały do druku wielkoformatowego (INTERCOAT, FOLEX, REGULUS, ASLAN, 
MACTAC, ORACAL), płyty z tworzyw sztucznych (SIMONA, STADUR), tusze (SERICOL, MARABU), folie 
samoprzylepne (ASLAN, ORACAL, MACTAC), materiały do termotransferu (MAGIC TOUCH) oraz usługi 
serwisowe ploterów tnących, frezujących, drukarek wielkoformatowych oraz wiele innych materiałów 
i narzędzi niezbędnych przy produkcji reklam wizualnych.

akonda
ul. Geodetów 176, 05-500 Piaseczno

tel. 22 355 01 92

info@akonda.pl

www.akonda.pl

Akonda to wiodący dostawca rozwiązań introligatorskich dla drukarni cyfrowych i offsetowych. 
Oferta skierowana jest do rozwijających się przedsiębiorstw w segmencie małych i średnich drukarni 
arkuszowych. Znajdują się w niej starannie przemyślne urządzenia, które pomogą sprostać stale rosnącym 
wymaganiom rynku stawiającego coraz większe wyzwania. Stanowią ją m.in. pneumatyczne bigówko-
perforatory Graphic Whizard, lakierówki UV, sprawdzone foliarki CTL. Od tego roku, jako bezpośredni 
i autoryzowany przedstawiciel marki Fastbind oferujemy rozwiązania do oprawy twardej i fotoalbumów. 
Do Państwa dyspozycji oddajemy stale powiększającą się kadrę specjalistów i techników, którzy 
zainstalowali od 2008 ponad 500 urządzeń. Naszym sukcesem są liczne referencje i przede wszystkim 
Klienci, którzy chętnie wracają do rozmów o kolejnych rozwiązaniach.

all bag / eko ue
Świnna Poręba 127, 34-106 Mucharz

tel. 33 823 22 34

biuro@allbag.pl

www.allbag.pl
www.eko-ue.pl

Nasza firma od ponad pięciu lat proponuje klientom innowacyjne rozwiązania w zakresie ekologii. Nie 
od dziś wiadomo, że wkrótce w zapomnienie odejdą torby foliowe. Ich szkodliwość dla środowiska 
naturalnego i wyjątkowa nietrwałość zastąpią torby ekologiczne. Ogromną przyszłość mają w tym zakresie 
przed sobą torby materiałowe, w tym bawełniane, które wykonujemy w rozmiarach standardowych oraz 
na specjalne życzenie klienta. Na naszej stronie internetowej każdy znajdzie coś dla siebie. W ofercie 
posiadamy ponad 70 gotowych wzorów toreb z nadrukiem. Dodatkowo już teraz każdy może zamówić 
u nas własny projekt indywidualny. Nie musisz zamawiać ogromnych ilości, Twój projekt może być już 
od 1 szt! Napisz do nas i ustal szczegóły. Młody, dynamiczny ale zarazem doświadczony zespół doradców 
i grafików naszej firmy wychodzi naprzeciw Twoim oczekiwaniom. Odśwież swój image z torbami 
bawełnianym firmy Allbag.

aM ProJeCt
ul. Towarowa 35/86; 00-869 Warszawa 

tel. 885 102 202

biuro@am-project.net 

www.am-project.net 

AMProject  Agencja Wydawnicza powstała jako odpowiedź na potrzeby małych i średnich projektów 
wydawniczych. Zajmujemy się przygotowaniem, realizacją i drukiem wszelkiego rodzaju materiałów 
merytorycznych, reklamowych i informacyjnych, broszur i ulotek, a także  drukiem niskonakładowych 
periodyków i książek. Kilkunastoletnie  doświadczenie w  tego typu działalności pozwala nam  w szybki 
sposób reagować na potrzeby klientów i proponować nowe pomysły i rozwiązania w zakresie 
produkcji. Proponujemy i realizujemy również usługi marketingowe i  analizy rynkowe, w szczególności 
rynku wydawnictw książkowych. Każdy projekt prowadzony jest w sposób  indywidualny i  na każdym 
etapie współpracy z klientem zapewniamy zaangażowanie, kreatywność i elastyczność.  Na potrzeby 
klientów realizujemy również projekty niestandardowe, materiały i gadżety promocyjne.

20 21



aPi.Pl Sp. z o.o.
Rąbień, ul. Okrężna 37
95-070 Aleksandrów Łódzki

tel. 42 250 55 95

lodz@api.pl

www.api.pl

API.PL - wszystko do sitodruku i druku wielkoformatowego.
Sitodruk: maszyny M&R, farby, chemia, materiały pomocnicze, materiały transferowe, zestawy do
separacji, materiały do przygotowania szablonów.
Druk wielkoformatowy: plotery wielkoformatowe, maszyny do druku DTG i druku metrażowego na
tekstyliach, atramenty, papier sublimacyjny, papier fotografczny, canvas, tapety, laminaty, programy 
RIP,
laminatory, trymery, kalandry, prasy transferowe, monitory, plotery tnące, części do ploterów.
Doradzimy, zainstalujemy i przeszkolimy. Zadbamy o serwis posprzedażowy. Końcowe zadowolenie
klienta jest naszym priorytetem.

Oddziały:
I Oddział w Warszawie, ul. Sadulska 20, tel. 22 812 06 80, warszawa@api.pl
II Oddział w Chorzowie, ul. Krzyżowa 3, tel. 32 241 65 14, chorzow@api.pl
III Oddział w Szczecinie, ul. Ofiar Stutthofu 78, 72-010 Police, tel. 784 439 035, szczecin@api.pl
IV Oddział we Wrocławiu, ul. Kościuszki 145, 50-440 Wrocław, tel. 665 307 407, wroclaw@api.pl

aMateC Polska Sp. z o.o. 
ul. Kolejowa 2, Radwanice k. Wrocławia
55-010 Święta Katarzyna

tel. 71 311 77 70
kom. 609 478767
 
adam@amatec.pl

www.amatec.pl

AMATEC Polska Sp. z o.o. to autoryzowany dystrybutor najwyższej jakości maszyn i urządzeń do szycia 
i zdobienia tekstyliów. Obecny od ponad 14 lat na rynku szwalniczym, od kilku lat bardzo aktywnie rozwija 
się także w branży promocyjnej, oferując skrojone na miarę rozwiązania do produkcji hafciarskiej i druku 
cyfrowego na tekstyliach. Oferta dla małych i średnich firm specjalizujących się w krótkich i średnich 
seriach produkcyjnych to wysokiej jakości hafciarki Melco i drukarki Polyprint wraz z całym zapleczem 
serwisu i części zamiennych. Z myślą o dużych hafciarniach i drukarniach Amatec w zeszłym roku 
poszerzył ofertę o wielogłowicowe hafciarki SWF i drukarki do odzieży o dużej wydajności Kornit Digital.

Największym atutem Amatec-u jest własny, mobilny i regularnie szkolony u producentów serwis. Niemniej 
ważne są duże magazyny maszyn i części zamiennych, co w dzisiejszych trudnych dla producentów 
czasach (produkcja na zamówienie) skraca znacznie czas oczekiwania na realizację zamówień i zwiększa 
skuteczność serwisu.

anCz andrzej Czarnecki 
Poligrafia-reklama-Marketing

ul. Leśna 37 A, 05-270 Marki

tel. 22 641 67 92, 22 641 58 61
kom. 600 430 999, 604 441 441, 602 300 991

ancz@ancz.com.pl 

www.ancz.com.pl
www.ekalendarze.com
www.kiwaki.pl

Istniejąca od 1998 roku firma AnCz zajmuje się głównie produkcją kalendarzy, specjalizacją są 
kalendarze trójdzielne jak również ścienne w różnych typach i wymiarach. Posiadamy własną drukarnię 
offsetową do B1, cyfrową, oraz bardzo mocną i zautomatyzowaną introligatornię. Dzięki bardzo 
nowoczesnym maszynom jesteśmy w stanie wykonać wiele bardziej lub mniej skomplikowanych 
zamówień z zakresu poligrafii i reklamy, np: standy, POS, segregatory, koperty, podstawki pod piwo 
z korkiem, torby papierowe, wobblery, kiwaki, teczki, notesy, nitowane liczniki, katalogi, no i oczywiście 
KALENDARZE. Nasza introligatornia jest wyposażona w nowoczesny automat do oprawy w spiralę 
o-wire (spirala zaciskana), kaszerówki, automaty sztancujące, falcerki, linie zbierające, automaty 
do kalendarzy, nitownice, itp. Dzięki tak zaawansowanej produkcji nie boimy się dużych zleceń 
wymagających zaawansowanych maszyn i profesjonalnej obsługi. 
Zapraszamy do współpracy.

aMante
ul. Kompasowa 3 lok. 1, 04-048 Warszawa

tel. 22 213 88 16
kom. 501 086 189

info@amante.com.pl

www.amante.com.pl

Marka Amante to belgijskie praliny i trufle wyrabiane ręcznie ze składników najwyższej jakości. 
Różnorodność kształtów, smaków i zapachów zadowoli nawet wytrwanego znawcę czekolady, a szeroki 
wachlarz opakowań w dowolnych rozmiarach i kolorach, a także nieograniczone możliwości brandowania 
(tłoczenie, grawerowanie, wstążka, karnecik, obwoluta, opakowanie), sprawią, że praliny Amante będą 
idealnym upominkiem na każdą biznesową okazję. Projektujemy w zgodzie z wizerunkiem firmy, 
adekwatnie do okazji i budżetu.

aMiS Sp. z o.o.
ul. Derkaczy 1A, 04-973 Warszawa

tel. 22 509 10 20-21

amis@amis.biz.pl

www.amis.biz.pl

Oferujemy kompleksową obsługę stosując najnowsze technologie oraz wysokiej jakości, innowacyjne 
materiały produkcyjne. Posiadamy studio projektowo-graficzne i DTP oraz nowoczesny park maszynowy 
obejmujący drukarnię i introligatornię. Drukujemy na zaawansowanych technologicznie maszynach 
Heidelberg Speedmaster i Mann Roland, a nasze studio projektowo-graficzne i DTP wykorzystuje 
szeroką gamę nowoczesnych urządzeń, takich jak skanery, naświetlarka, proof, laser, ploter. Drukujemy 
na wszelkiego rodzaju podłożach poligraficznych, powlekanych, niepowlekanych i samoprzylepnych, 
w pełnym zakresie gramatur. Uszlachetnianie produktów umożliwia introligatornia dysponująca 
szerokim wachlarzem opraw, wśród których na uwagę zasługują: lakierowanie UV, foliowanie, złocenie, 
tłoczenie, sztancowanie i kaszerowanie. We własnym zakresie wykonujemy również niezwykle 
precyzyjne, wycinane laserowo wykrojniki introligatorskie, a zrealizowane prace dostarczamy pod 
wskazany przez Klienta adres.

drukarnia andruS
ul. Kłobucka 25, 02-699 Warszawaa

tel. 22 331 28 73
kom. 601 39 55 00

andrus@andrus.com.pl

www.andrus.com.pl

Drukarnia Andrus.

Bardzo wysoka jakość druku UV na najnowszych szwajcarskich ploterach tablicowych i rolowych.

Duże doświadczenie – 28 lat na rynku.

Druk wielkoformatowy na plexie i szkle, druk na PCV, nadruki na sklejce i drewnie, nadruki na 
dibondzie, druk na tkaninach.

Wykonujemy: plakaty, naklejki, tablice reklamowe, standy, displaye, stojaczki reklamowe, reklamy 
świetlne, flagi, ekspozytory, banery, rollupy i inne materiały POS i reklamowe.
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artForFanS
V Zákopech 508/24
142 00 Praha 4, Czech Republic

tel. +420 602 224 178

aff@artforfans.eu

www.artforfans.eu

ArtForFans company introduced new exciting product – stickers on face. Stickers replace successfully 
previous painting on face and offer new ideas for promotions, marketing or retail business. Main features 
of products are:
• Stickers create team´s spirit and positive emotions
• Perfect, sharp graphic design
• Small, interesting item for any occasion, as give-away or merchandising product
• Easy to get customized – national flags or team logos and colors combinations etc. 
• Branding on back side – for minimum 10 000 pairs production possibility to print back side of paper 

sheet with one color design
• Easy to apply on face and move out after event, no water needed 
The stickers on face are used successfully during big sport´s events – Olympic Games, World and 
European Football Championships, World Ice Hockey Championships, Ski Championships, World 
Basketball Championships, Davis Cup.

artPro PolSka 
ul. XXI Wieku 11a lok. 2, 05-509 Józefosław / Warszawa

tel. 660 66 99 55

tomek@artpropolska.com

www.artpropolska.incentivegifts.pl

Znudziły Ci się standardowe smycze reklamowe?
ARTPRO Polska ma coś dla Ciebie!
Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na polską premierę smyczek FIXColor! Już niebawem, podczas Targów 
Festiwal Marketingu, Druku & Opakowań!
Bardzo bogata gama modnych kolorów pozwoli dopasować smycz do Twoich barw firmowych lub 
gustu.
Sprawdź naszą najnowszą ofertę nietuzinkowych smyczek na www.smycze-artpro.pl.

ZakŁady artyStyCZne art Sp. z o.o.
ul. Zakopiańska 34/10a, 80-139 Gdańsk - POLAND

tel. 58 302 30 00
kom. 604 550 500

biuro@art.com.pl

www.art.com.pl

ART od ponad 30 lat dostarcza swoim klientom rozwiązania dla druku cyfrowego, DTP oraz zarządzania 
kolorem. Jest wyłącznym przedstawicielem JUST Normlicht – producenta standaryzowanych systemów 
oświetleniowych i wieloletnim partnerem X-Rite oraz dystrybutorem drukarek cyfrowych OKI. 

Jednym najciekawszych produktów w ofercie ART jest nowa drukarka OKI - ES 9541 to pierwsza drukarka 
cyfrowa CMYK+1, oferująca unikatową możliwość drukowania z wykorzystaniem piątego koloru. Dzięki 
czemu, w dowolnym momencie możemy drukować w pełnej gamie kolorów procesowych, dodając do 
niej kolor biały lub połysk.

Zakłady Artystyczne ART dały się poznać jako ekspert z zakresu oświetlenia, w tej kwestii nie zmieniło się 
nic i światło to nadal bardzo mocny punkt w ofercie firmy. Oprócz oświetlenia JUST Normlicht (komory 
świetlne, świetlówki D50, stacje kontroli koloru), możemy w niej znaleźć również zaawansowane narzędzia 
GL Optic do spektralnych pomiarów światła. Na szczególną uwagę zasługuje tu GL Spectis 1.0 touch – 
przenośny spektrometr z dotykowym ekranem. 

arteMiS PrinterS
ul. Gosławicka 2d, 45-446 Opole

tel. 77 455 63 19

biuro@artemisprinters.eu

www.artemisprinters.eu

Plotery Artemis to coraz bardziej rozpoznawalna marka w Polsce i Europie. Portfolio Artemis obejmuje 
wyselekcjonowane urządzenia o najwyższym współczynniku jakości do ceny oraz najszybszym 
zwrotem z inwestycji (ROI). Na polskim rynku najbardziej popularne są: eko-solwentowy 1601H/HL 
(1.60 m) oferujący jakość druku porównywalną z urządzeniami japońskimi i europejskimi oraz twardo-
solwentowy KM 3200 (3.20 m) drukujący z rzeczywistą prędkością powyżej 100 m2/h.

Portfolio urządzeń Artemis obejmuje także plotery tnące, plotery laserowe, plotery termiczne, plotery 
UV, drukarki DTG, systemy suszące, systemy nawijające, zgrzewarki do banerów i wyposażenie 
dodatkowe jak np. urządzenia do czyszczenia głowic.
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atriuM Centrum Ploterowe Sp. z o.o.
ul. Gosławicka 2d, 45-446 Opole

tel. 77 458 16 81

biuro@atrium.com.pl

www.atrium.com.pl

Od 21 lat firma Atrium jest czołowym dostawcą maszyn i materiałów do druku wielkoformatowego. 
Od początku działalności jest wyłącznym dystrybutorem ploterów firmy Mutoh w Polsce. W ostatnich 
latach firma została także dystrybutorem ploterów UV firmy Durst, ploterów solwentowych firmy DGI, 
ekonomiczncyh ploterów Artemis , ploterów tnących Summa. Ostatnio portfolio powiększyło się także 
o urządzenia marek KeenCut, Crest, AZON, RollsRoller, Fepatex, V-Sign i wielu innych. Atrium ma za sobą 
już klika tysięcy instalacji, co świadczy o ogromnym doświadczeniu i profesjonalizmie. 

W ramach firmy działa także profesjonalny, mobilny, certyfikowany serwis ploterów, który wykonuje 
przeglądy, naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne - wszystko zgodnie z procedurami producentów 
sprzętu.

Firma oprócz centrali w Opolu posiada oddziały w Warszawie, Poznaniu, Krakowie i Gdańsku.

autoMatiC letter bender 
dariusz Sławomir wiszenko

ul. Józefa Konrada Korzeniowskiego 8
15-519 Białystok

tel. 85 710 23 78

biuro@letterbender.net

www.letterbender.net

Automatic Letter Bender to firma, która dostarcza automaty do wyginania liter 3D i spawarki laserowe. 
Nasz zespół to sztab doświadczonych specjalistów w zakresie wyginania liter 3D, który dzięki 
zaawansowanym rozwiązaniom technicznym stara się sprostać oczekiwaniom najbardziej wymagających 
Klientów.

Klientom polecamy produkty, jakimi są najwyższej jakości wyginarki do liter 3D z serii Automatic Letter 
Bender, jak również różnego rodzaju taśmy, profile aluminiowe i najmocniejsze kleje. W ofercie posiadamy 
także spawarki laserowe, dzięki którym możliwe jest uzyskanie najwyższej jakości połączeń bez potrzeby 
szlifowania i polerowania krawędzi.

Naszą misją jest dostarczanie najlepszych rozwiązań do wyginania liter 3D. Zapewniamy szkolenie, 
wsparcie techniczne, doradztwo, a także serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Wszystko po to, by nasza 
oferta wsparła działania Państwa przedsiębiorstw.

awiH
ul. Łopuszańska 53, 02-232 Warszawa

tel. 22 500 18 59

biuro@awih.com.pl

www.awih.com.pl 

AWIH rozpoczęła działalność w 1993 roku jako firma poligraficzna. Obecnie jest czołowym polskim 
producentem toreb reklamowych i opakowań ozdobnych. Produkuje ekskluzywne i ekologiczne torby 
papierowe, torby foliowe i przyjazne środowisku torby bawełniane.
Bazując na długoletnim doświadczeniu AWIH stale rozwija się podążając za nowymi technologiami 
w dziedzinie produkcji toreb i nanoszenia nadruków.
W stałej ofercie firmy znajdują się:
- torby papierowe ekologiczne i laminowane przeznaczone pod nadruk (dla sitodrukarzy)
- torby ekskluzywne laminowane z nadrukiem offsetowym
- torby papierowe ekologiczne z nadrukiem
- torby foliowe z nadrukiem
- torby bawełniane z nadrukiem lub bez
- opakowania ozdobne z nadrukiem
- pudełka reklamowe

axPol trading Sp. z o.o. sp. k.
ul. Krzemowa 3, Złotniki, 62-002 Suchy Las k/Poznania

tel. 61 659 88 00

voyager@axpol.com.pl 

www.axpol.com.pl 

Firma AXPOL Trading powstała w 1991 r. 
Wynikiem ponad 20-letniego doświadczenia na rynku jest wysoka jakość obsługi oraz szeroka gama produktów 
dostępnych w 24-48h. 
Kompleksowo obsługujemy agencje reklamowe zapewniając bogatą ofertę upominków z katalogów: VOYAGER, 
VOYAGER XD, FOFCIO Promo Toys, VOYAGER Special Edition oraz VOYAGER WineClub. 
Tegoroczną nowością jest VOYAGER Brands, gdzie prezentujemy m.in. kolekcję akcesoriów z materiałów wysokiej 
jakości autorskiej marki Mauro Conti.
Do dyspozycji klientów oddajemy nowoczesne centrum znakowania towarów i sprzedaży maszyn. 
Personalizujemy produkty o każdym rodzaju powierzchni, zapewniając szybkie terminy realizacji oraz 
konfekcjonowanie. 
Jesteśmy także otwarci na nowe wyzwania i spełnianie wszelkich życzeń klientów poprzez realizację 
wielkonakładowych zamówień specjalnych w ramach usługi CHINA DIRECT.
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

Automatic 
Letter Bender

utomatic 
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CaPira
ul. Batorego 126 a, 65-735 Zielona Góra

tel. 68 455 35 22

biuro@capira.pl

www.capira.pl

Firma CAPIRA jest producentem i dystrybutorem artykułów poligraficznych oraz wyrobów kosmetycznych 
linii Personal Care. Specjalizujemy się w produkcji gadżetów papierowych tj. notesy, bloczki, kostki, 
notesy samoprzylepne czy wysokiej jakości oprawa twarda. Wyróżniającymi nas produktami są pudełka 
w indywidualnych kształtach, book4pen – notesy z miejscem na długopis, chusteczki odświeżające 
push&clean oraz żele, balsamy i mydła w butelkach w indywidualnych kształtach. Stale poszukujemy 
nowych rozwiązań. Nasz katalog traktujemy jako inspirację do tworzenia nowych, nietypowych wzorów, 
niezależnie dla każdego klienta. Jesteśmy wyłącznym dystrybutorem długopisów marki UMA. W szerokiej 
gamie wysokiej jakości długopisów znajdą Państwo zarówno tradycyjne proste wzory, jak i nowoczesne 
formy, które doskonale wpisują się w najnowsze trendy.

