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Gadżety reklamowe z logo - upominki dla firm
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Prezenty, gifty najczęściej określane jednak jako gadżety reklamowe są promocyjnym wsparciem niejednej
kampanii promocyjnej. Nie od dziś wiadomo, że często traktujemy je emocjonalnie i przywiązujemy się do
nich. Szczególnie wtedy, gdy produkt jest wysokiej jakości. W naszej ofercie znajdują się praktyczne
upominki, na których możemy umieścić logo firmy. Długopisy reklamowe - może są popularne, jednak to
wciąż jeden z najczęściej rozdawanych upominków. Pierwsze miejsce zajmuje jednak pendrive z logo. Dzięki
wielu możliwością i coraz bardziej zaawansowanej technologii wersje z USB 3.0 wybierane są przez
ekspertów ze względu na prędkość zapisu i odczytu danych. Markowe kości Toshiba zapewniają komfortową
pracę w każdych warunkach. Warto zwrócić też uwagę na powerbnaki z nadrukiem. Na rynku jest wiele tego
typu urządzeń. Coraz częściej jednak warto spojrzeć na te, które na wyjściu mają prąd 2, 1A a nawet 2, 4A.
Pozwolą one na szybkie naładowanie urządzenia mobilnego. Kubki termiczne z grawerem to pomysł nie tylko
na jesienną pogodę. Sprawdzą się także latem, gdy chcemy, aby nasz ulubiony napój miał właściwą
temperaturę. Jeśli jednak zastanie nas jesień, to koniecznie trzeba mieć ze sobą softshell z logo. Posłuży jako
ochrona przed deszczem i zapewni ciepło w chłodne dni. Dla najmłodszych posiadamy różnego rodzaju gry,
zabawki i maskotki z logo. Ponadto torby na laptop, torby konferencyjne z nadrukiem i wiele innych gadżetów
znajdziecie w naszej ofercie. Zapraszamy!
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