Centrum reklamy rb drukarnia
kwiatkowski robert
ul. Świerkowa 9, 40-670 Katowice

tel. 32 252 01 13

biuro@centrum-reklamy.com.pl

www.centrum-reklamy.com.pl

Bezpośredni importer maszyn i materiałów eksploatacyjnych do budowy liter i znaków 3D,
importer dystansów montażowych oraz systemów identyfikacji wizualnej,
producent liter blokowych z aluminium i stali nierdzewnej, kasetonów i pylonów reklamowych.

biC graphic norwood europe
Al. Niepodległości 69, 02-626 Warszawa

tel. 22 332 69 00
tel. kom. 609 242 004

dariusz.dawidczyk@bicworld.com

www.bicgraphic.eu
www.norwoodeurope.com

BIC Graphic
Część grupy BIC oferująca gamę produktów dedykowanych na rynek reklamowy. Na polskim rynku 
jesteśmy obecni od początku 1997 roku. Szczególny nacisk kładziemy na długopisy i zapalniczki, które 
oferujemy z najwyższej jakości nadrukiem. Jedną z najmocniejszych naszych stron jest naduk DIGITAL.
Produkcja i nadruki wykonywane są w fabryce w Tarragonie w Hiszpaniii.

Norwood
Popularny w Polsce katalog Promotion&Design stał się częścią firmy BIC Graphic w 2009 roku. Nazwa 
została zmieniona na Norwood w 2012 roku.
Katalog oferuje szeroką gamę artykułów reklamowych, które są zmagazynowane w Hiszpanii.

Canon PolSka Sp. z o.o.
ul. Gottlieba Daimlera 2, 02-460 Warszawa

tel. 22 430 60 00

www.canon.pl
Rozwiązania wielkoformatowe: www.canon.pl/CAD-GIS

Canon jest wiodącym dostawcą rozwiązań do druku wielkoformatowego - drukarek, ploterów, kopiarek, 
skanerów i oprogramowania. W ofercie firmy znajdują się systemy inżynieryjne (CAD/GIS), graficzne 
i fotograficzne, a także wysokiej jakości materiały eksploatacyjne. 

Canon jest liderem rynku, jeśli chodzi o tonerowe urządzenia kolorowe i monochromatyczne, urządzenia UV do 
druku płaskiego oraz wielkoformatowe materiały eksploatacyjne do druku cyfrowego.

Szczególna pozycję w ofercie firmy Canon zajmują:
Plotery UV Arizona – linia popularnych linia urządzeń drukujących, znana z niezwykle innowacyjnych rozwiązań, 
poprawiających wydajność i jakość produkcji.
Seria imagePROGRAF - nagradzana linia ploterów do druku zdjęć i grafiki reklamowej o szer. druku 24-60”, 
wykorzystująca nowatorski system atramentów pigmentowych LUCIA EX dla wyjątkowych efektów.
Ofertę Canon wyróżnia bogata gama technologii, szeroki wybór modeli, rozbudowany system obsługi zgłoszeń 
serwisowych, atrakcyjny model finansowania oraz wsparcie zespołu doświadczonych konsultantów.

BIC ORANGE
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CnCteCHnika S.C. 
ul. Zbożowa 22H, 20-827 Lublin 

tel. 81 747 54 75

biuro@cnctechnika.pl

www.cnctechnika.pl

CNCtechnika jest to bezpośredni importer, producent i sprzedawca maszyn dla poligrafii oraz reklamy. 
W ofercie Spółki są: plotery laserowe do cięcia i grawerowania, gilotyny do papieru, foliarki, oklejarki do 
książek, bigówki i perforatory, wycinarki do wizytówek, punche, kaszerówki prasy do złoceń i tłoczeń, 
drukarki do bezpośredniego zadruku na tekstyliach oraz twardych powierzchniach, w tym drukarki 
UV i wiele innych przydatnych w drukarni i agencji reklamowej maszyn, jak również materiałów 
eksploatacyjnych jak folie, zszywki, oczka do banerów... Szczegółowy zakres oferty znajduje się na 
www.cnctechnika.pl. Właściciele i Pracownicy zapewniają każdemu Klientowi kompleksową usługę 
tj. dobranie indywidualnego rozwiązania, świadczenie doradztwa przy zakupie i podczas eksploatacji 
urządzeń, wykonanie testów praktycznych urządzeń, zapewnie dostępności części zamiennych, serwisu 
gwarancyjnego jak i pogwarancyjnego, profesjonalną pomoc w problemach nietypowych. 

Domico. ul. Libelta 1, 62-040 Puszczykowo, tel.+48 61 874 91 37
mob. +48 606 977 480, email: biuro@domico.pl, www.domico.pl

DOCHODZIMY OD ZMYSŁÓW
Magic Concepts® nadaje nowy wymiar Twoim komunikatom – 
– to magiczny dotyk. Magia wynika z multisensorycznego oddziaływania 
kostki – angażując wzrok, dotyk i słuch odbiorcy, wzmacniamy 
wielokrotnie siłę przekazu. Jeśli uwzględnimy ponadto spontaniczne 
przekazywanie kostki z rąk do rąk oraz psychologiczne efekty halo 
i posiadania, możesz być pewien, że wyniki kampanii przekroczą 
Twoje najśmielsze oczekiwania.

Szukasz więcej informacji 
o 20 fascynujących modelach 
Magic Concepts? Wejdź na:

BEZPŁATNE PRÓBKI

www.magicconcepts.net

MM brown Polska
ul. Ostrowska 582, 61-344 Poznań 

tel. 0801 000 609, 
tel. 22 244 27 09, 61 870 89 82

upominki@chocolisssimo.pl 

www.chocolissimo.pl
www.ChocoPlay.pl

Chocolissimo to różnorodność i bogactwo najlepszych czekoladowych produktów.  Doświadczenie 
i kreatywność naszych czekoladników pozwoliły nam przygotować niecodzienną kolekcję czekolad 
stanowiących idealną propozycję na wyjątkowe i niepowtarzalne upominki firmowe.  Nasze produkty 
stanowią doskonałe wsparcie dla działalności marketingowej, promocyjnej jak i biznesowej, pomagając 
w budowaniu pozytywnego wizerunku firmy zarówno w bieżących działaniach marketingowych 
jak również  jako gustowny i elegancki prezent z okazji  świąt Bożego Narodzenia, Wielkanocy czy 
tez innych okazji.  Czekoladowy świat nie ma dla nas tajemnic:  personalizacje indywidualne kształty, 
czekoladowe telegramy z dowolną treścią, nadruki na czekoladzie i pralinkach to tylko niektóre 
z naszych  propozycji. Jesteśmy w stanie zaprojektować zupełnie nowe produkty. Zapakujemy 
je w drewniane skrzyneczki lub kartoniki z indywidualną grafiką. Na życzenie klienta wykonamy 
indywidualne opakowania, tak by obdarowana osoba mogła poczuć się wyjątkowo. Każdy pomysł 
traktujemy jak nowe wyzwanie!  Sprawdź nasze możliwości kontaktując się z działem obsługi klientów 
firmowych, który chętnie sprosta Twoim wymaganiom i spełni najsłodsze czekoladowe życzenia.

Citron 
euroPean uSb wareHouSe
ul. Reniferowa 65, 03-289 Warszawa

tel. 22 839 49 45, 22 741 64 11

citron@citron.pl

www.citron.pl

European USB Warehouse to oferta pamięci USB dostępnych na stanie magazynowym, które obecnie 
dystrybuujemy w 18 krajach. Wyróżnia nas:

• Bogata oferta: Kilkadziesiąt modeli pamięci USB i POWER BANK w różnych wersjach kolorystycznych 
i pojemnościach dostępnych „od ręki”;

• Własna produkcja: Dzięki własnej produkcji popularnego USB C27 „twistera” jesteśmy w stanie 
uzyskać 1422 kombinacje kolorystyczne tego modelu;

• Największe stany magazynowe: Ponad 70 000 pamięci USB i POWER BANK dostępnych codziennie 
na magazynie;

• Najniższe ceny;
• Własny park maszynowy pozwala na szybkie zdobienie pendrive i Power Bank grawerem laserowym 

lub nadrukiem full kolor.

@

ColoP PolSka SP. Z o.o. 
ul. Smolenia 16, 41-902 Bytom

tel. 32 388 70 30 

office@colop.pl 

www.colop.pl 
www.lasery.pl 

Firma COLOP Polska Sp. z o. o. od 1990r. jest oficjalnym dystrybutorem pieczątek  COLOP, produktów 
HERI, HORRAY oraz COLORIS, a także urządzeń laserowych: Universal Laser Systems, LOTUS oraz Eurolaser. 
Ofertę wyróżnia bardzo szeroka gama produktów stemplarskich - pieczątki, tusze, długopisy z pieczątką, 
automatyczne numeratory, materiały do obróbki laserowej, a także innowacyjne urządzenia do produkcji 
pieczątek i grawerowania. Najwyższa jakość produktów oraz profesjonalna obsługa Klientów została 
potwierdzona certyfikatami jakości,  licznymi prestiżowymi nagrodami a także wieloletnim zaufaniem stale 
rosnącej grupy Klientów z całej Polski.
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drukarnia CatHrin S.C.
ul. Targowa 85, 03-408 Warszawa

tel. 22 499 13 99
kom. 505 614 632

kontakt@cathrin.pl

www.cathrin.pl

Połączenie papieru z folią PP lub PET wewnątrz powoduje, że papier EnDURO jest nie przedzieralny, 
znosi duże nafarbienie przy niskiej gramaturze, jest odporny na wysokie temperatury druku maszyn 
cyfrowych nie rozciąga się i nie kurczy w druku. Papier EnDURO występuje jako kreda (mat i błysk), 
offset, ale na uwagę zasługują też produkty linii EnDURO ICE - nieprzedzieralne kalki (od 60 do 270 g/
m2) oraz EnDURO Effekt - papier połączony z folią metaliczną. Możliwości są niemal nieograniczone. 
PicoFilm jest to syntetyk, grubości od 50 do 370 micr., przeźroczysta, mleczna, biała matowa lub 
błyszcząca, w wersji samoprzylepnej także złota i srebrna. Folie są trwałe i odporne oraz specjalnie 
powleczone co daje wyśmienitą przyczepność tonera i gwarantującym wyjątkową jakość druku, folie 
PicoFilm można zadrukować na maszynach offsetowych, standardowymi farbami. 

drukarnia Flag S.C. 
kasper Surowiecki Sławomir Jagiełło

Al. Stanów Zjednoczonych 20a, 03-964 Warszawa

kom. 664 000 897

zamowienia@drukarniaflag.pl

www.drukarniaflag.pl

Firma jest producentem flag reklamowych oraz wszelkiego rodzaju materiałów promocyjnych 
wykonanych na najwyższej jakości tkaninach, przy użyciu wysokiej klasy sprzętu drukarskiego. 
Efektywna, szybka i profesjonalna produkcja materiałów odbywa się dzięki wykorzystaniu dalece 
innowacyjnych na polskim rynku drukarek japońskiej firmy MIMAKI, wspomaganych kalandrem 
włoskiej marki MONTI ANTONIO. 
Podstawowa oferta firmy obejmuje:
-  Flagi, -  Banery tekstylne, -  Dekoracje na satynie poliestrowej, -  Systemy wystawiennicze, -  Cyfrowy 
nadruk na tkaninach, -  Sublimację, -  Odzież reklamową, -  Materiały reklamowe na tkaninach 
poliestrowych.

Należy podkreślić, iż zakres oferty pozostaje otwarty -  każde zamówienie realizowane jest
ze zwróceniem uwagi na indywidualny projekt klienta. 

Siedziba firmy znajduje się w Warszawie a co najważniejsze, gwarantuje szybkość i profesjonalizm!

deonet Sp. z o.o.
ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa

tel. 22 462 49 44

kontakt@deonet.com.pl

www.deonet.com.pl

DEONET jest holenderskim producentem produktów promocyjnych, takich jak spersonalizowane 
pamięci USB, pendrivy w dowolnych kształtach, breloki, długopisy, zewnętrzne dyski twarde, znaczki, 
identyfikatory, zawieszki akrylowe w dowolnych kształtach, banery typu roll-up, naklejki akrylowe, 
magnesy i opakowania. Producent zapewnia europejską jakość w połączeniu z bardzo krótkim czasem 
produkcji, który wynosi 5 dni roboczych. DEONET głównie dostarcza swoje produkty dla sektora 
upominków promocyjnych, agencji reklamowych i marketingowych oraz dla pośredników IT. 

Siedziba główna i zakłady produkcyjne znajdują się w Eindhoven, w Holandii. DEONET posiada biura 
sprzedaży w Polsce, Hiszpanii, Niemczech, Francji, Włoszech i Turcji, aby móc jeszcze lepiej obsługiwać 
rynki lokalne. 

dePoSitPHotoS inc.
110 E. Broward Blvd., Suite 1700, Ft. Lauderdale
Florida, 33301, USA

tel. +19549900075

sales@depositphotos.com

www.depositphotos.com 

Depositphotos is your one-stop royalty-free content solution offering millions of high-quality 
photographs, vector images, videos and editorial files. We serve customers from over 192 countries, giving 
them support in 15 languages.

digitalPrint.pro
ul. Kwiatowa 9, 32-085 Modlnica

tel. 501 680 500

office@digitalprint.pro

www.digitalprint.pro

Web2print to jeden z głównych modułów oprogramowania digitalprint.pro. System do zarządzania ofertą, 
produkcją, obsługą zamówień i wysyłką produktów. Prezentowanie i obsługa szerokiej i zróżnicowanej oferty, 
cyfra, offset, wielki format: dowolna liczba grup produktów, definiowalna ilość cech wpływających na cenę, 
możliwość ustawienia wartości minimalnej i/lub startowej dla cechy, uzależnienie wartości cechy od nakładu, 
definiowalne przedziały ilościowe, definiowalne wykończenie produktu, tabela wykluczeń (uniemożliwiająca 
wybór niewykonywalnego produktu), przyspieszone terminy realizacji, dowolna ilość progów terminowych, 
progi terminowe zwiększające procentowo wartość zamówienia, cena produktu wyliczana automatycznie lub 
wpisywana ręcznie, waga produktu wyliczana automatycznie, dostawa produktu w paczkach lub na paletach, 
system rabatów, bonusów, program lojalnościowy, grupy klientów z możliwością rabatowania, ofertowanie.
- Fotogadżety zestaw programów, który pozwala klientowi drukarni na samodzielne stworzenie i zamówienie 
online: fotoalbumu, fotokalendarza, kubka, koszulki lub innych produktów.

- Fototapeta, obraz, plakat, naklejka - integracja rozwiązania web2print z bankiem zdjęć Fotolia.
Integracje z systemami zewnętrznymi. Płatności online, PayU, przelewy24, inpay24, przelewy bankowe – 
automatyczne księgowanie. Dostawa, UPS, Apaczka, 7 post, K-EX, Paczkomaty, Poczta Polska – automatyczne 
generowanie etykiet adresowych. 

dkS Sp. z o.o.
ul. Energetyczna 15, 80-180 Kowale

tel. 58 763 06 10, 309 03 07

info.gdansk@dks.pl

www.dks.pl
www.kip-color.pl 

DKS Sp. z o.o. dostawca kompleksowych rozwiązań dla poligrafii w zakresie druku cyfrowego, introligatorni 
i oprogramowania.  Kontakt: info.gdansk@dks.pl www.dks.pl .

Oferujemy
•  najnowsze modele, dedykowanych dla poligrafii maszyn produkcyjnych Konica Minolta PRO/PRESS,
•  poleasingowe, sprawdzone w poligrafii maszyny produkcyjne Konica Minolta PRO/PRESS,
•  urządzenia do druku wielkoformatowego: KIP, Epson, Canon,
•  oprogramowanie: Web To Print, personalizacja, impozycja, fotoksiążki i fotokalendarze,
•  urządzenia introligatorskie oraz finiszing on line w drukujących systemach produkcyjnych,
•  urządzenia wielofunkcyjne dla biur, małej poligrafii i punktów usługowych,
•  biura handlowe, magazyny oraz autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w 11 oddziałach: 
Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Olsztyn, Łódź, Warszawa, Poznań, Wrocław, Katowice, Kraków, Rzeszów.

Twój partner w Polsce
papierenduro.pl
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drukServiCe Sp. z o.o.
ul. Bydgoska 29a, 86-061 Brzoza 

tel. 52 320 18 18  

biuro@drukservice.com.pl

www.drukservice.pl

Drukservice pierwszy na polskim rynku prezentuje nowy standard obrazów 3D, z użyciem nowatorskiej 
folii soczewkowej. Nowe kompozyty i nowa technologia tworzenia soczewek pozwalają uzyskać 
wyjątkowo ostry, jasny i czysty obraz 3D z pogłębionym efektem trójwymiarowym. Folia soczewkowa 
pozwala tworzyć wyjątkowo efektowne obrazy trójwymiarowe przy użyciu druku cyfrowego 
i offsetowego. Jest również wykorzystywana do produkcji nowoczesnych ekranów 3D (bez okularów) 
w najnowszej generacji telewizorach, laptopach, tabletach i smartfonach. 

Na stoisku Drukservice  można zobaczyć także inne materiały dla rynku Reklamy i Marketingu:  firmy 
FOLEX -  folie i papiery klasy PREMIUM do druku cyfrowego oraz szerokoformatowego, firmy KDX  - folie 
do laminacji na gorąco – gloss, matt, strukturalne i efektowe klasy PREMIUM. Drukservice jest ponadto 
dostawcą ploterów firm: AGFA, EPSON i CANON.

STOISKO

D15

drukarnia Pin Sp. z o.o.
ul. Podgórna 25, 03-157 Warszawa

tel. 22 357 60 08, 357 60 09

zs@drukcd.pl

www.drukcd.pl

Drukarnia cyfrowa PIN. Druk, laminowanie, bigowanie, perforowanie, wycinanie – wszystko cyfrowo, bez 
matryc, siatek, wykrojników. Szybko, tanio i od jednej sztuki.

Drukarnia płyt CD/DVD/BD. Płyty CD-R, DVD-R, BD z nadrukiem. Offset, sitodruk, cyfrowy druk UV. 
Nagrywanie płyt. Opakowania płyt - okładki, pudełka, koperty z nadrukiem, digipacki, ekopacki. 

Niskonakładowy druk książek. Cyfrowe książki w oprawie klejowej PUR. Niskie nakłady, przystępne ceny, 
szybkie terminy, wysoka jakość. Jako nieliczni na rynku oferujemy niewielkie nakłady książek z okładkami 
lakierowanymi selektywnym lakierem UV.

e-Ploter
ul.  J. Conrada 19/42, 01-922 Warszawa

tel. 22 210 57 00 
tel. 600 413 876, 602 608 711

biuro@e-ploter.pl
www.e-ploter.pl

Oferta firmy obejmuje:
• Plotery wielkoformatowe solwentowe (Mimaki, Roland, inne z głowicami Epson oraz przemysłowe
• z głowicami Spectra Polaris i StarFire).
• Plotery UV (hybrydowe i flatbed z opcją z roli na rolę; z głowicami Epson, Spectra Polaris i StarFire)
• Szeroki wybór atramentów do drukarek solwentowych oraz UV większości marek dostępnych na 

rynku. Firma jest autoryzowanym dystrybutorem atramentów Sun Chemical w Polsce. Oferujemy tusze 
solwentowe, mild/eko solwentowe oraz tusze do ploterów UV (także LED).

• Wsparcie serwisowo-techniczne, wykonywanie indywidualnych profili kolorystycznych.
• Sprzedaż części zamiennych do ploterów.
• Akcesoria do wykańczania reklam – wysokiej jakości laminatory, oczkarki i inne.
 
NISKIE CENY, SZYBKIE REALIZACJE ZAMÓWIEŃ I SKUTECZNY SERWIS!!!

Zapraszamy do współpracy drukarnie wielkoformatowe i agencje reklamowe oraz dostawców sprzętu 
drukującego i firmy świadczące usługi serwisowe.

eaSy giFtS Sp. z o.o.
Byków, ul. Wrocławska 41
55-095 Mirków k. Wrocławia

tel. 71 330 51 10

marketing@easygifts.pl

www.easygifts.com.pl

Dla nas nie ma rzeczy niemożliwych! Gadżety i znakowanie to nasza pasja. Jesteśmy bezpośrednim 
importerem gadżetów reklamowych zaopatrującym agencje reklamowe w całej Polsce. Stawiamy na 
ciągłe poszerzanie asortymentu oraz rozwój serwisu nadruków. Obecnie znakujemy artykuły reklamowe 
za pomocą tampodruku, sitodruku, termotransferu, sublimacji, domingu, kalki ceramicznej, haftu  
komputerowego, grawerowania laserowego, tłoczenia, druku UV, transferu cyfrowego, nadruków na 
metalu oraz etykiet. Możemy pochwalić się szybką, profesjonalną i terminową obsługą. Świadczy o tym 
zadowolenie naszych stałych Klientów oraz rosnąca liczba agencji zaczynających z nami współpracę. 
Zachęcamy do odwiedzenia naszego stoiska podczas Festiwalu Marketingu, Druku i Opakowań. 

eaSyFairS®  Poland Sp. z o.o. 
organiZator targÓw PaCkaging innovationS

ul. Galicyjska 9, 31-586 Kraków

tel. 12 651 95 20

poland@easyfairs.com

www.easyfairs.com/pl 

Międzynarodowe Targi Opakowań Packaging Innovations organizowane są przez polski oddział 
firmy easyFairs® - lidera w organizacji profesjonalnych targów branżowych na świecie. Na VII edycję 
imprezy zapraszamy 9 i 10 kwietnia 2015 do Hali Expo XXI w Warszawie. W ofercie wystawców 
z Polski i zagranicy znajduje się szeroka gama opakowań tekturowych, plastikowych, szklanych, 
drewnianych, metalowych, inteligentnych, ekologicznych oraz dispalays. Nowością VII edycji jest 
Strefa Safetypack, przeznaczona dla wystawców posiadających w ofercie opakowania bezpieczne. 
Podczas targów odbywają się seminaria learnShops™ ogólnodostępne dla wszystkich gości 
targowych, a także liczne spotkania branżowe i konferencje. W programie również Strefa Studenta, 
gdzie młodzi projektanci prezentują autorskie projekty opakowań oraz świeże spojrzenie na branżę. 

Więcej informacji na stronie: www.easyfairs.com/pl/pi2015 

eCoti
ul. Kołłątaja 64, 05-402 Otwock

tel. 22 490 57 99

info@ecoti.pl

www.ecoti.pl

Ecoti to wynik spotkania pasji do reklamy z zainteresowaniami i zrozumieniem jak cenne jest to, 
z czym się utożsamiamy – z ideą, wnętrzem, kulturą czy organizacją w której pracujemy lub działamy. 
Bezpośredni druk cyfrowy to odpowiedź na te potrzeby i trendy naszych czasów. Możliwość druku 
już od 1 szt., na większości materiałów, druk dowolnej ilości niepowtarzalnych wzorów.

Drukujemy na maszynach umożliwiających bezpośredni zadruk tkanin do zastosowania 
reklamowego lub do dekoracji wnętrz. Materiał po zadrukowaniu jest od razu wygrzewany 
i utrwalany, zachowując wysoką jakość druku i pełnię kolorów. Technologia druku w połączenie 
ze starannie wybranymi materiałami sprawiają, że zadrukowana tkanina jest w pełni ekologiczna 
i bezpieczna dla zdrowia.

W naszej ofercie znajdą Państwo również poduszki z Państwa projektem w każdym kształcie 
i rozmiarze, ręczniki bawełniane z pełno kolorowym zadrukiem czy też miękkie, idealnie pasujące do 
wnętrz wykładziny z nadrukiem.

Pantone 2597

Pantone Magenta
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eMb Systems
ul. Szczotkarska 50, 01-382 Warszawa

tel. 22 664 41 40, 22 664 41 41

emb@emb.com.pl

www.emb.com.pl

Od 1990 roku działamy w branży maszyn i urządzeń do zdobienia odzieży. W naszej ofercie mamy same 
mocne atuty: japońskie maszyny hafciarskie Brother i Happy, drukarki do koszulek typu direct to garmet: 
Brother i AnaJet, rewolucyjne maszyny do sitodruku – wypalarki sit RISO oraz akcesoria dodatkowe 
i oprzyrządowanie specjalistyczne ułatwiające wykonywanie zdobień na odzieży (termoprasy Knight, 
plotery tnące ScanNCut, folie, nici, oprogramowanie hafciarskie Wilcom, Ethos... ). 

Dzięki wsparciu uznanych, innowacyjnych marek dysponujemy najlepiej wykształconym działem 
technicznym i szkoleniowym. Prowadzimy eksperymentalną pracownię - HaftyNadruki.pl, znamy od 
podszewki możliwości i atuty technologii zdobienia. Nasi Klienci mogą liczyć na dostawę urządzeń, 
instalacje i szkolenia oraz wsparcie posprzedażne gratis.

ePSon euroPe b.v. 
oddział w Polsce

ul. Bokserska 66, 02-690 Warszawa

tel. 22 375 75 00

LFP@epson.pl

www.epson.pl

Wielkoformatowe drukarki EPSON. Najwyższa jakość, wydajność, łatwość obsługi, niskie koszty 
eksploatacji, oszczędność energii i ekologia. 

SureColor SC-F6000 / F7100 sublimacyjne drukarki transferowe CMYK do wydajnej produkcji wysokiej 
jakości nadruków na miękkich szyldach, odzieży i gadżetach. SureColor SC-F2000 drukarka do 
bezpośredniego drukowania na odzieży (DTG). 
SureColorSC-S30610 / S50610 / S70610 wielkoformatowe drukarki o szerokości druku 64”. Głowice  
MicroPiezo™ TFT 1440 dpi,  wykorzystują zestawy 4, 5, 8 lub 10, ekologicznych atramentów UltraChrome 
GS2 – w tym biały i metaliczny. Atrament ma skandynawską ekoetykietę “Nordic EcoLabel”. 
SureColorSC-T3200 / T5200 / T7200 to wysokowydajne 4-kolorowe, szybkie i precyzyjne drukarki oraz 
systemy MFP o szerokości 24,36 i 44” do druku z roli (jednej lub dwóch). Wykorzystujące pigmentowe 
atramenty UltraChrome® XD

ekStreMe woJCieCH krÓlik
CentruM dtg
Biuro Handlowe: ul. Trakt Lubelski 410, 
04-667 Warszawa

tel. 22 740 44 16
kom. 515 174 789

contact@ekstreme.pl

www.ekstreme.pl

Wyłączny dystrybutor na Polskę urządzeń marek DTG Digital, Rapid Label Systems, U-Print. 
- DTG Digital - szeroka oferta nowoczesnych drukarek do bezpośredniego druku na tekstyliach; 
oprogramowanie PrintPro oraz IQ-rip, atramenty DTG Tex, części zamienne,
- Rapid Label Systems - rolowe systemy cyfrowe do krótkoseryjnego, pełno-kolorowego druku etykiet 
w technologii MemJet; urządzenia wykańczające, oprogramowanie, media, atramenty, części zamienne,
- U-Print - innowacyjne drukarki transferowe TransSlam z białym tonerem do druku na tekstyliach 
i twardych podłożach; oprogramowanie, papiery, materiały eksploatacyjne,
- doradztwo, autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

elaSto ForM PolSka Sp. z o.o.
ul. Grobla 4, 66-400 Gorzów Wlkp.

tel. 95 735 10 06

info@elasto-form.pl

www.elasto-form.pl

Producent gadżetów reklamowych oraz importer słodyczy reklamowych. Większość naszych artykułów 
produkowana jest na terenie UE. „Made in Europe” to: wysoka jakość, zaawansowana technologia 
produkcji, krótkie terminy dostaw. Nasza oferta to m.in.: pudełka śniadaniowe, kubki, bidony, tace, 
frisbee, breloki, mieszadełka, miseczki, skrobaczki, ogrzewacze, deski do krojenia oraz szeroki asortyment 
produktów sportowych. 

Oferujemy wszelkie techniki znakowania, włącznie z technologią IML oraz nadrukiem cyfrowym UV. 
Znakomitym uzupełnieniem oferty są słodycze reklamowe produkcji niemieckiej: żelki, landrynki, 
czekoladki, gumy do żucia, miętówki, lizaki. Proponujemy również produkty specjalne takich znanych 
marek jak: M&M’s, Tic Tac, Mentos, Ferrero, Lindt, Pulmoll, Hanuta.  

 kolory puszek
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niebieski

elektryczny 
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 kolory drażetek

Unikalne
czekoladowe drażetki!

elasto form Polska sp. z o.o.
ul. Grobla 4 
66-400 Gorzów Wielkopolski
Polska
Tel.: +48 95 735 10 06
Fax: +48 95 783 68 64
e-Mail: info@elasto-form.pl
Internet: www.elasto-form.pl

Make an M-pression®

Spersonalizowane My M&M’s®

elasto-form.pl/mms

Twoje zdjęcie

Twoje logo

Twoja wiadomość

MyM&M's reklama 265x205.indd   1 2014-06-23   10:03:20
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FaStCoM Plotery
ul. Stęszewska 58A, 60-111 Poznań

tel.  61 628 22 14

biuro@fastcom.com.pl

www.fastcom.com.pl

Firma Fastcom powstała w 1998 roku w Poznaniu. Głównym profilem naszej działalności jest sprzedaż 
ploterów i systemów ploterowych do tworzenia grafiki w pracowniach plastycznych, reklamowych 
i drukarniach wielkoformatowych. Jesteśmy też dostawcą wszelkiego rodzaju mediów i materiałów 
eksploatacyjnych do ploterów.

W naszej ofercie znajdziecie Państwo plotery drukujące, plotery tnące, plotery termiczne i frezujące, 
plotery stołowe a także najnowszy system konwersji ploterów solwentowych do druku UV - Lightbar. 
Ponadto dostarczamy media i akcesoria do ploterów, począwszy od noży tnących, przez teflony, oprawki, 
oczkarki, prasy termotransferowe, zgrzewarki, trymery, po folie, bannery, laminaty, siatki i tekstylia 
potrzebne do pracy w segmencie reklamy.

Zapewniamy instalacje i serwis, a także szkolenia z zakresu obsługi ploterów na miejscu u klienta w każdej 
części Polski.

Falter Sp. z o.o.
ul. Poznańska 69, 62-045 Pniewy

tel. 61 29 38 300

info@falter.pl

www.falter.pl
www.inkjetsolution.pl

Firma Falter obecna na polskim rynku od 25 lat jest wyłącznym przedstawicielem Hahnemühle Fine Art 
oraz wyłącznym dystrybutorem papierów inkjet marki Ilford w Polsce, oficjalnym partnerem Mitsubishi 
Electric na cały kraj oraz wyłącznym przedstawicielem firmy ConeColor na całą Europę. Swoim klientom 
proponujemy najskuteczniejsze rozwiązania w dziedzinie druku w technologii inkjetowej, solwentowej 
oraz termo sublimacyjnej. Organizujemy praktyczne warsztaty w zakresie druku wielkoformatowego.  
W naszej ofercie mamy m. in.
• Papiery mikroporowe, powlekane i fine art oraz płótna 
• Folie do druku atramentowego i laminaty
• Tusze pigmentowe, barwnikowe oraz eco-solventowe 
• Specjalistyczne tusze do fotografii cz/b. Piezography
• Części zamienne i materiały eksploatacyjne do ploterów
• Profile ICC, usługowe profilowanie materiałów
• Wsparcie doradczo–techniczne w zakresie druku wielkoformatowego

Cldigital 
Mateusz kida

ul. Gierdziejewskiego 7, 02-495 Warszawa 

tel. 22 2478470

store@cldigital.eu

www.cldigital.eu
www.europrinter.co.uk

CLdigital - dostawca urządzeń i technologii do druku wielkoformatowego.
CLdigital jest autoryzowanym dystrybutorem w Polsce firm:
- RTZ - FloraDigital - plotery do druku wielkoformatowego w technologii solwentowej i UV a takze 
urządzeń do druku na tekstyliach
- LOCOR - plotery do druku farbami ekosolwentowymi
- EUROPRINTER - plotery do druku farbami NANO (produkowanymi w oparciu o technologię nano-
cząstek) - ekosolwentowymi, wodnymi i UV-LED

CLdigital jest operatorem sklepu internetowego www.cldigital.eu oferującego plotery, części zamienne do 
ploterów wielkoformatowych i materiały eksploatacyjne do nich.

exPen S.C
ul. Okrętowa 70B, 01-309 Warszawa

tel. 22 299 05 50

info@expen.pl

www.expen.pl

EXPEN S.C. jest wyłącznym dystrubutorem na rynku b2b w Polce: 

• ekskluzywnych artykułów piśmienniczych amerykańskiej marki Sheaffer,
• szwajcarskich długopisów masowych Chalk marki Premec,
• narzędzi wielofunkcyjnych, noży, zapalniczek i różnego rodzaju breloków metalowych angielskiej 

marki True Utility.

Firma posiada biuro oraz magazyn w Warszawie - część zamówień realizuje w ciągu 24/48 godzin wraz ze 
znakowaniem. Firma EXPEN współpracuje tylko i wyłącznie z Agencjami Reklamowymi.

FaStCoM SySteMy laSerowe
ul. Kanarkowa 9, 02-818 Warszawa

tel. 22 243 35 71
kom. 604 268 867

lasery@fastcom.com.pl

www.systemy-laserowe.pl

Fastcom Systemy Laserowe to dostawca nowoczesnych urządzeń umożliwiających wszechstronny 
rozwój w branży reklamowej.
Jako autoryzowany partner i wyłączny dystrybutor DATALOGIC w Polsce oferujemy nowoczesne 
znakowarki laserowe tej firmy. DATALOGIC to światowy lider w produkcji znakowarek. Ich systemy 
zbudowane są w oparciu o źródła: FIBER, DPSS, GREEN, UV i CO2. Doskonała jakość znakowania 
i wszechstronne oprogramowanie wyróżniają te produkty na polskim rynku i dają możliwości 
kreatywnego rozwoju. 
Sprzedajemy także wysokiej klasy plotery laserowe CO2 LTT Corp. i jesteśmy wyłącznym 
dystrybutorem tej marki w Polsce. Lasery LTT to synonim doskonałej precyzji, trwałości 
i bezawaryjności. Jesteśmy także autoryzowanym dystrybutorem systemów filtrujących BOFA Ltd., 
kompatybilnych ze sprzedawanymi przez nas urządzeniami. Oferujemy sprzedaż i regenerację tub 
laserowych Synrad i Coherent, doradztwo i serwis laserów SEI, Roland, GCC i in., a także szkolenia 
z obsługi wszystkich oferowanych przez nas maszyn i ich oprogramowania.

FokuS Cezary Skatulski
Ul. Marynarska 14, 02-674 Warszawa

tel. 22 425 12 28

Biuro@fokus4gift.pl

www.fokus4gift.pl

Nasza firma zajmuje się dostarczaniem produktów dekoracyjnych oraz opakowań na upominki.
Staramy się, aby nasza oferta nosiła znamiona innowacyjności, a przynajmniej wyróżniała się na 
rynku.

Tak właśnie wygląda oferta torebek na upominki oraz materiałów dekoracyjnych z tym związanych. 
Nowczesna technologia, niespotykane wzornictwo i elegancki wygląd to cechy, którymi mamy 
nadzieję przyciągnąć uwagę Państwa oraz Waszych klientów.
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FriendS Sp. z o.o.
exclusive Partner
koziol » ideas for friends gmbH - Poland & baltics
Senator gmbH & Co. kgaa. - Poland

ul. Kożuchowska 32, 65-364 Zielona Góra

tel. 68 322 33 44

biuro@friends4friends.pl

www.friends4friends.pl

FRIENDS to ekskluzywny przedstawiciel dwóch niemieckich firm, produkujących wysokiej jakości  artykuły 
reklamowe. KOZIOL i SENATOR to cenione w świecie marki, których produkty są tworzone w zgodzie z “Wielką 
definicją piękna”. Potwierdzają to liczne nagrody przyznawane firmom za design i innowacje.
Spółka oferuje skuteczne nośniki reklamy, dopasowane do Państwa potrzeb, profesjonalne doradztwo, 
wysokiej jakości serwis, indywidualne podejście, gigantycznie pozytywną energię oraz kreatywne koncepcje. 
Współpracując z nami mogą Państwo liczyć na wyjątkowe wsparcie i pomysły tworzone dla przyjaciół.
KOZIOL – wyjątkowy design i niebanalne pomysły:
ARTYKUŁY BIUROWE, KOLEKCJE KUCHENNE, AKCESORIA ŁAZIENKOWE,  OZDOBY WNĘTRZ, PRODUKTY 
ŚWIĄTECZNE, 
SENATOR – liczne nagrody za design
DŁUGOPISY PLASTIKOWE I METALOWE, PIÓRA, KOMPLETY PIŚMIENNICZE, KUBKI Z PORCELANY I SZKŁA, KUBKI 
TERMICZNE, SZKLANKI, TECZKI KONFERENCYJNE, NOTESY, ORGANIZERY
NADRUK CYFROWY NA DŁUGOPISACH – JAKOŚĆ NAJLEPSZA NA ŚWIECIE.

FolPol
Wólka Załęska, ul. M.Reja 6, 05-532 Baniocha

tel. 22 757 80 88

folpol@folpol.pl

www.folpol.pl

FOLPOL R. Barczyk J. Cygan oferuje najwyższej jakości produkty przeznaczone do pakowania oraz 
zaawansowane technologicznie maszyny. Mamy wieloletnie doświadczenie w swojej branży, z którego 
korzystamy aby zapewnić naszym Klientom obsługę na najlepszym poziomie. 
Flagowym produktem naszej firmy jest folia stretch przeznaczona do pakowania maszynowego 
i ręcznego, która jest dostępna w szerokiej palecie rozmiarów. Kolejnymi produktami są taśmy z nadrukiem 
i bez nadruków do zabezpieczania przesyłek oraz kartony. Coraz ważniejszym produktem w naszej ofercie 
są folie rolnicze, szczególnie te, dzięki którym wytwarzana jest sianokiszonka. Od kilku lat współpracujemy 
z polskimi i zagranicznymi producentami maszyn do pakowania, dostarczając naszym klientom najwyższej 
jakości owijarki, obkurczarko-zgrzewarki, urządzenia do wytworzenia foliowych poduszek. 
Wyróżniają nas konkurencyjne ceny, szybkość realizacji zamówień – materiał dostarczamy zawsze na 
czas dzięki własnemu taborowi samochodowemu, a także szeroki asortyment, w tym produkty na 
indywidualne zamówienie. Jesteśmy zawsze do Państwa dyspozycji!

Fotolia llC 
41 East, 11th Street, 11th Floor 
New York, 10003 USA

tel. 22 389 70 52

biuro@fotolia.com

www.fotolia.com

Fotolia to wiodący w Europie bank zdjęć typu microstock, z siedzibą w Nowym Yorku. Serwis został 
założony w 2004 roku, a obecnie dostarcza swoje usługi dla klientów 23 krajów i regionów, w 15 różnych 
językach i na 5 różnych kontynentach. Fotolia, z zasobami ponad 28 milionów obrazów cyfrowych i klipów 
wideo, oferuje jedną z największych na świecie baz obrazów cyfrowych wysokiej jakości. Serwis stale 
współpracuje z fotografami z ponad 100 krajów, a ponad 4,8 miliona osób wybiera go jako źródło zdjęć, 
ilustracji, grafik wektorowych i wideo HD royalty-free w przystępnej cenie. Wraz z pojawieniem się Kolekcji 
Infinite, Fotolia stała się pierwszym ogólnoświatowym microstockiem oferującym obrazy pochodzące od 
profesjonalnych agencji, jak i artystów niezależnych. Przywództwo serwisu Fotolia w sektorze obrazów 
cyfrowych jest rozpoznawalne poprzez szeroką współpracę, m.in. z Associated Press.

FreSH drink
ul. E. Orzeszkowej 32/409, 15-084 Białystok

kom. 506 602 803

info@freshdrink.pl

www.freshdrink.pl

FreshDrink powstał w 2010 roku. Przez 4 lata zdobyliśmy większą cześd Polskiego rynku, widoczni jednak 
jesteśmy również w całej UE. O pozycji świadczą realizacje dla takich firm jak Google, Mercedes, Tauron, 
Orange, Netia, Stryker, HTC, Zing, Bebilon, Statoil oraz wiele innych. Starania zespołu FreshDrink docenił 
również klub piłkarski Aston Villa który podpisał z nami kilkuletni kontrakt na produkcję napojów.
Rok 2014 przyniósł wiele zmian. Zwiększyliśmy moce przerobowe, w tym momencie realizujemy ok. 
60.000 sztuk napojów miesięcznie. Natomiast w drugiej połowie sierpnia uruchomiliśmy linię rozlewniczą 
do niskich nakładów. Dzięki temu powstaje wiele nowych smaków napojów w puszkach.
Co nas wyróżnia? Możliwośd zamówienia 24 sztuk napojów z własnym logo, znakowanie zawsze w pełnej 
gamie kolorów. Natomiast najważniejszą zaletą jest fakt że zawsze rozmawiasz z osobą która tworzy 
FreshDrink a nie tylko tu pracuje.
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grado
ul. Łąkowa 31,05-090 Raszyn 

tel. 88 20 60 444

biuro@grado.net.pl

www.grado.net.pl  

Firma Grado istnieje na rynku od 1992 roku. Przez wiele lat działaliśmy jako firma reklamowa.
Zdobyta wiedza i doświadczenie pozwoliła nam uruchomić produkcję logosmyczy na najwyższym 
poziomie. Od 8 lat należymy do największych firm w Polsce drukujących logosmycze metodą 
sublimacji. Jako jedna z niewielu firm drukujemy również logosmycze metodą transferu.
Posiadamy maszyny, które pozwalają nam na wielotysięczną produkcję tasiemek na dobę. Oprócz 
tasiemek produkujemy również etui do telefonów, ściereczki do okularów oraz gąbki samochodowe. 
Nasze logosmycze drukujemy na wysokiej jakości atłasowych tasiemkach produkcji krajowej. Na ich 
gładkiej powierzchni wszystkie szczegóły, zdjęcia, kolory są ładniejsze i wyraźniejsze niż na tasiemkach 
powszechnie stosowanych.
Oferta nasza skierowana jest do agencji reklamowych, działów marketingu i reklamy, firm 
produkcyjnych, budowlanych, farmaceutycznych i innych. Wykonujemy nadruki metodą sitodruku, 
sublimacji oraz transferem na powierzonych materiałach. Wszystkie zlecenia wykonujemy bez 
pośredników. Realizujemy zamówienia od jednej sztuki do wielotysięcznych nakładów.

gravotech Sp z o. o.
ul. Kobierzycka 20 BA, 52-315 Wrocław 

tel. 71 796 04 01 

contact@gravotech.com 

www.gravotech.com 

GravoTech Sp. z o.o. to globalny dostawca rozwiązań w dziedzinie znakowania i grawerowania. 
Wiodące marki firmy to: Gravograph, Vision Numerique, Technifor. 
Gravograph proponuje swoim klientom urządzenia grawerskie i znakujące. W swoim asortymencie 
posiadamy maszyny obrotowe, lasery CO˛, lasery Fibre, które pracują zarówno w agencjach 
reklamowych, pracowniach grawerskich, punktach usługowych oraz w środowisku przemysłowym. 
Najlepsze rozwiązania to połączenie najwyższej jakości efektu grawerowania z wydajną w pracy 
maszyną, która pozwoli na grawerowanie jak największej ilości produktów w jak najkrótszym czasie 
pracy. Grupa GravoTech  znalazła takie rozwiązania i właśnie tego typu kompleksowe produkty 
proponuje swoim klientom. To dlatego obok grawerek mechanicznych i laserów grawerujących 
metodą CO˛,  stworzono laser typu Fibre znakujący metodą światłowodową i dający znakomite 
efekty w pracy z metalowym produktem. Oprócz urządzeń proponujemy również szeroki wybór 
materiałów do grawerowania oraz akcesoriów przydatnych na rynku grawerskim. 

grawCoM Sp. J.
ul. Syrenki 14, 05-500 Piaseczno

tel. 22 7502611

plotery@grawcom.com.pl

www.grawcom.com.pl

Od 1995 roku Grawcom jest wiodącym dostawcą innowacyjnych urządzeń i materiałów dla 
pracowni reklamowych, grawerskich oraz zakładów produkcyjnych.

Od początku działalności Grawcom jest dystrybutorem programów do cięcia, druku, grawerowania 
mechanicznego i laserowego firmy CADlink Technology (SignLab, EngraveLab, Digital Factory) 
a od 1999 jesteśmy wyłącznym dystrybutorem urządzeń firmy GCC (plotery tnące i laserowe).
Oferujemy także plotery: tnące (Mimaki), frezujące (MegaCut), termiczne (MagaBlock), systemy 
filtrujące do laserów i wiele innych urządzeń.
Dostarczamy pełny zakres materiałów grawerskich do grawerek mechanicznych i laserowych: 
laminaty, mosiądz, aluminium, gumy do grawerowania pieczątek, środki do znakowania metali, 
ceramiki i szkła laserem (LaserInk i Thermark) i wiele innych.
Od 2012 roku dostarczamy pieczątki automatyczne firmy Traxx.

W Polsce zainstalowaliśmy ponad 3,5 tysiąca maszyn.

FulloutdoorPrintServiCe
Al. Piastowska 4, 43-400 Cieszyn

tel. 33 488 68 88

zapytanie@fops.pl

www.fops.pl

Założona w 1995 roku firma fulloutdoorprintservice specjalizuje się w obsłudze sieciowych klientów 
biznesowych w zakresie produkcji, dostawy i montażu materiałów POS i OUT-OF-HOME na terenie 
całego kraju. Dodatkową działalnością jest, skierowana zarówno do klientów biznesowych jak 
i indywidualnych, produkcja spersonalizowanych elementów wystroju wnętrz: fototapet i szklanych paneli 
dekoracyjnych. Produkcja odbywa się w oparciu o szeroki zakres najnowocześniejszych technologii druku 
wielkoformatowego wsparty kompletnym parkiem maszyn postpressowych oraz własnym studiem DTP. 

Firma dysponuje także szerokim wachlarzem usług dodatkowych z zakresu koordynacji i obsługi kampanii 
reklamowych na terenie całego kraju oraz brandowania flot samochodów firmowych.

Wieloletnia obecność na rynku oraz współpraca z największymi firmami w połączeniu z najnowszymi 
technologiami i doświadczonym zespołem ludzi jest gwarancją profesjonalnej i szybkiej obsługi na 
najwyższym poziomie.

giFt Star
ul. Rybna 1 A, 05-091 Ząbki k/Warszawy

tel. 22 663 50 82

giftstar@giftstar.pl

www.giftstar.pl

Produkujemy i importujemy:

SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE,
SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE,
SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE,
SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE,
SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE,
SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE,
SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE,
SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE,
SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE.

graPH-exPert SP. Z o.o. 
ul. Magazynowa 5 a, 30-858 Kraków

tel. 12 658 82 78
kom. 606 381 718

office@graph-expert.pl

www.graph-expert.pl 

Graph-expert, firma obecna na rynku od  początku lat 90-tych, dostarcza  rozwiązania do obróbki 
i uszlachetniania druku: 
▪ Wielkoformatowe laminatory rolowe EASYMOUNT™, Multilam, RollLam; ▪ Laminatory do druków 
cyfrowych Astor i Matrix Duo; ▪ Bezpyłowe trymery do podłoży twardych poziome i pionowe Trimalco 
i FLETCHER TERRY (dibond, PVC, szkło, plexi, płyty piankowo-kartonowe, MDF); ▪ Trymery do fototapet, 
banerów, folii do 5 m dł.; ▪ Pionowe piły Inglet od 122 do 305 cm. (manualne i zautomatyzowane); ▪ 
Trymery krążkowe wielkoformatowe TRIMFAST™; ▪ Płyty piankowo-kartonowe GraphBoard; ▪ Płyty 
PVC, PLEXI, typu dibond; ▪ Materiały do systemów POP-UP i ROLL-UP; ▪ Superprzeźroczysty klej do 
klejenia pod szkło, plexi; ▪ Laminaty na zimno i na gorąco (podłogowe, wylewane), kleje, płótna; ▪ Folie 
laminujące do o setu i druku cyfrowego (OPP, PET, Nylon); ▪ Samogojące maty do cięcia, przymiary 
liniowe, noże Olfa; 
▪ Ramy aluminiowe, listwy plakatowe …
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grado
05-090 raszyn, ul. Łąkowa 31, tel. 88 20 60 444

www.grado.net.pl  |  biuro@grado.net.pl

produceNt Smyczy 
i ściereczek do 

okuLarów

HaMelin PolSka
ul. Ryżowa 49, 02-496 Warszawa 

tel. 22 589 51 11 

info.hamelinpl@hamelinbrands.com

www.hamelinbrands.com 

Hamelin Polska Sp. z o.o. jest częścią szczycącego się ponad 150-letnią tradycją europejskiego 
koncernu Hamelin będącego jednym z największych w Europie producentów i dystrybutorów 
artykułów papierniczcyh dla biura i szkoły. 
Nasze flagowe marki Oxford,Elba i Canson od wielu lat cieszą się uznaniem klientów. 

Oxford-Innowacyjna marka galanterii papierniczej skupiona na maksymalnym dostosowaniu 
funkcjonalności produktu do potrzeb finalnego klienta.W ofercie znajdują się linie Office 
i International dedykowane ludziom biznesu oraz School & Student skierowane do uczniów 
i studentów.

Produkty marki Elba gwarantują najwyższą jakość i innowacyjne rozwiązania dla biura i szkoły.

Canson jest marką profesjonalnych papierów dedykowanych artystom plastykom,fotografikom 
i wszystkim tym,którzy poszukują doskonałej jakości papieru. 

Heisslufttechnik Flocke Sp. z o.o.
autoryzowany dystrybutor 
leister Process technologies

ul. Kościuszki 173, 40-524 Katowice

tel. 32 209 12 02

info@heisslufttechnik.pl

www.heisslufttechnik.pl

Autoryzowany dystrybutor i serwis LEISTER w Polsce. Nasza firma oferuje profesjonalne zgrzewarki 
ręczne i automaty samojezdne (na gorące powietrze i z klinem grzewczym) do banerów, siatek 
mesh, plandek i innych tekstyliów stosowanych w reklamie wielkoformatowej. Zapewniamy 
doradztwo techniczne, testy, szkolenia oraz pełny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

gruPa kk koCHanowSki S.j.
ul. 1905 Roku 3A, 26-600 Radom

tel. 48 385 66 60

biuro@grupakk.pl

www.grupakk.pl

Oferujemy pełną obsługę poligraficzną, najwyższą jakość druku i bardzo korzystne ceny. Łączymy 
zalety drukarni i agencji reklamowej tworząc szeroką platformą usług:
1. Drukarnia offsetowa oparta o 5-cio kolorową maszynę Heidelberg Speedmaster SM 74 XL z lakierem 
dyspersyjnym.
2. Kompletna introligatornia (foliowanie z kalandrem, sztancowanie, tłoczenie z hotstampingiem, 
oprawa szyta i klejona PUR etc.).
3. Drukarnia cyfrowa z wszechstronnym, produkcyjnym systemem Canon image PRESS z jakością 
wydruków porównywalną z drukiemoffsetowym i możliwością dowolnej personalizacji słownej 
i graficznej.
4. Studio grafiki komputerowej realizujące projekty autorskie oraz dowolnych prace w zakresie grafiki 
i składu dtp).
5. WEB-TO-PRINT: www.iteczki.pl oraz igogreen.pl Wykorzystując wszystkie nasze możliwości 
technologiczne i cały potencjał ludzki, zaprojektujemy i wyprodukujemy: katalogi, ulotki, segregatory, 
teczki firmowe, kalendarze, druki personalizowane etc. Posiadamy certyfikat papieru FSC. Zapraszamy 
do korzystania z naszych usług.
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gruPa wydawniCZa 
luMina Sp. z o. o.
ul. Jaktorowska 4 lok. 1, 01-202 Warszawa
kom. 601364646

biuro: ul. Barlickiego 13/2, 43-300 Bielsko-Biała
kom. 885 888 088, 885 888 288

biuro@grupa-lumina.pl
    
www.grupa-lumina.pl

Grupa Wydawnicza LUMINA  to zespół redakcyjny i handlowy świadczący profesjonalne usługi 
wydawnicze. Z naszych usług korzystają wydawcy książkowi i koncerny prasowe. W ciągu 22 lat 
pracy w swojej branży zdobyliśmy ogromne doświadczenie zawodowe i zgromadziliśmy dorobek 
liczący setki różnorodnych pozycji książkowych, broszur i dodatków prasowych.  Wydajemy tytuły 
o różnorodnej tematyce – kolekcje książkowe, ilustrowane encyklopedie, kolekcje dla hobbystów, 
zbieraczy i modelarzy. Oryginalny temat, innowacyjna forma, starannie dopracowany kształt edytorski 
to ich cechy szczególne. Zleceniodawcy nieodmiennie cenią wysoką jakość naszych usług, szybkie 
tempo pracy oraz bezwzględne dotrzymywanie terminów.



inspirion Polska sp. z o.o.
ul. Wrocławska 9, 55-100 Trzebnica

tel. 71 310 91 00; 71 310 91 11
tel. kom. 664 924 420

info@inspirion.pl

www.inspirion.pl
www.promotiontops.pl

Odkryj inspirujące, świąteczne artykuły promocyjne w katalogu Christmas Special 
2014. 450 pozycji wśród których znajdziesz zarówno gadżety z popularnymi motywami 
bożonarodzeniowymi, idealnymi jako baza lub uzupełnienie kampanii masowych oraz oryginalne, 
dedykowane dla kadry menadżerskiej produkty upominkowe. Możliwość personalizacji zapewnią 
wyspecjalizowane techniki znakowania, dobrane przez naszych mistrzów drukarskich. Będzie 
radośnie, będzie mikołajowo, będzie świątecznie i kolorowo. Będą wypieki w piekarniku i na 
twarzy, będą prezenty i co tylko sobie wymarzysz. Czy młodszy brat katalogu Promotion TOPS / 
PICOWORLD 2014 powtórzy jego sukces i w opinii klientów zostanie najlepszym świątecznym 
katalogiem roku 2014 ? Zobaczcie i oceńcie sami!

iMagink
Colordyne technologies official reseller

ul. Poznańska 25, 63-005 Kleszczewo

kom. 696 057 313

sales@imagink.pl

www.imagink.pl

Wierzymy w to, że nowoczesne technologie – technologie jutra – zmieniają świat na lepsze. 
Technologie przyszłości inspirują, motywują do rozwoju, otwierają nowe możliwości. Dzięki 
współpracy z firmą Colordyne Technologies oferujemy Państwu produkty, które są nowością na 
rynku światowym i stanowią rewolucję w świecie druku. Są to maszyny drukujące oraz wszelkie 
potrzebne do nich części eksploatacyjne. Gwarantujemy fachowy serwis, szkolenia z zakresu 
obsługi maszyn oraz colormanagmentu. See you tomorrow!

ikonoS
ul. Gosławicka 2d
45-446 Opole

tel. 77 458 16 81

biuro@ikonos.pl

www.ikonos.pl

IKONOS jest pierwszym i największym polskim producentem materiałów do druku 
wielkoformatowego. Dysponuje jednym z najbardziej zaawansowanych technicznie parków 
maszynowych w Europie. Jest najszybciej rozwijającym się dostawcą mediów w Polsce.  Europejska 
jakość surowców używanych w produkcji, szybka dostawa, konkurencyjne ceny producenta oraz 21 lat 
doświadczenia to główne atuty firmy. Opolskie materiały zostały docenione przez wielu producentów 
ploterów drukujących oraz zdobyły kilka nagród na międzynarodowych targach reklamy. 

W ofercie: backlity, blockouty, folie samoprzylepne, folie dekoracyjne i samochodowe, laminaty, 
banery, siatki, papiery, płyty, folie odblaskowe, płótna, fototapety, atramenty i wiele innych.

Firma oprócz centrali w Opolu posiada oddziały w Warszawie, Poznaniu, Krakowie i Gdańsku.

igePa
ul. Siwka 11, 31-588 Kraków
 
Materiały dla reklamy:
tel. kom. 664 104 105 
tel. 12 639 24 40

viscom@igepa.pl

www.igepa.pl

Igepa Polska jest częścią Igepa group – największego dystrybutora papierów poligraficznych 
i materiałów do reklamy wizualnej na rynku niemieckim i wiodącego europejskiego dostawcy 
w branży. 
Igepa Polska działa od ponad 15 lat i należy do czołowych krajowych dystrybutorów mediów do druku 
oraz papierów biurowych. Do Państwa dyspozycji oddajemy 5 centrów dystrybucyjnych i niezależny 
własny transport, co daje gwarancję szybkich, niezawodnych dostaw. Chcemy zainteresować Państwa 
ofertą mediów do wielkoformatowego druku cyfrowego, uwzględniającą sugestie ostatecznych 
użytkowników. 
Nasza oferta zawiera wyłącznie produkty Premium renomowanych producentów europejskich, 
uzupełnione o wybrane materiały spoza Unii. 
W ofercie znajdują się zarówno produkty high-end, pozwalające na spełnienie najbardziej kreatywnych 
wizji Waszych klientów, jak i profesjonalne materiały do codziennej pracy, o najlepszym na polskim 
rynku stosunku jakości do ceny. 

HerZ PolSka SP. Z o.o.
ul. Wiertnicza 110, 02-952 Warszawa

tel. 22 842 85 83, 22 842 46 83

herz@herz-polska.pl

www.herz-polska.pl

Firma Herz Polska Sp. z o.o. posiada w ofercie:
- automaty i urządzenia ręczne do zgrzewania folii, banerów, siatek
- urządzenia do formowania, gięcia, spawania płyt z PLEXI, PCV itp.
- filament (drut z PLA i ABS) do drukarek 3D Nasze urządzenia charakteryzują się wysoką wydajnością 
i jakością wykonania.
Produkowane są w Niemczech, Austrii i Szwajcarii.
Zapewniamy własny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.
Istniejemy na polskim rynku przeszło 20 lat.

i-droPS SP. Z o.o.
ul. Solec 81B Lok. A-51, 00-382 Warszawa

tel. 22 783 33 42

drops@drops.com.pl

www.i-drops.com.pl

I-DROPS sp. z o.o. właściciel marki Drops znanej na rynku od ponad 20 lat, producent wysokiej jakości 
galanterii papierniczej takiej jak; kalendarze książkowe, organizery, notesy, skorowidze adresowe 
w okładkach z materiałów skóropodobnych a także niepowtarzalne etui do smartfonów i tabletów.
Większość okładek nadaje się do oznakowania poprzez tłoczenie lub grawerowanie laserem. Oferta 
podzielona jest na trzy grupy, przeznaczone w zależności od indywidualnych upodobań: Premium, 
Standard i Młodzieżową. Wykonujemy nawet krótkie serie produktów.

Etui wykonane z najwyższej jakości materiałów skóropodobnych wykończone w środku najwyższej jakości 
mikrofibrą. Etui świetnie uchroni nasze urządzenia przed zarysowaniami a także w przypadku upadku. Do 
każdego etui załączona jest najwyższej jakości specjalna folia ochronna na ekran.

WYŻSZA JAKOŚĆ
SERWISU

VISCOM

Biuro Obsługi Klienta Viscom
tel. 012 639 24 40
 +48 664 104 105
fax 012 639 24 39
viscom@igepa.pl
www.igepa.pl
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integart Sp. z o.o.
ul. Maszynowa 1, Błonie k/Wrocławia
55-330 Miękinia

tel. 71 31 53 191

info@integart.com.pl

www.integart.com.pl

Integart Sp. z o.o. jest jednym z czołowych dystrybutorów materiałów do produkcji reklamy w Europie 
Środkowej. Firma zatrudnia obecnie 70 pracowników w 14 Oddziałach na terenie Polski i w Oddziałach na 
terenie Czech i Słowacji. W ofercie firmy znajdują się: media do druku wieloformatowego oraz sitodruku, 
folie magnetyczne, produkty odblaskowe, taśmy dwustronne, tworzywa do grafiki 3D, farby i chemia 
do sitodruku oraz szeroka gama akcesoriów. Integart oferuje produkty wiodących marek: HP, 3M, Seal-
Neschen, Steiko, LG Hausys, CarnavalCal, Oracal, Multi-Fix, Jac, Kemica, Magnaflex, Reflekton, Nitto, Hartcon 
i inne.

Od roku 2009 roku Integart Sp. z o.o. wprowadził do sprzedaży urządzenia drukujące, laminatory i plotery 
tnące. Jest przedstawicielem wiodących marek jak HP LATEX, HP UV, Seal, Rollsroller i Zund. Firma posiada 
profesjonalne Centrum Demonstracyjne HP Lab w Błoniu k. Wrocławia.

iwarePrint 
ul. Racławicka 15/19, 53-149 Wrocław

tel. 71 336 48 26

bok@iware.pl

www.iwareprint.pl

iwarePRINT to system dedykowany dla firm z branży poligraficznej, służący do nadzoru nad wszystkimi 
etapami obsługi zlecenia. IwarePRINT zapewnia liczne korzyści zarówno dla Właściciela, Pracownika jak i dla 
Klienta drukarni.

Główne funkcjonalności systemu:
• Zarządzanie - Zarządzanie pracownikami z każdego miejsca na ziemi. 
• Obieg zlecenia - Pełna obsługa statusów i pod-statusów druku.
• Moduły resellerskie - Funkcjonowanie pod jednym systemem wielu marek (własnych, resellerów, 

partnerów). 
• Preflight - Automatyczne sprawdzanie plików przesyłanych przez Klientów. 
• Rozbudowane kalkulatory - Pierwszy system pozwalający tworzyć kalkulatory na bazie arkuszy Excel. 
• Kreator wydruków - Możliwość stworzenia własnych projektów wydruków. 

Na ofertę systemu składają się poszczególne moduły tj. moduł bazowy e-commerce, produkcja, preflight, 
kreator oraz multidrukarnia (reseller). Do Klienta należy decyzja, które moduły wybiera. 

Jett Studio Sp. z o.o.
ul. Trakt Lubelski 414a, 04-667 Warszawa

tel. 22 812 90 60 

info@jettstudio.pl

www.jettstudio.pl
www.pslworld.com 
www.roly.es 

Jett Studio działa na rynku od ponad 17 lat. Jest wyłącznym importerem i przedstawicielem koncernu PSL 
Ltd. w Polsce. Zajmuje się dystrybucją produktów należących do wspomnianego koncernu marek takich 
jak PSL Design, Philippe Pechard, czy MTP. W asortymencie znajdują się także parasole reklamowe oraz 
produkty ze stali - kubki termiczne czy termosy. Wiele artykułów z oferty posiada patenty wzornicze.
W końcu 2010 roku w portfolio firmy pojawiły się tekstylia hiszpańskiej marki ROLY. Firma oferuje pełną 
gamę odzieży reklamowej oraz jest w stanie wykonać znakowanie wg wymogów klienta.

Joker
ul. Jadwigi 20, ul. Żyzna 13M, 42-200 Częstochowa

tel. 34 366 53 30, 34 365 13 72

biuro@tkaninypowlekane.pl

www.joker.info.pl

Nasza firma istnieje na rynku tkanin od 2002 roku. Zajmujemy się importem, eksportem oraz sprzedażą 
tkanin odbiorcom hurtowym oraz detalicznym. Oferujemy naszym klientom duży wybór tkanin 
w szerokiej gamie kolorystycznej. Wieloletnia współpraca z dostawcami tkanin pozwoliła nam nam 
osiągnąć najwyższą jakość sprowadzanych tkanin. Wszystkie tkaniny poddawane są badaniom 
w certyfikowanych laboratoriach w Polsce. Nasze tkaniny posiadają certyfikaty na zawartość ftalanów, 
pierwiastków ciężkich oraz certyfikat dla tkanin niepalnych wg niemieckiej normy B1.

W naszej stałej ofercie posiadamy tkaniny różnego zastosowania. Prowadzimy sprzedaż hurtową 
i detaliczną tkanin i dzianin do druku (solwent, sublimacja, lateks, druk cyfrowy) oraz różnego rodzaju 
tkanin poliestrowych z przeznaczeniem na namioty handlowe, reklame pneumatyczną, parasole 
ogrodowe, banery, legowiska dla zwierząt, różnego rodzaju pokrowce itp. 

50



kanCelaria rZeCZnikÓw 
PatentowyCH 
J. Markieta, M. Zielińska-Łazarowicz Sp. p.

ul. Wańkowicza 5A lok. 23, 02-796 Warszawa 

tel. 22 254 25 35 

office@ipandlaw.com

www.ipandlaw.com 

Kancelaria Rzeczników Patentowych IP & Law świadczy usługi dotyczące praw własności przemysłowej, 
w tym wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, zarówno na etapie 
zgłoszenia i rejestracji praw, jak i dochodzenia roszczeń w przypadku naruszeń,  zwalczania nieuczciwej 
konkurencji, unieważnienia praw. Reprezentuje klientów przed Urzędem Patentowym RP, Urzędem Harmonizacji 
Rynku Wewnętrznego (OHIM), Europejskim Urzędem Patentowym (EPO) oraz przed sądami cywilnymi 
i administracyjnym. Współpracuje także z organami celnymi w sprawach dotyczących zatrzymania towarów 
podejrzanych o naruszenie praw własności przemysłowej na granicy.

Małgorzata Zielińska-Łazarowicz – prawnik, rzecznik patentowy oraz zawodowy pełnomocnik przed Urzędem 
Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM)

Jarosław Markieta - rzecznik patentowy, europejski rzecznik patentowy oraz zawodowy pełnomocnik przed 
Urzędem Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM)

kdS Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Krucza 6, 05-070 Sulejówek

tel. 22 7832843

info@kds.com.pl

www.kds.com.pl

Firma KDS  jest producentem: etykiet samoprzylepnych: czystych i zadrukowanych, etykiet typu peel off 
i booklet, taśm termotransferowych, biletów, plomb i tabliczek znamionowych, zdrapek konkursowych, 
pętelek ogrodniczych i przywieszek, etykiet w technologii cyfrowej i UV, etykiet z alfabetem braille, etykiet 
pachnących.

Innowacyjny park maszynowy, własne studio graficzne i pracownia przygotowująca matryce drukujące 
w technologii HD pozwala zaprojektować i wykonać każde zamówienia zarówno dla pojedynczych 
klientów, jak i wielkich sieci handlowych. Materiałami do zadruku są folie samoprzylepne, folie plombowe, 
materiały bezklejowe, kartoniki i papier. 17-letnie doświadczenie oraz wyspecjalizowane zaplecze 
technologiczne umożliwia realizację nietypowych zamówień w dowolnej kolorystyce i rozmiarze 
dla branży: spożywczej, ogrodniczej, kosmetycznej, farmaceutycznej, logistyki i transportu. Chętnie 
współpracujemy również z agencjami reklamowymi.

key2Print
Biuro: ul. Kołobrzeska 33, 02-923 Warszawa

tel. 22 100 69 95 
kom. 602 677 966 

ik@key2print.com 
info@key2print.com

www.key2print.com

Key2Print to system do sprzedaży pozwalający w łatwy sposób rozpocząć pozyskiwanie klientów 
z internetu oraz wygodnie obsługiwać dotychczasowych klientów. Przeznaczony jest do sprzedaży 
każdego rodzaju druku, produktów personalizowanych i związanych z nimi usług. System nieustannie 
rozwija się od ponad dwóch lat i wspiera pracę ponad setki drukarni z całej Europy. 

Rozwój systemu skupia się wokół kreatorów online pozwalającym grafikę do zamówień wewnątrz 
przeglądarki. Szybki sposób wprowadzania asortymentu i kalkulacji cen wewnątrz programu pozwala 
rozpocząć sprzedaż niemal z dnia na dzień. Automatyzuje procesy płatności za towar, wystawiania faktur, 
obiegu informacji wewnątrz firmy oraz komunikację z klientem. 

Elastyczna oferta pozwala rozliczać się w oparciu o abonament miesięczny, płatność roczną lub licencję 
dożywotnią. 

kMl SolutionS Sp. z o.o.
Biuro Handlowe
ul. Ateńska 61, 03-978 Warszawa
tel. 22 610 35 86

Centrum Logistyczne
ul. Boryszewska 22, 05-462 Wiązowna

biuro@kmlsolutions.pl

www.kmlsolutions.pl

Jesteśmy obecni na rynku europejskim, jako część belgijskiej Grupy Eurolutions N.V. Nasze wieloletnie 
doświadczenie zdobyte w branży wielkiego formatu pozwala nam dostarczać wszechstronne rozwiązania, 
które bezpośrednio przełożą się na sprawne funkcjonowanie Państwa biznesu. 

Od 2009 r. jesteśmy autoryzowanym dealerem niezawodnych i cenionych na świecie maszyn Roland. 
Od 2011 r. jesteśmy także oficjalnym Agentem firmy Agfa Graphics. 

Stawiamy na innowacyjne i kompleksowe rozwiązania do druku wraz z profesjonalnym serwisem 
i całościową obsługą Klienta. Dużą wagę przykładamy do nowoczesnych technologii, czego efektem 
są oferowane atramenty do druku wielkoformatowego Ederra, EsQuadro oraz KML Inks jak również 
popularny laminator Vennlo 60 Pro. 

koSMetyki Z twoiM logo
ul. Przelot 56, 60-408 Poznań

kom. 695222399

magdalena.makowska@kosmetykizlogo.pl

www.kosmetykizlogo.pl
www.lexon-design.pl

Kosmetyki z Twoim Logo - praktyczne, pachnące, łatwe do spersonalizowania i w atrakcyjnej cenie. 
 
Jesteśmy bezpośrednim dystrybutorem producenta kosmetyków. Zajmujemy się realizacją 
indywidualnych zleceń na potrzeby rynku związanego z gadżetami reklamowymi. 
 
Oprócz najbardziej popularnych mydeł i kremów do rąk oferujemy całą gamę wyrobów kosmetycznych, 
które doskonale nadają się do wykorzystania w różnych akcjach promocyjnych.
 
Wszystkie nasze produkty posiadają informacje o składzie, producencie i terminie ważności,  produkowane 
są w polskiej fabryce obok kosmetyków trafiających do sprzedaży detalicznej na terenie UE.

Zapraszamy na www.kosmetykizlogo.pl

kuSHa
ul. Marynarska 14, 02-674 Warszawa

tel. 22 448 05 22

biuro@kusha.pl

www.kusha.pl

Firma Kusha istnieje od 1996 roku. Rozwijała się wraz z rynkiem reklamy w Polsce od jego 
początków, by świadczyć swoim klientom profesjonalne usługi na najwyższym poziomie. Każdego 
dnia odkrywamy nowe produkty, które później wspierają działania marketingowe współpracujących 
z nami firm.

Wyłączny dystrybutor na Polskę produktów:
• Nanda Home Inc. - Uciekające Budziki CLOCKY®, TICKY®  oraz TOCKY®  www.uciekajace-budziki.pl,
• Tangle Inc - reklamowe produkty antystresowe i rehabilitacyjne www.Tangle.pl,
• CarPenDrive - pamięci USB i myszy komputerowe produkowane na licencji największych 

koncernów samochodowych www.CarPenDrive.pl,
• Grand Chair - Najnowszy produkt dystrybuowany przez naszą firmę: dwuosobowe leżaki 

eventowe xxl - www.GrandChair.pl.
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laSer Media
ul. Pomorska 49, 05-501 Piaseczno

tel. 22 735 07 40 lub 41

biuro@lasermedia.pl

www.lasermedia.pl

Firma Laser Media od roku 2007 specjalizuję się w dostarczaniu szerokiej gamy systemów laserowych dla 
różnych gałęzi przemysłu oraz najwyższej jakości materiałów grawerskich.

Laser Media jest wyłącznym dystrybutorem Epilog Laser oraz ACI Laser na terenie Rzeczypospolitej 
Polskiej. W ofercie posiadamy bardzo bogaty wybór laserów CO2 oraz Fiber. Nasze duże doświadczenie 
pozwala dobrać odpowiednie urządzenie do potrzeb naszych klientów, również do bardzo nietypowych 
zastosowań.

Bogaty wybór laminatów oraz metali grawerskich, a także akcesoriów pozwala spełnić wszelkie 
oczekiwania naszych klientów. Zaopatrujemy firmy w całej Polsce ciesząc się ich pełnym zaufaniem.

Gwarantujemy najwyższą jakość oferowanych produktów oraz profesjonalną obsługę.

l-SHoP-teaM PolSka SP.Z o.o. 
ul. Zakopiańska 162A, 30-435 Kraków

tel. 12 446 78 10-12

info@l-shop-team.pl

www.ksiazkawyboru.pl
www.l-shop-team.pl

• artykuły  REKLAMOWE, SPORTOWE, BIZNESOWE i ROBOCZE nadające się do znakowania
• FOLIE TERMOTRANSFEROWE flex, flock, reflectra 
• zakup możliwy od 1 SZTUKI/1 METRA
• ponad 3.500 produktów  w 75.000 wariantach wyboru
• 80 ZNANYCH PRODUCENTÓW /Anvil, Sol’s, Stedman, Kariban, Regatta, Gildan, Russell, Result, B&C, 

Promodoro, Tee Jays, Bella Canvas, Beechfield, Premier, Mantis, SF, Kustom Kit, Karlowsky, SPIRO, Fruit 
of the Loom, Henbury, Dare2b, Cona, Target, AWDiS, Quadra, James&Nicholson, YOKO, West Mill, Kup, 
PROACT, Kimood, Humbugz, Okarma, Towel City, Bagbase, Bargear, Slazenger, Atlantis, Fare .../

Zapraszamy: agencje reklamowe, drukarnie, hafciarnie oraz inne firmy zajmujące się sprzedażą detaliczną 
odzieży.

lexon
ul. Przelot 56, 60-408 Poznań

tel. 695 222 009

office@lexon-design.pl

www.lexon-design.pl

LEXON Design - Marka LEXON powstała z zamiłowania do przedmiotów codziennego użytku i uczynienia 
ich wyjątkowymi. LEXON od samego początku jest wierny swoim ideom, stawiając na jakość, oryginalność, 
funkcjonalność. Przyjazny dla otoczenia, przyjazny dla ludzi. Te produkty i ich design znany i doceniany 
jest na całym świecie, wystawiany i prezentowany w muzeach sztuki nowoczesnej. Mamy nadzieję, że 
Państwo również docenią produkty LEXON, a codzienne korzystanie z nich będzie sprawiać wyjątkową 
przyjemność.

Zapraszamy na www.lexon-design.pl

MaCMa PolSka Sp. z o.o.
Byków, ul. Wrocławska 41
55-095 Mirków k. Wrocławia

tel. 71 330 54 60

kontakt@macma.pl

www.macma.pl

Jesteśmy wiodącym importerem i dystrybutorem artykułów reklamowych w Europie. Naszymi odbiorcami 
są agencje reklamowe działające na terenie całego kraju.  Posiadamy nowoczesną drukarnię specjalizującą 
się w nadrukach na wszelkiego rodzaju gadżetach reklamowych. 
Dlaczego warto z nami współpracować?
• Sprawny kontakt – indywidualny opiekun handlowy.
• Sklep internetowy – szybkie i bezpieczne zakupy z premią i gwarancją rezerwacji towaru.
• Rozbudowany system bezpłatnych e-narzędzi ułatwiających agencjom reklamowym wycenę 

i sprzedaż gadżetów – katalog no-name, kalkulator, ofertownik, kreator wizualizacji, porównywarka 
produktów, e-ulotka.

• Profesjonalny serwis nadruków – grawerowanie laserowe, haft komputerowy, termotransfer, 
tampodruk, sitodruk, kalkę ceramiczną, tłoczenie, druk cyfrowy, doming, sublimację, nadruki na metalu, 
transfer cyfrowy oraz różnego rodzaju etykiety.

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska podczas Festiwalu Marketingu, Druku i Opakowań. 
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ManuFaktura CZekolady 
CHoColate Story
Brukowa 6a, 05-092 Łomianki

tel. 516 858 848

sprzedaz@manufakturaczekolady.pl

www.manufakturaczekolady.pl

Manufaktura Czekolady to jedyny w Polsce zakład w którym czekolada jest produkowana ręcznie 
bezpośrednio z ziarna kakaowca. Nie stosuje się w nim proszku kakaowego czy innych półproduktów, 
a czekolady wyrabiane są wyłącznie ze składników najwyższej jakości. Jako produkt premium, prawdziwa 
czekolada trafia w najbardziej wyrafinowane gusta, a jej smak pozostaje długo w pamięci.

Median PolSka S.a.
ul. Topolowa 1, 41-404 Mysłowice

tel. 32 318 27 23

neschen@medianpolska.pl

www.medianpolska.pl

Oddajemy do Państwa dyspozycji najnowocześniejsze technologie w dziedzinie tkanin do druku 
i mediów graficznych, produkcji systemów wystawienniczych, materiałów do kryminalistyki oraz 
produktach dla bibliotek i archiwów. Zarówno produkcja systemów wystawienniczych jak też technologia 
renowacji druku, sprzedaż mediów do druku wielkoformatowego, technologia lakierowania powierzchni 
miękkich oraz dział rozwoju wymagają posiadania odpowiedniego sprzętu oraz znajomości  procesów 
technologicznych. W tym zakresie jesteśmy specjalistami. W kilku grupach towarowych wyróżniamy 
następujące nowoczesne media: ARTIST – rewelacyjna fotorealistyczna jakość w dwóch gramaturach 200 
i 300 g/mkw niemnąca, translucentna tkanina, idealna do systemów ramowych i na Airboard-y. Profile 
ALUMINIOWE  nowoczesny system ramowy do zastosowania w ekspozycjach targowych, wystawach 
sklepowych. Umożliwia formowanie dowolnych elementów wystawienniczych. Profile LED lentikularne 
równomierne podświetlenie grafik, zastosowanie między innymi w systemach ramowych, żywotność 
ponad 50 000 godzin, bardzo niski pobór prądu, łatwe w montażu. Tapety  WALLPAPER –  kilkanaście 
struktur tapet ze specjalnym pokryciem gwarantującym rewelacyjne efekty druku dla dekoracji ściennych.
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Medikon PolSka SP. z o.o.
ul. Cyklamenów 7, 04-798 Warszawa

tel. 22 872 13 67 wewn. 120
kom. 604 297 298

s.aksienionek@medikon.pl

www.medikon.pl 
www.sklep.medikon.pl 

Medikon Polska to firma z 14-letnim doświadczeniem w zarządzaniu kolorem. Oferujemy systemy do 
druku inkjet i termosublimacyjnego wraz z materiałami eksploatacyjnymi. Posiadana wiedza i szeroki 
wachlarz produktów pozwalają nam zaoferować rozwiązania idealnie dostosowane do potrzeb Klientów.

W naszym portfolio znajdują się:
• Systemy do druku w dużym formacie bazujące na ploterach EPSON, oprogramowaniu MIRAGE lub 

ONYX i monitorach graficznych EIZO – w tym rozwiązania do proofingu;
• Drukarki produkcyjne  do zdjęć i grafiki w małym formacie (od 10x15 do A3+) takich marek jak DNP i EPSON;
• Ponad 100 podłoży do druku występujących w różnych formatach rola / arkusz (media CAD, GIS, proof, 

poster, foto, tapety, canvas i inne takich marek jak FOMEI, SIHL, Harman by Hahnemuhle);
• Urządzenia do kalibracji X-Rite i wsparcie w ramach zarządzania kolorem.

Zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska!

Mid oCean brandS
Niedźwiedziniec 10/4, 41-506 Chorzów

tel. 22 618 22 95
kom. 697 101 083, 605 503 508 

GrzeszczukZ@midoceanbrands.com
DabrowskiP@midoceanbrands.com 

www.midoceanbrands.com

Mid Ocean Brands to międzynarodowy  koncern z siedzibą w Holandii. Europa Wschodnia i Centralna 
obsługiwana jest z biura w Budapeszcie, a główne centrum logistyczne i nadrukowe znajduje się w Polsce, 
w Chorzowie. Firma ma 30 lat doświadczenia jako dostawca upominków reklamowych dla agencji 
i pośredników na całym świecie. MOB to:
- jeden z największych dostawców  artykułów reklamowych na świecie.
- 400 stronicowy katalog wyrobów, wydany na najwyższym poziomie edytorskim.
- 12000 m2 magazynu w Polsce, z towarami dostępnymi w ciągu 24 godz. oraz profesjonalna drukarnia 
o powierzchni 2000 m2, wyposażona w maszyny i urządzenia do nadruku wszystkimi dostępnymi 
technikami (300 osób zatrudnionych w drukarni, pracujących na 3 zmiany).
- gwarancja najwyższej  jakości usług.
- dyskrecja i lojalność -  pracuje wyłącznie z agencjami reklamowymi, nigdy z końcowym klientem.
- nowoczesne rozwiązania IT: zamówienia on-line, katalogi wirtualne itd.
- życzliwi i profesjonalni ludzie, partnerzy w rozwiązywaniu codziennych problemów biznesowych.

Mitko Sp. z o.o.
Osiedle 1 Maja 16G, 44-304 Wodzisław Śląski

tel. 32 444 66 16

kontakt@mitko.pl

www.mitko.pl

Firma Mitko z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim działa na rynku od 1989 roku.

Jesteśmy wiodącym producentem outdoorowych nośników reklamowych. Specjalizujemy się 
w produkcji namiotów reklamowych, parasoli i flag. Jako jedyni w kraju produkujemy namioty zgodne 
z wymogami europejskiej normy EN-PN 13782:2005, regulującej kwestie bezpiecznego użytkowania 
zadaszeń tymczasowych. Dzięki własnej ślusarni jesteśmy niezależnym producentem stelaży 
namiotowych i masztów flagowych. Nasza szwalnia została wyspecjalizowana w konfekcjonowaniu 
tkanin poliestrowych, używanych do produkcji namiotów i parasoli. Własny druk sublimacyjny i sitodruk 
gwarantują terminową realizację każdego zamówienia. Wszystkie produkty są objęte gwarancją 
producenta. Zapewniamy serwis pogwarancyjny.

MnuMi Sp. z o.o
ul. Kaskadowa 8, 01-694 Warszawa

Osoba do kontaktu: Blanka Zapalska
tel. 783 62 61 60
Blanka.Zapalska@mnumi.com 

witaj@mnumi.pl

www.mnumi.pl

Mnumi oferuje kompleksowy system do zarządzania drukarnią. System stworzyli drukarze dla drukarzy. 
Składa się z 3 modułów: panelu, sklepu i kreatora. Główne funkcje: przyjmowanie i obsługa zamówień, 
tworzenie kalkulacji, indywidualne cenniki, zarządzanie płatnościami, raporty, archiwum plików, 
projektowanie online (foto-albumy, kalendarze), program lojalnościowy, integracja z UPS, powiadomienia 
SMS/mail. Kupując oprogramowanie klient otrzymuje: po 30 projektów kalendarzy i foto-albumów, 
pakiet szkoleń specjalistycznych, support techniczny, up-daty systemu. System można nabyć na zasadach 
licencyjnych lub dzierżawić dostęp, płacąc miesięczny abonament. Do lipca 2014 r. oprogramowanie 
Mnumi zostało wdrożone w 26 drukarniach. System jest stale rozwijany i aktualizowany, ukazują się co 
najmniej 2 up-daty rocznie. Współwłaścicielem firmy jest włoski fundusz inwestycyjny Zernike Meta 
Ventures.
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Mount blanC SP. Z o.o.
ul. Zakliki z Mydlnik 16a, 30-198 Kraków

tel. 12 661 00 80

biuro@mountblanc.pl

www.mountblanc.pl
www.sklep.mountblanc.pl 

Pod marką Mount Blanc Top Belgian Chocolates działa już 20 Pijalni Czekolady i Kawy w różnych miastach Polski. 
Nasze bomboniery to wyjątkowa jakość wykonania oraz różnorodność form. Wśród kolekcji, które oferujemy 
znajdują się formy klasyczne jak i takie, których motywem przewodnim i inspiracją są szczególne okazje. 
Drewniane szkatuły, ekskluzywne bomboniery, welurowe serca i klasyczne balotynki. Opakowanie to jednak 
zaledwie początek, tak naprawdę najważniejsze kryje się w środku.
W naszej ofercie znajdują się belgijskie praliny, czekoladowe perły i trufle, owoce w czekoladzie, wiśnie 
w likierze oraz oryginalna belgijska czekolada do fondue. 
Wiemy jak ważne jest nadanie prezentom indywidualnego charakteru. Klienci korporacyjni mogą zamawiać 
spersonalizowane zestawy prezentowe. Oferujemy drewniane szkatuły i bomboniery z grawerem, wstążki 
z logo oraz indywidualnie projektowane obwoluty na bomboniery. 

notedeCo  
Sp z o.o. spółka komandytowa
ul. Pokrzywno 8, 61-315 Poznań

tel. 61 820 64 37, 879 85 81, 875 12 72

notedeco@notesy.pl

www.notesy.pl

Producent notesów standardowych i notesów samoprzylepnych z nadrukiem reklamowym.
Posiadamy całą gamę notesów, które eksportujemy do wszystkich krajów Unii Europejskiej.  
Jesteśmy prężnie rozwijającą się firmą rodzinną.

Rodzaje oferowanych przez nas produktów znajdziecie Państwo w 6 działach:
- Notesy samoprzylepne 
- Z-notesy
- Kostki z nadrukiem na bokach
- Tablice samoprzylepne
- Notesy magnetyczne
- Notesy standardowe.

oMel
ul. Kamienna 8, 15-021 Białystok

tel. 85 741 71 63
kom. 600 382 371

biuro@omel.pl

www.omel.pl 

Nasza firma od 1997 roku specjalizuję się w zdobieniu ceramiki użytkowej - kubki, filiżanki, serwisy itp. 
Na początku działalności wykonywaliśmy zdobienia na kubkach i filiżankach dla sklepów z kawą 
i herbatą oraz hurtowni pamiątek i upominków.

Bogate i niebanalne wzornictwo, zdobienie całej powierzchni ceramiki sprawiły, że nasze filiżanki 
z malarstwem impresjonistów, znalazły rzesze wiernych odbiorców. W naszych produktach można 
znaleźć również kubki i filiżanki z nadrukiem z ciekawych miejsc - kubek pamiątka turystyczna.

Wszystkie kubki, filiżanki, zestawy są pakowane w oryginalne i estetyczne opakowania. Dzięki 
zastosowaniu najwyższej jakości farb ceramicznych renomowanych firm i obróbce w wysokiej 
temperaturze (840-880 C) nasze wyroby mają wysoką odporność na ścieranie i zmywanie (odporne na 
zmywarki).

oMni3d Sp. z o. o.
Al. Marcinkowskiego 26/100, 61-745 Poznań

tel. 61 666 13 32

info@omni3d.net

www.omni3d.com

Firma Omni3D została założona pod koniec kwietnia 2013 roku i szybko stała się przodującym 
producentem drukarek 3D na polskim rynku. Oprócz licznych sukcesów na rynku rodzimym, firma cieszy 
się dużą popularnością również zagranicą. Na rynku dostępne są już trzy różne drukarki naszej produkcji 
oraz skaner 3D. Pamiętamy jednak o tym, aby nie spocząć na laurach i pieczołowicie pracujemy nad 
tworzeniem nowych rozwiązań oraz ulepszeniem tych, które są już w użyciu. Change the moment.

Producent notesów  
samoprzylepnych z nadrukiem.www.notesy.pl
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PHotogeniCa Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 47, 02-672 Warszawa

tel. 22 245 38 01

info@photogenica.pl

www.photogenica.pl

Photogenica to wiodący bank zdjęć i klipów filmowych typu microstock, z bazą ponad 35 milionów 
utworów Royalty Free - zdjęć, grafik, wektorów, plików dźwiękowych oraz ujęć filmowych.

W internetowym sklepie Photogenica.pl, w kilka minut zakupisz pliki do wykorzystania na 
opakowaniach produktów, w prasie, reklamie, marketingu, na stronach WWW, a także do użytku 
prywatnego. Akceptujemy płatności on-line (e-przelew, karta płatnicza, PayPal) oraz tradycyjne 
przelewy bankowe.

Na tle innych banków zdjęć wyróżnia nas polska faktura, możliwość zakupu utworów pojedynczo, 
a także wsparcie biura obsługi klienta przy zakupie i wyszukiwaniu zdjęć.

PlaStiCS grouP Sp. z o.o.
ul. Kolumba 40, 02-288 Warszawa

tel. 22 575 08 00

centrala@plastics.pl

www.plastics.pl 

Plastics Group jest czołowym dystrybutorem płyt, folii, profili i półproduktów z tworzyw sztucznych. 
Dostarczamy wysokiej klasy materiały mające zastoso-wanie w wielu branżach: reklamie, 
budownictwie, przemyśle, opakowaniach i poligrafii. Oferta branży graficznej i druku cyfrowego 
obejmuje takie materiały jak: folie ploterowe, folie do druku cyfrowego, folie sitodrukowe, banery 
lami-nowane i powlekane, folie magnetyczne, folie odblaskowe, folie typu flex i flock, a także folie 
i papiery transportowe. Jakość naszych towarów gwarantują producenci takich marek jak Avery 
Dennison, Chemica, Hexis, Obeican, R-tape, Politape i ATP. Oddziały firmy rozmieszczone na terenie 
całego kraju zapewniają szybkość obsługi i ciągłość dostaw. Nadrzędnym celem firmy jest ciągłe 
podwyższanie jakości. Spełniamy standardy i posiadamy certyfikat ISO 9001. Gwarantujemy wysokiej 
jakości produkty wraz z wszechstronnym serwisem.

PaPierenduro
ul. Targowa 85, 03-408 Warszawa

tel. 224 99 13 99

pytania@papierenduro.pl

www.papierenduro.pl

Unikalne połączenie papieru i folii – materiał o doskonałej jakości i perfekcyjnej funkcjonalności. Zapomnisz 
o zwykłym papierze offsetowym! Stabilny format nie rozciąga się ani nie zbiega w druku cyfrowym czy offseto-
wym.

Dzięki swojej nietypowej konstrukcji, ponieważ pomiędzy dwoma warstwami papieru znajduje się cienka war-
stwa folii, papier EnDURO posiada właściwości syntetyku przy jednoczesnym zachowaniu wszystkich właściwo-
ści podczas jego obróbki. EnDURO klei się, tnie się, biguje się oraz drukuje się jak zwykły papier offsetowy!

EnDURO można drukować każdą technologią druku. Brak ograniczeń, wszechstronność - nie potrzebujesz do-
datkowych urządzeń by go zadrukować. Brak dodatkowych kosztów produkcji. Można na nim pisać i stosować 
go wszędzie tam, gdzie zwykły papier nie zdaje egzaminu wytrzymałości.

Papier EnDURO jest nie tylko materiałem wszechstronnym, ale występuje również w różnych wariantach i grama-
turach. Zapraszamy do poszczególnych działów.

PaterS deSign
ul. Morszyńska 56, 82-300 Elbląg

tel. 55 235 38 70

design@paters.pl

www.patersdesign.pl

PATERS Design - Ekskluzywne Upominki Reklamowe

Marka PATERS istnieje na rynku europejskim od 1976 roku. Jesteśmy jednym z największych producentów 
galanterii skórzanej w Polsce. Oferujemy szeroką gamę skórzanych upominków: portfele, teczki, torby 
i torebki, plecaki, wizytowniki, kalendarze. Wyroby firmy PATERS wykonywane są z najwyższej jakości 
włoskich skór. 

PATERS jest również wyłącznym dystrybutorem wiodących włoskich producentów upominków 
reklamowych: AURORA, ALMINI MILANO, PARAFERNALIA, RAINBOW. Dzięki tej współpracy w naszej ofercie 
znaleźć można ekskluzywne artykuły piśmiennicze, notesy oraz galanterię biurową wykonaną ze skóry 
wtórnej oraz oryginalne parasole.

Twój partner w Polsce
www.papierenduro.pl
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PlotSerwiS 
M.Janicki, M.Mrugała Sp. Jawna

ul. Cicha 4, 45-824 Opole

tel. 77 441 70 71

biuro@plotserwis.pl

www.plotserwis.pl

Firma Plotserwis istnieje na polskim rynku od 14 lat. Od początku działalności firma zajmowała się 
dystrybucją maszyn wielkoformatowych oraz ich profesjonalnym serwisem. Jesteśmy autoryzowanym 
dystrybutorem takich producentów jak FY UNION, DOCAN, GALAXY. W naszej ofercie znajdą Państwo 
plotery drukujące: UV, solwentowe, eco, tekstylne; plotery tnące; frezujące i termiczne oraz pełną ofertę 
urządzeń do zabezpieczenia i wykończenia wydruków: laminatory, trymery, zgrzewarki, oczkarki itp. 
Jesteśmy autoryzowanym serwisem tak znanych marek jak FY Union, DGI, Encad, Kodak, Seiko, zajmujemy 
się również serwisem wielu innych urządzeń wielkoformatowych w tym Mutoh, Roland, HP, Summa itp. 
W ofercie firmy Plotserwis znajdziecie Państwo szeroką gamę materiałów do druku, od banerów, folii 
i papierów przez materiały dekoracyjnie i media do profesjonalnych zastosowań oraz wszelkiego rodzaju 
atramenty.

P.H.u. PolkoS
ul. Ludwikowo 7, 85-502 Bydgoszcz

tel. 52 345 24 50

polkos@polkos.com.pl

www.polkos.com.pl

Firma jest autoryzowanym dystrybutorem znanej i cenionej na całym świecie firmy ROLAND oraz 
dystrybutorem atramentów Bordeaux. W swojej ofercie posiadamy całą gamę wielkoformatowych ploterów 
drukujących Roland, a także atramenty solwentowe, media i akcesoria do druku. Jako autoryzowany 
dystrybutor, mamy również wyszkolony serwis, oraz zaplecze techniczne.
W ofercie PolKosu nie może zabraknąć ploterów tnących Summa, których jesteśmy dealerem. Plotery 
Summa wyposażone w optyczny system wykrywania znaczników OPOS są idealnym uzupełnieniem plotera 
solwentowego, umożliwiając cięcie po obrysie dowolnej grafiki.
Aby zabezpieczyć wszystkie płaszczyzny działalności naszych klientów PolKos jako dystrybutor firmy 
CONER proponuje najlepsze na rynku plotery termiczne i frezujące umożliwiające tworzenie przestrzennych 
dekoracji oraz frezowanie nawet w najgrubszych materiałach ze znakomitą precyzją.
Proponujemy także monitory LCD dla grafików firmy EIZO.
Ważne: Oferujemy maszyny Roland i atrament Bordeaux z pełną roczną gwarancją na głowice!

PolSka iZba artykuŁÓw 
ProMoCyJnyCH
ul. Święty Marcin 29/8, 61-806 Poznań

tel. 791 354 426

biuro@piap-org.pl

www.piap-org.pl

Polska Izba Artykułów Promocyjnych jest organizacją zrzeszającą przedsiębiorców z branży artykułów 
promocyjnych. W szeregach Izby zrzeszone są największe i najważniejsze firmy z grupy dystrybutorów 
i producentów artykułów promocyjnych, ale także agencje reklamowe, organizatorzy targów branżowych 
i opiniotwórcze media branżowe. Członkowstwo firm dysponujących dużym potencjałem gospodarczym, 
pozwala Izbie na silny lobbing na rzecz rozwoju i kształtowania branży artykułów promocyjnych. 

PIAP ma na celu reprezentowanie i dbanie o interesy tych firm. Jest organizacją konsolidującą 
branżę, partnerem do rozmów z decydentami kształtującymi zewnętrzne warunki funkcjonowania, 
organizatorami targów i mediów. Izba jest partnerem do kontaktów z podobnymi stowarzyszeniami 
z innych krajów.

PolSka iZba druku
ul. Kierbedzia 4, 00-728 Warszawa, skr. poczt. 3

tel. 22 2950396
tel. 22 2950395

izbadruku@izbadruku.org.pl

www.izbadruku.org.pl

Istniejąca od 1992 roku Polska Izba Druku jest organizacją samorządu gospodarczego, reprezentującą interesy 
gospodarcze podmiotów działających w sferze przemysłu poligraficznego na terenie całego kraju.
Izba zrzesza na zasadzie dobrowolności podmioty gospodarcze zajmujące się usługami i produkcją 
poligraficzną, handlem wyrobami i środkami do produkcji poligraficznej oraz produkcją i obsługą serwisową 
maszyn i urządzeń poligraficznych. Członkami Izby są przedsiębiorstwa sektora państwowego, prywatnego 
i spółdzielczego, a wachlarz oferowanych przez nie usług obejmuje wszystkie rodzaje druku i szeroki asortyment 
produkcji.
Podstawowym celem działalności Izby Druku jest ochrona interesów polskich drukarzy, w szerokim pojęciu tego 
słowa, stworzenie ogniwa pomiędzy organami władzy państwowej i przedsiębiorstwami poligraficznymi, a także 
scalenie środowiska poligraficznego w kraju.
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PolSka iZba oPakowań
ul. Konstancińska 11, 02-942 Warszawa

tel. 22 651 83 94

biuro@pio.org.pl
info@pio.org.pl

www.pio.org.pl

Polska Izba Opakowań  jest organizacją samorządu przedsiębiorców skupiającą producentów opakowań, 
materiałów opakowaniowych, maszyn i urządzeń do pakowania oraz do produkcji opakowań. Jest 
reprezentantem interesów tego środowiska. Udziela wsparcia w rozwoju firm. Zapewnia obsługę 
edukacyjno-informacyjną. Wspiera działania na rzecz promocji i marketingu. Organizuje misje 
gospodarczo-promocyjne i marketingowo-informacyjne. Izba pośredniczy w nawiązywaniu kontaktów 
handlowych i kooperacyjnych. Wspiera obecność firm-członków Izby na polskim rynku oraz na rynkach 
zagranicznych. Jest współorganizatorem konkursu na opakowanie PakStar, organizuje Kongresy przemysłu 
opakowań oraz nadaje tytuły „ Zasłużony dla Przemysłu Opakowań” i „Firma Zasłużona dla Przemysłu 
Opakowań”. 

PorCeline by MaxiM
Maksymilianowo 40, 64-060 Wolkowo 

tel. 61 44 53 100

maxim@maxim.com.pl

www.maxim.com.pl

PORCELINE BY MAXIM to oferta ceramiki reklamowej dająca Państwu większy wybór i większe możliwości. 
Własny magazyn o powierzchni 5 000 m kw., 3 miliony sztuk produktów w ponad 100 fasonach, 50 modeli 
zastrzeżonych wzorów kubków i filiżanek marki Porceline by Maxim. To wszystko sprawia, że na potrzeby 
naszych klientów możemy wyprodukować ponad 15 tysięcy sztuk kubków dziennie!
 PORCELINE BY MAXIM to produkty gwarantujące bezpieczeństwo w kontakcie z żywnością i wysoką 
trwałość nadruku. My dodajemy do tego szybkość realizacji zamówienia i bezpieczną dostawę tego 
delikatnego produktu.
Maxim to zespół fachowców, którzy od blisko dwudziestu lat zgłębiają tajniki tworzenia ceramiki 
reklamowej. Dzięki temu potrafimy ściśle kontrolować cały proces produkcyjny.
Nasze wyroby i serwis docenia branża. Świadczą o tym nagrody przyznawane nam przez najważniejszych 
przedstawicieli branży reklamowej. 

PreStigio / aSbiS
ul. Szyszkowa 43, 02-285 Warszawa

kom. 607 649 138 Mariusz Głowacki

mariusz.glowacki@asbis.pl

www.prestigio.pl

Prestigio® jest szybko rozwijającą się marką, obecną w ponad 85 krajach. Przez ponad dekadę Prestigio 
umacniało pozycję innowatora w segmencie urządzeń elektronicznych dostarczając konsumentom 
produkty o najwyższej jakości, wyrazistym stylu i przystępnej cenie.

W ofercie Prestigio znajdują się systemy Digital Signage, w skład których wchodzą rozwiązania indoor oraz 
outdoor. W każdej z tych grup posiadamy rozwiązania do montażu w ścianie oraz totemy z monitorem 
instalowanym pionowo lub horyzontalnie. Nasze systemy bazują na platformach Windows lub Android 
oraz posiadają możliwość zdalnego zarządzania wyświetlaną treścią z jednego punktu. Minimalna 
przekątna ekranu to 32”, a największa obecnie oferowana to 72”. Urządzenia typu indoor mogą posiadać 
monitor interaktywny. Rozwiązania DS można stosować wszędzie tam, gdzie atrakcyjny wizualnie, 
multimedialny przekaz mógłby spełnić funkcję tradycyjnych banerów czy tablic ogłoszeniowych. Systemy 
Digital Signage znajdziemy w centrach handlowych, bankach, urzędach czy obiektach sportowych. 

Trzonem portfolio marki Prestigio są urządzenia mobilne – smartfony, tablety, czytniki e-książek, nawigacje, 
wideo rejestratory, a także akcesoria.

Print SuPPort S.C. 
kożuch Michał, Sztangier tomasz

ul. Krapkowicka 21 , 45-760 Opole

kom. 600 969 322

biuro@printsupport.pl

www.printsupport.pl

Print Support tworzony jest przez ludzi, którzy z pasją, od kilkunastu już lat wspierają drukarnie...
Obserwujemy jak zmienia się rynek i jego potrzeby, a z nim Państwa sytuacja. Pomagamy szybko 
reagować dostarczając rozwiązania technologiczne pozwalające na skuteczną i efektywną pracę.
Dostarczamy produkty, których jakości jesteśmy pewni i szukamy rozwiązań indywidualnie 
pasujących do wymogów klienta. Do Państwa dyspozycji oddajemy ofertę drukarek i tuszy 
bezpiecznych dla maszyn, a jednocześnie pozwalających na uzyskanie najlepszych efektów.
Posiadamy dystrybucję urządzeń takich marek jak DGI, Jetrix UV, Konica-Minolta czy ekonomiczne 
rozwiązanie JHF.
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Jak podaje organizator, przyszłorocznej edycji to-
warzyszyć będzie słowo-klucz „lifestyle”. Targi to tyl-
ko punkt wyjścia do międzynarodowej platformy, 
która ma stwarzać idealne warunki do prezentacji 
produktów i nowych usług, nawiązywania cieka-
wych znajomości i realizacji nowych wyzwań.
Targi w obecnej formie są wynikiem pięciu lat 
rozwoju wydarzenia. W tym czasie event rósł 
w siłę, co pokazuje statystyka PSI 2014: 852 wy-
stawców z 33 krajów oraz 16.228 zwiedzających 
z 79 krajów. PSI po raz kolejny umocnił swoją po-
zycję jako wiodące targi w Europie dla tego sek-
tora i jako kluczowa międzynarodowa platforma 
dla branży artykułów promocyjnych. 
PSI pozycjonuje się teraz jako wydarzenia kształ-
tujące styl życia, i tak też, chce być odbierane. Bę-
dziemy to mogli zobaczyć chociażby po zmianie 
designu i wystroju samego eventu, który ma ob-
fitować w kolorowe elementy wizualne. Po raz 
drugi wyróżnione zostaną artykuły członków PSI 
First Club (wszystkie mają swoją premierę wła-
śnie na PSI). PSI chce pokazać, że nowe produk-

53. edycja
zasmakuj w stylu życia serwowanym przez psi

Każdy, kto szuka innowacyjnych i inspirujących nowości w artykułach 
promocyjnych nie może przegapić targów PSI, odbywających się 
w Düsseldorfie od 7 do 09 stycznia 2015. Jest to największa wystawa 
branży artykułów reklamowych w Europie. W styczniu 2015 

odbędzie się już 53. edycja tego wydarzenia. 

ty promocyjne, to nie tylko medium reklamo-
we i komunikacyjne, ale także pożądane produk-
ty definiujące nasz styl życia. Świadczy to o róż-
norodności i kreatywność produktów prezento-
wanych na PSI. 
PSI to różnorodne źródła inspiracji i pomysłów. 
Jedną z ciekawym atrakcji jest GUSTO, miejsce 
w którym możemy pobrać różnorodne próbki ar-
tykułów. Obszar nosi hasło „Delektuj. Poczuj. Za-
smakuj”, gdyż jak podkreśla organizator, nie ma 
lepszego sposobu, by wzbudzić zainteresowanie 
zwiedzających, niż pozwolić im samym wypró-
bować różne produkty.
Kolejnym kluczowym miejscem na targach PSI 
2015 będzie TEXTILE AREA, która stworzona zo-
stała specjalnie z myślą o tekstyliach, jako kluczo-
wym nośniku reklamowym. Po raz kolejny od-
będzie się także PSI CATWALK – wybieg modo-
wy na którym będą prezentowane liczne gadże-
ty i tekstylia reklamowe.

Więcej informacji na www. psi-messe.com 
lub po adresem: ticket@psi-messe.com

riSet PolSka
ul. Maszewska 28, 01-925 Warszawa

22 864 65 55

riset@riset.pl

www.riset.pl

Jesteśmy dystrybutorem japońskich urządzeń UCHIDA: falcerek ciernych i ssawkowych, systemów 
broszurujących, utrząsarek, wycinarek wizytówek, wycinarek z formatu B3+ z bigowaniem wzdłużnym 
i poprzecznym i perforacją wzdłużną oraz fragmentaryczną, zbieraczek ssawkowych i ciernych; TACHO: 
oklejarek Hotmelt i PUR oraz bigówek; RC SYSTEM: gilotyn elektromechanicznych i hydraulicznych; POWIS: 
systemów do eleganckiej oprawy dokumentów; CASLON: wycinarek A3+, złociarek bezmatrycowych, 
systemów złocących z możliwością tłoczenia i sztancowania oraz  kaszerówek do 90cm; SPC: wiertarek do 
papieru automatycznych i manualnych, dziurkaczy przemysłowych, bindownic dziurkujących jednorazowo 
do 200 arkuszy, nitownic; B2C Print: profesjonalnego oprogramowania do łatwego zarządzania drukarnią 
on-line. Nowością są profesjonalne systemy broszurujące Plockmatic dedykowane do drukarń cyfrowych 
i offsetowych.

SeMPertuS
Pruszkowskie Zakłady kaletnicze

ul. Ferdynanda Focha 8, 05-803 Pruszków

tel.  22 728 75 84
kom. 508 164 448

info@sempertus.pl

www.sempertus.pl

Sempertus to rodzinne przedsiębiorstwo, działa na polskim rynku od trzech pokoleń a jego historia 
sięga 1963 roku. Firma zajmuje się produkcją galanterii skórzanej, skóropodobnej, produktów z filcu 
oraz innych materiałów kaletniczych.

Naszą specjalnością jest produkcja pod zamówienie zgodnie z wytycznymi klienta. Jesteśmy wstanie 
odszyć wzór przed produkcyjny na podstawie opisu, zdjęć, szkicu lub innego projektu.
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SPiroPrint
ul. Słowackiego 4, 68-200 Żary

infolinia 801 000 662
kom. 511 001 662

sklep@TanieGadzety.pl

www.TanieGadzety.pl

Firma SpiroPrint to prężnie działający, w kraju oraz poza nim, producent gadżetów reklamowych. Na 
rynku działamy od 8 lat, specjalizując się w różnych formach nadruku. Dlatego też naszym partnerom 
handlowym możemy przedłożyć doświadczenie, profesjonalne wsparcie oraz świeże i innowacyjne 
pomysły. Stawiając na współpracę z agencjami reklamowymi staramy się maksymalnie skracać czas 
realizacji zleceń, jednocześnie dbając o jakość gotowego produktu oraz o dyskrecję podczas dostawy 
towaru do klienta docelowego. Dominujące nieodmiennie na rynku produkty, takie jak smycze oraz 
długopisy reklamowe, oferujemy w bardzo korzystnych cenach. Troszczymy się jednak o to, aby nasz 
asortyment ciągle poszerzał się o nowości, reagując na zmienności rynku. Zespół ambitnych specjalistów 
każdego dnia dba o to, aby każdy z naszych klientów otrzymał właściwe narzędzie reklamy optymalnie 
służące jego interesom.

SiCo PolSka Sp. z o.o.
ul. Daniszewska 10, 03-230 Warszawa

tel. 22 814 50 01/03/33/34

sico@sico.pl

www.sico.pl

SICO Polska została utworzona w 2000 roku. Konsekwentnie zdobywamy rynek  cyfrowy w Polsce oferując 
coraz większą gamę mediów, atramentów i urządzeń wykorzystywanych przez drukarnie cyfrowe, sitodrukowe 
i offsetowe. Nie bez znaczenia jest wysoka jakość oferowanych usług serwisowych w zakresie cyfrowych 
ploterów drukujących  LFP.
SICO Polska podążając za nowymi trendami pojawiającymi się w komunikacji wizualnej, poligrafii i reklamie 
poszerza gamę oferowanych produktów, w tym wysokiej jakości mediów i atramentów do druku solventowego,  
sublimacji i druku lateksowego. Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem maszyn Mimaki oraz kalandrów Monti 
Antonio. Nowością w naszej ofercie są urządzenia do procesów postprodukcji włoskiego producenta Flexa. 
(laminatory, trymery i wycinarki)
SICO Polska zorientowana jest przede wszystkim na potrzeby klienta i jego obsługę na terenie całego kraju. Aby 
temu sprostać Sico posiada biura sprzedaży w Warszawie (centrala), Bydgoszczy, Gdańsku, Krakowie, Poznaniu  
i Łodzi, a także sieć dystrybutorów na terenie całej Polski.

Senator / FriendS
exclusive Partner
koziol » ideas for friends gmbH - Poland & baltics
Senator gmbH & Co. kgaa. - Poland

ul. Kożuchowska 32, 65-364 Zielona Góra

tel. 68 322 33 44

biuro@friends4friends.pl

www.friends4friends.pl

FRIENDS to ekskluzywny przedstawiciel dwóch niemieckich firm, produkujących wysokiej jakości  artykuły 
reklamowe. KOZIOL i SENATOR to cenione w świecie marki, których produkty są tworzone w zgodzie z “Wielką 
definicją piękna”. Potwierdzają to liczne nagrody przyznawane firmom za design i innowacje.
Spółka oferuje skuteczne nośniki reklamy, dopasowane do Państwa potrzeb, profesjonalne doradztwo, 
wysokiej jakości serwis, indywidualne podejście, gigantycznie pozytywną energię oraz kreatywne koncepcje. 
Współpracując z nami mogą Państwo liczyć na wyjątkowe wsparcie i pomysły tworzone dla przyjaciół.
KOZIOL – wyjątkowy design i niebanalne pomysły:
ARTYKUŁY BIUROWE, KOLEKCJE KUCHENNE, AKCESORIA ŁAZIENKOWE,  OZDOBY WNĘTRZ, PRODUKTY 
ŚWIĄTECZNE, 
SENATOR – liczne nagrody za design
DŁUGOPISY PLASTIKOWE I METALOWE, PIÓRA, KOMPLETY PIŚMIENNICZE, KUBKI Z PORCELANY I SZKŁA, KUBKI 
TERMICZNE, SZKLANKI, TECZKI KONFERENCYJNE, NOTESY, ORGANIZERY
NADRUK CYFROWY NA DŁUGOPISACH – JAKOŚĆ NAJLEPSZA NA ŚWIECIE.

ServiCe Call S.C.
tomislav Pavloski, konrad rafalik

ul. Żeglugi Wiślanej 8b/40, 03-043 Warszawa

kom. 781 813 131
kom. 781 163 131
Zamówienia:
biuro@servicecall.pl
kom. 725 813 131
www.servicecall.pl

Service Call to doświadczony profesjonalny serwis ploterów.
Od wielu lat kompleksowo wspieramy drukarnie wielkoformatowe. 
Zapewniamy przeglądy oraz naprawy ploterów.

Oferujemy min. plotery drukujące Roland, tnące Summa, atramenty Eko-solwentowe, solwentowe, 
atrament Fuji UV, akcesoria, laminatory, nawijarki, oczkarki, części zamienne do maszyn.

Prowadzimy komis wielkoformatowych maszyn uv roll to roll, flatbed.

Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem atramentów Sun Chemical w Polsce.
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SteFania
Zakład galanterii Skórzanej

ul. Będzińska 18, 62-800 Kalisz

tel. 62 764 22 10

stefania@stefania.net.pl

www.stefania.net.pl
www.giovani.pl

Zakład Galanterii Skórzanej “Stefania” to jeden z największych producentów galanterii skórzanej w Polsce. 
Przedsiębiorstwo istnieje na rynku od 1992 roku. Główna siedziba firmy znajduje się w Kaliszu, gdzie 
zatrudnionych jest ponad 100 pracowników. Dział produkcji posiada do dyspozycji nowoczesny park 
maszynowy pochodzenia włoskiego, za pomocą którego wytwarzamy ok. 8000 - 10 000 produktów 
miesięcznie. W naszej ofercie można znaleźć ponad 1000 produktów, które mogą być wykonane z około 
100 kolorów skór.  Portfele, teczki, torebki, wizytowniki, etui, organizery oraz inne wyroby dopasowane są 
do trendów mody i wymogów klienta. Lista wyrobów nigdy nie jest zamknięta. Posiadamy swoje biuro 
projektowe, w którym nieustannie powstają nowe wzory produktów. Wykonujemy również modele na 
indywidulane zlecenie naszych klientów. Standardowy czas realizacji zamówień w naszej firmie to 14 dni. 

Stadur
Ostereichen 2-4, 21714 Hammah, Germany 

tel. +49 41 44 234 0 

stadur@stadur.com 

www.stadur.com 

Rodzinna firma Stadur z Hammah posiada 30-letnie doświadczenie w produkcji paneli piankowych. 
Specjalnie na potrzeby branży nośników graficznych, w tym przede wszystkim branży reklamowej, 
opracowany został program lekkich paneli piankowych serii VISCOM SIGN, dających wielorakie możliwości 
zastosowania. Obok sprawdzonych płyt SIGN SF, pokrytych obustronnie warstwą zewnętrzną PCV 
z wypełnieniem piankowym, firma Stadur opracowała tworzywo, o nazwie EASYPRINT. Lekki panel 
piankowy SIGN EASYPRINT składa się z obustronnych zwartych płyt Stadurlon ze specjalną powierzchnią 
nadającą się do bezpośredniego nadruku. Dzięki osiągniętym właściwościom zastosowanych elementów 
możliwe jest, za pomocą różnych rodzajów frezów, bezproblemowe osiągnięcie trójwymiarowych, 
geometrycznych powierzchni reklamowych.

MADE IN GERMANY

giovani@giovani.pl
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StowarZySZenie PolSkiCH ProduCentÓw 
etykiet SaMoPrZylePnyCH 
ul. Golęcińska 39, 62-090 Rokietnica k. Poznania

sppes@sppes.pl

www.sppes.pl

Stowarzyszenie Polskich Producentów Etykiet Samoprzylepnych ( S.P.P.E.S.) jest stowarzyszeniem zwykłym, 
zrzeszającym osoby fizyczne będące właścicielami, członkami zarządu lub członkami rad nadzorczych firm 
produkujących etykiety samoprzylepne. 

Działalność  Stowarzyszenia  polega na :
-organizowaniu spotkań i zebrań dla przedstawicieli polskich drukarń wąskowstęgowych 
- integracji właścicieli, członków zarządu, członków rad nadzorczych firm produkujących etykiety samoprzylepne,
- reprezentowaniu członków i ich interesów w kontaktach z organizacjami międzynarodowymi,
- reprezentowaniu członków wobec dostawców materiałów wykorzystywanych w branży poligraficznej
- popularyzacji etykietowania produktów za pomocą etykiet samoprzylepnych dla poszerzenia rynku odbiorców,
- wymiany informacji z innymi Stowarzyszeniami branżowymi,
- rozpowszechnianiu technicznych nowości wśród członków,
- Wspieraniu sie wzajemne członków w sytuacjach losowych. 

Sun CHeMiCal SP. Z o.o.
ul. Okólna 46A, 05-270 Marki

tel. 22 761 51 00 

GRP_EMAIL_INFO@sunchemical.com

www.sunchemical.com.pl

Sun Chemical - światowy lider produkcji farb oraz pigmentów dla całego świata druku.
To także wiodący dostawca materiałów poligraficznych i usług na rynki opakowań, wydawnictw, powłok, 
tworzyw sztucznych, kosmetyków. 

Sun Chemical od ponad 25 lat z powodzeniem działa w obszarze wielkoformatowego druku cyfrowego, 
bazującego na technice inkjetowej. Zakład produkcyjny w UK mieści się w UK. 
Działalność Sun Chemical w obszarze tuszy do druku cyfrowego prowadzona jest dwutorowo.
W ramach dedykowanej jednostki biznesowej – SunJet, produkowane są tusze UV, które sprzedawane 
są wyłącznie przez partnerów OEM – producentów maszyn cyfrowych. Oraz serie Streamline - wysokiej 
klasy zamienniki, kompatybilne z oryginalnymi tuszami typu OEM, dedykowane dla różnych urządzeń 
wielko- i superwielkoformatowych, pracujących w technice solwentowej. Tusze Streamline dostępne są 
w sprzedaży detalicznej. 

PolSki drukarZ SP. Z o.o.
ul. Obywatelska 115, 94-104 Łódź, POLSKA

tel. 42 687 12 92, 688 79 49

biuro@swiatdruku.eu

www.swiatdruku.eu

„Świat DRUKU” (The World of Printing) jest polskim miesięcznikiem branży poligraficznej, 
a także opakowaniowej, papierniczej i reklamowej. Od 1993 przekazuje informacje o tym sektorze 
i go kształtuje, organizując w ramach Akademii Wiedzy (The Academy of Knowledge)
szkolenia i konferencje z nim związane.

Miesięcznik jest wydawany „tradycyjnie” – na papierze, oraz w wersji elektronicznej 
(www. swiatdruku.eu) z newsletterem. Można w nim znaleźć wiadomości m.in. na temat: 
maszyn poligraficznych, technologii, materiałów (papier, folie itd.), oprogramowania, 
technik i procesów druku (prepress, press, postpress), opakowań, rozwiązań dla rynku reklamy. 
Czytelnicy to właściciele i personel firm produkujących na potrzeby poligrafii, dystrybutorzy,
kadra zarządzająca i pracownicy drukarń, studia graficzne, agencje reklamowe, producenci
opakowań, studenci. Wydawca – Polski Drukarz, jest członkiem stowarzyszeń branżowych 
i założycielem Akademii Wiedzy.

teba barbara teodorczyk
Natolin 46B, 92-701 Łódź

tel. 42 639 51 87

teba@teba.pl

www.teba.pl

Firma TeBa od roku 1990 jest dostawcą technologii cyfrowych dla firm reklamowych
i przemysłu w Polsce. Pierwsi w Polsce wdrożyliśmy w firmach reklamowych maszyny
frezujące i grawerujące, pozwalające na obróbkę 3D. Również jako pierwsi w Polsce
zainstalowaliśmy systemy druku bezpośredniego na tekstyliach. Wszystkie oferowane przez
nas systemy są ciągle rozwijane i adaptowane do nowych, niestandardowych potrzeb
Klientów. Jesteśmy generalnym dostawcą ploterów firmy MIMAKI, oprogramowania firm:
Ergosoft, EasySign, Wasatch oraz systemów do kalibracji Barbieri. Wsparcie techniczne
gwarantuje zespół wysoko wykwalifikowanych inżynierów serwisu. Oferujemy doradztwo,
instalację, szkolenie oraz profesjonalne usługi serwisowe. O zadowoleniu naszych klientów
może świadczyć fakt, iż przy zakupie następnego urządzenia najczęściej wybierają ponownie
rozwiązanie oferowane przez firmę TeBa.
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t&P CZaSoPiSMo branŻowe
ul. Staropolska 36, Łąka, 72-111 Żarnowo

tel. 91 461 34 69  
kom. 694 76 90 90

info@tp-textil.net

www.tp-textil.net

T&P – jedyne w Polsce specjalistyczne czasopismo branży Zdobienia Tekstyliów i Promocji. 4 razy 
w roku szczegółowo informuje ponad 4.500 tysiąca swoich czytelników o aktualnych trendach odzieży 
reklamowej i pracowniczej, innowacyjnych technikach zdobienia (haft, druk, flock, laser), nowoczesnych 
maszynach i technologiach oraz najważniejszych wydarzeniach branżowych. Czasopismo dedykowane 
jest: drukarzom, hafciarzom, producentom i dystrybutorom tekstyliów promocyjnych / pracowniczych 
oraz maszyn i materiałów pomocniczych, a także agencjom reklamowym, graficznym i wszystkim 
specjalistom z branży tekstyliów reklamowych.

T&P jest patronem medialnym najważniejszych wydarzeń branżowych w Polsce i za granicą: Festiwal 
Marketingu, Druku & Opakowań, RemaDays, Krakowskie Dni Druku, TV TecStyle Visions (Stuttgart), PSI 
(Duesseldorf ), FESPA (Monachium) i wielu innych. Zapraszamy do lektury i współpracy!

VERLAGSHAUS
GRUBER

www.tp-textil.net

Kompetencja w dziedzinie 
tekstyliów reklamowych

Like us on 
facebook!

www.facebook.com/tp.magazyn

trodat PolSka Sp. z o.o. 
ul. Marywilska 22, 03-228 Warszawa

tel. 22 339 35 35 
kom. 604 203 580

lasery@trodat.net

www.troteclaser.com
www.rayjetlaser.com
www.trodat.pl

Trodat Polska Sp. z o.o. należy do grupy Trodat GmbH, wiodącego producenta stempli i systemów 
znakowania od 1912 r. Oddział Trotec zajmuje się wyłącznie systemami do laserowego grawerowania, 
cięcia i znakowania. Będąc sprawdzonym liderem technologii na międzynarodowym rynku ploterów, 
Trotec dostarcza wydajne rozwiązania, które są idealnie dostosowane do indywidualnych aplikacji. 
Rozwiązania, które pozwalają na obcięcie kosztów, podniesienie rentowności i maksymalizowanie zwrotu 
z inwestycji. Oferujemy wymianę urządzeń używanych na nowe na korzystnych warunkach, prowadzimy 
pełny i profesjonalny serwis. Bez względu na to, czego oczekują nasi klienci – system do cięcia czy 
grawerowania – oferujemy dostęp do szerokiej gamy zaawansowanych laserów CO2 i światłowodowych, 
wraz z zestawem usług doradczych i wsparcia, aby zagwarantować maksymalną wartość i produktywność 
w każdej aplikacji.

ultiMa diSPlayS PolSka
ul. Czereśniowa 4, 83-010 Rekcin

tel. 58 741 25 95

biuro@ultimadisplays.pl

www.ultimadisplays.pl

Ultima Displays jest wiodącym europejskim dostawcą przenośnych systemów wystawienniczych. Stanowi 
część międzynarodowej  grupy P3,  jednego z największych producentów i dystrybutorów przenośnych 
rozwiązań dla marketingu. Jako producent, firma współpracuje jedynie z agencjami reklamowymi 
i drukarniami, dostarczając produkt w bardzo atrakcyjnej cenie. 
Firma zapewnia niezbędne wsparcie zarówno marketingowe jak i pomoc w dokonaniu wyboru 
odpowiedniego produktu.  W obszernej ofercie znajdują się roll-upy, banery, ścianki pop-up, flagi, stojaki 
reklamowe, akcesoria. Produkty są dostępne poprzez sieć europejskich dealerów.

texet Poland SP. Z o.o.
ul. Jasielska 10a, 60-476 Poznań

tel. 61 86 85 671

biuro@texet.pl

www.texet.pl

Texet Poland to członek szwedzkiego koncernu New Wave Group. Spośród ponad 40 marek będących 
w jego ofercie, wyselekcjonowaliśmy te, które mają największy potencjał na rynku Europy Środkowo-
Wschodniej. Zaczęliśmy w Polsce w 2000 roku od produktów James Harvest Sportswear i Printer 
Activewear. Z biegiem czasu ofertę rozszerzaliśmy o kolejne marki. Obecnie swoim klientom oferujemy 
ich aż 9. W kategorii Odzież Promocyjna i Korporacyjna są to: James Harvest & Printer Activewear, ProJob 
(odzież robocza), D.A.D (odzież żeglarska), Grizzly (torby i plecaki). W kategorii Wyposażenie Domu 
i Upominki: Sagaform, Queen Anne&Lord Nelson, SEA, d-Vice. 
Największy udział w naszej ofercie ma odzież, jednak jesteśmy coraz lepiej znani z innowacyjnych 
upominków tworzonych w oparciu o skandynawskie tradycje projektowe.
Nasza oferta kierowana jest do agencji reklamowych, dystrybutorów oraz pośredników.
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vera HolograMy
60-175 Poznań, ul. Malwowa 48-50

tel. 61 867 84 70, 867 38 04
kom. 508 246 002

vera@vera.com.pl

www.vera.com.pl

VERA HOLOGRAMY
Proponowane przez nas zabezpieczenia zapewniają wysoki stopień ochrony przed fałszerstwem.
Nasza specjalność to ochrona marki i zabezpieczanie dokumentów:
- doradzamy jak zabezpieczyć dokument lub towar,
- dostarczamy hologramy, etykiety zabezpieczające, plomby, folie holograficzne, papiery 
zabezpieczone ze znakiem wodnym i nitkami świecącymi w świetle UV,
- wytwarzamy druki specjalne: akcje, bilety, bony towarowe, kupony podarunkowe, certyfikaty, 
wjazdówki, identyfikatory, kupony rabatowe, vouchery, 
- świadczymy usługi aplikacji etykiet i hologramów na produkty Klienta,
- wykonujemy zmienną personalizację: numeracja, kody kreskowe, kody QR, inne dane zmienne.
Zapraszamy do współpracy.

unia Sp. z o.o.
ul. Obozowa 4A lok. 13-14, 30-383 Kraków

tel. 12 263 70 07
kom. 606 757 700, 784 433 808 

biuro@uniamarketing.pl

www.uniamarketing.pl

Jeżeli szukasz oryginalnej reklamy, będącej odpowiedzią na aktualne zapotrzebowania rynku, 
umożliwiającej wyróżnienie się na tle konkurencji, to zapraszamy do nas. Niestety nie jesteśmy w stanie 
przedstawić Ci standardowej oferty, gdyż wszelkie nasze działania dopasowane są do indywidualnych 
potrzeb i problemów każdego klienta. Wysokie wyniki osiągamy dzięki zastosowaniu spotów filmowych, 
zdjęć lotniczych, animacji 2D i 3D, stron www oraz usług poligraficznych dopasowanych do wizji firmy 
klienta. Nasz team składa się z pasjonatów, a jednocześnie profesjonalistów z dziedzin marketingu, 
reklamy, promocji, prawa oraz ochrony środowiska. Podczas pracy korzystamy z najwyższej jakości sprzętu 
i materiałów, z zastosowaniem efektywnych i niekonwencjonalnych technik oraz bogatego doświadczenia 
popartego wieloletnie rozwijanymi pasjami.  

uSb SySteM
ul. Słowackiego 25, 05-820 Piastów

tel. 22 753 41 60

sales@usbsystem.eu

www.usbsystem.eu
www.usbandmore.eu, www.usbstock.eu

Polski producent i importer pamięci USB z logo oraz gadżetów USB. Firma powstała w 2004 roku 
i była pierwszym dostawcą popularnych „pendrivów” na polski rynek reklamowy. Dzięki innowacyjnej 
i bezkonkurencyjnej ofercie, stale utrzymuje pozycje lidera na polskim rynku reklamowych pamięci 
USB, oraz sukcesywnie zdobywa rynki europejskie. Od 2011 roku prowadzi montaż oraz znakowanie 
pamięci usb w Polsce, obecnie już 70% sprzedawanych pamięci USB jest wyprodukowanych w kraju. 
Stale rozbudowywany jest dział znakowania, firma we własnym zakresie wykonuje wszystkie rodzaje 
znakowania. W 2014 roku, została uruchomiona produkcja zasilaczy awaryjnych - powerbank. Wszystkie 
produkty wytwarzane w Polsce, dostępne są z krótkim terminem realizacji, wynoszącym 1 dzień dla 
produktów bez logo, 2-3 dni z grawerem laserowym, 4-5 dni z tampodrukiem lub cmyk.

veruS 
ŁukaSZ nowak JanuSZ nowak S.C.
importer marki viP ColleCtion i veruS

ul. Bednarska 17, 40-356 Katowice 

Sprzedaż i marketing: 
Tatiana Duraj-Fert, tel. 607 108 131

tatiana.duraj@verus.biz.pl
www.verus.biz.pl

VIP COLLECTION i VERUS to marki dla ludzi wymagających i wszystkich tych osób, które cenią sobie 
piękno, wygodę i funkcjonalność …  Obie marki kontynuują tradycję jakości i prestiżu. Dumą VIP 
COLLECTION i VERUS jest galanteria skórzana w najwyższej klasie “Premium +”. Do jej produkcji używa 
się wysokiej jakości najlepszych włoskich skór z TOSCANII. Są one garbowane metodami naturalnymi 
z dodatkiem komponentów kwiatowych, w jednej z dziesięciu najlepszych garbarni na świecie. 
W ofercie VERUS znajdą Państwo portfele i etui nawiązujące stylem do najpiękniejszych miast świata: 
Milano, Monaco, Paris, London, Tokyo oraz teczki, torby, torebki, paski, saszetki, kosmetyczki, walizki. 
Hitem na rynku jest ekskluzywna kolekcja BUSINESS CLASS m-ki VERUS oraz walizki wykonane ze 100% 
poliwęglanu m-ki VIP COLLECTION z kolekcji Mont Blanc i Mount Everest. Nowością na sezon 2014/2015 
będzie nowa linia portfeli, etui i teczek VIP COLLECTION oraz kolekcja Marina m-ki VERUS. Informacje 
o VIP COLLECTION i VERUS znajdą Państwo na www.verus.biz.pl i www.sklepverus.pl.
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viperPrint Sp. z o.o.
ul. Rejtana 25/35, 42-202 Częstochowa

tel. 34 34 444 44

info@viperprint.pl 

www.viperprint.pl 

ViperPrint to działająca od 2002 roku, nowoczesna drukarnia internetowa z dużym doświadczeniem 
na polskim i europejskim rynku poligraficznym. Dysponuje rozbudowanym parkiem maszynowym 
i wykwalifikowaną kadrą. Drukarnia oferuje szeroką gamę produktów - od klasycznych wizytówek i ulotek 
w korzystnych cenach, po produkty Premium. Zlecenia niskonakładowe, personalizowane, realizowane 
są, na najlepszej na rynku, maszynie cyfrowej - HP Indigo. Viperprint dysponuje również nowoczesną 
maszyną offsetową do bezwodnego druku na tworzywach sztucznych, która umożliwia produkcję 
kart plastikowych. Sezonowo w ofercie drukarni znajduje się bogata kolekcja kalendarzy trójdzielnych, 
biurkowych, listwowanych i spiralowanych. Składanie zamówień odbywa się za pomocą strony 
internetowej - szybko i wygodnie. 

veS Ploter S.C.
wojciech Łysakowski, lech trzpil

ul. Chojnowska 6c, 03-583 Warszawa

tel. 22 633 36 14

vesploter@vesploter.pl

www.vesploter.pl

W naszej ofercie znajdują się rolkowe plotery tnące i kreślące, tablicowe plotery tnące z możliwością 
bigowania i kreślenia, solwentowe i atramentowe plotery drukujące, kolorowe skanery wielkoformatowe 
oraz media i akcesoria do druku i do cięcia. Flagowymi produktami są zestawy złożone z ploterów 
drukujących i ploterów tnących Graphtec oraz laminatorów dobieranych indywidualnie do potrzeb 
klienta. Nasza oferta rolkowych ploterów tnących i kreślących zaczyna się od formatu A4, a kończy na 
produkcyjnych maszynach serii FC8600 o obszarze roboczym 1620 mm. Pomiędzy skrajnymi wartościami 
lokuje się znakomita seria wydajnych i ekonomicznych ploterów serii CE6000. Plotery tablicowe 
znajdujące się w naszej ofercie są niezastąpione przy projektowaniu i produkcji krótkich serii opakowań 
(wyposażone są w funkcję bigowania), szablonów - łącznie z ich opisem oraz przygotowaniu obciągów 
drukarskich.

via Color Sp. z o.o.
Siedziba: ul. Domaniewska 47/10, 02-672 Warszawa

Biuro Obsługi Klienta: 
ul. Armii Krajowej 7N/1A, 05-530 Góra Kalwaria

tel. 22 270 66 05

biuro@viacolor.pl
info@viacolor.pl

www.viacolor.pl

Via Color specjalizuje się w profesjonalnej obsłudze serwisowej klienta – dystrybuując plotery, materiały 
eksploatacyjne do druku wielkoformatowego oraz części zamienne do maszyn drukujących. Od wielu lat 
zapewniamy najlepszą obsługę firm, instytucji oraz klientów indywidualnych na terenie Polski.
Polityka naszej firmy opiera się na indywidualnym i pełnym zaangażowania podejściu do każdego klienta. 
Oferujemy korzystne rabaty, bezpłatne dostawy zamówień, fachowe doradztwo i wsparcie techniczne. Dzięki 
temu nieustannie się rozwijamy, a nasza marka jest rozpoznawana jako solidny, rzetelny i uczciwy partner 
w interesach. Przykładamy ogromną wagę do dbałości o środowisko naturalne oraz zachowanie jak najwyższych 
standardów pracy. Z pełną mocą zaangażowaliśmy się w dystrybucję ekologicznego, solwentowego 
atramentu marki NUtec, nie emitującego jakichkolwiek substancji opartych na związkach rakotwórczych (np. 
cykloheksanie). Ponadto jesteśmy jedynym dystrybutorem ploterów marki StormJet, produkowanego przez 
jeden z czołowych wschodnich koncernów – SkyColor Ltd.

viSCar.Pl
interspin Łukasz kołodziej
ul. Konduktorska 4 / 030, 00-775 Warszawa

tel. 22 111 50 06
kom. 509 111 937

biuro@viscar.pl

www.viscar.pl

Viscar od 2011 specjalizuje się w dystrybucji materiałów termotransferowych (bardzo szerokiego 
asortymentu folii do nadruków - flock, flex, papierów transferowych) oraz specjalistycznych urządzeń - 
pras transferowych, ploterów, dukarek.
Jako wyłączny dystrybutor amerykańskiego lidera branży termotransferu – firmy Stahls (USA), 
wprowadzamy na polski rynek przełomowe technologie zdobienia odzieży.
Doradzamy i pomagamy naszym klientom w doborze odpowiednich technologii. Blisko współpracujemy 
z polskimi producentami odzieży i agencjami reklamowymi. 
Wykonujemy także serwis nadruków - przygotowanie aplikacji do nadruku, wydruki solwentowe, 
lateksowe, nadruki plastizolowe. Chętnie podejmujemy nietypowe wyzwania.
Prowadzimy bezpłatną linię z poradami technicznymi i organizujemy szkolenia. 
W ofercie Viscar są materiały, sprzęt i akcesoria m.in: Stahls, Mimaki, Basic Paper, Avery, Hexis, Olfa.
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w.e.S.t. PolSka
ul. Buforowa 104, 52-131 Wrocław

tel. 71 346 44 00

west@westpolska.com

www.westpolska.com
www.keyaeurope.pl

W.E.S.T. Polska jako wyłączny dystrybutor marki Keya, oferuje najtańsze w Polsce t-shirty, koszulki polo oraz 
bluzy. Dystrybucja marek Joe Cool’s, James&Nicholson, Myrtle Beach oraz Russell uzupełnia ofertę o całą 
gamę produktów: koszule wizytowe, polary, kamizelki, kurtki, odzież sportowa, czapki.

keya@keyaeurope.pl

wilk elektronik Sa
producent pamięci goodraM

ul. Mikołowska 42, 43-173 Łaziska Górne

tel. 32 736 90 00

sales@wilk.com.pl

www.wilk.com.pl

Sprawdzona technologia, markowe komponenty i jakość potwierdzona certyfikatami – to tylko część 
z atutów, jakie oferuje swoim klientom producent polskiej marki GOODRAM, firma Wilk Elektronik 
SA. Założona w 1991 roku firma od samego początku działalności specjalizuje się w pamięciach 
komputerowych. Wieloletnie doświadczenie w dziedzinie pamięci pozwoliło na otwarcie w 2003 roku 
linii produkcyjnej oraz produkcję pamięci RAM, USB, SSD i kart pamięci pod własną marką – GOODRAM. 
Dziś pamięci USB GOODRAM  skierowane dla agencji reklamowych to oprócz sprawdzonego wnętrza – 
bogata kolorystyka, różnorodność modeli i przede wszystkim indywidualne podejście do potrzeb klienta. 
Wszystkie pamięci GOODRAM objęte są wieczystą gwarancją producenta.  
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1417 propozycji parasoli. 
Poznaj siłę gadżetów !

dOSTaWCy ONlINE
www.dostawcy.oohmagazine.pl

www.dostawcy.oohmagazine.pl

druk wielkoForMatowy

arkuSZowy druk CyFrowy

etykiety i oPakowania

artykuŁy ProMoCyJne




