Statuetki

– dedykowane - kluby taneczne
Specyfikacja produktu
Oferta specjalna dla klubów tanecznych obejmuje
w szczególności promocyjną obsługę logistyczna zamówień oraz specjalne ceny nagród. Sami od wielu
lat organizujemy turnieje tańca. Znamy ich specyfikę,
organizacje i przepisy PTT. Zamawiając statuetki, medale czy dyplomy wystarczy podać nazwę turnieju i...
(jeśli turniej umieszczony jest w kalendarzu imprez)
do nas należy przygotowanie odpowiedniego zestawu nagród i prawidłowe jego opisanie. Przygotujemy
wzory graficzne i prześlemy na wskazany adres e-mail.
Wszystkie materiały pakujemy zgodnie z programem
planowanej imprezy, z podziałem na bloki, kategorie
i miejsca tak, aby w trakcie imprezy nie było problemów
z ich układaniem.
A dodatkowo zamawiając trofea u nas zawsze możecie
liczyć na miły upominek.
Opis produktu w wersji standard
Statuetki wykonane są z kilku rodzajów materiałów
W standardzie jest to połączenie szkła i drzewa.
Statuetka szklana:
- Grubość szkła 10mm
- Wymiary 100x225mm lub 200x225mm
- Pełnokolorowa grafika – unikalna technika druku na
szkle w pełnej rozdzielczości, w standardzie nazwa
imprezy +ew. logotypy sponsorów.
- Cztery wzory standardowe.
- Podstawka lakierowany MDF cztery kolory do wyboru
(standard) lub naturalne lakierowane drzewo.
- Personalizacja na tabliczce przyklejanej na podstawkę
(Miejsce, kategoria itd.)
- Pakowanie po 2szt.
Opcje:
- Personalizacja na szkle (nadruk)
- Pakowanie jednostkowe (każda statuetka oddzielnie)
- Pakowanie upominkowe (kartonowe ozdobne pudełko z pamiątkowym nadrukiem)
Możliwe jest wprowadzenie innych połączeń materiałów (metal, kamień, ceramika).
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wymiar: 100x225mm

36 (6 kat.) 72 (12 kat.) 96 (16 kat.)

wersja: Standardowa

33,00

31,00

26,00

Personalizowana
(miejsce, kat itd.)

35,00

34,00

30,00

wymiar: 200x225mm

36 (6 kat.) 72 (12 kat.) 96 (16 kat.)

wersja: Standardowa

55,00

50,00

43,00

Personalizowana
(miejsce, kat itd.)

58,00

53,00

46,00

Koszty opcji dodatkowych:
Opakowanie jednostkowe +1,20 zł/szt (do tego opakowania można zapakować jedną lub dwie statuetki)
Opakowanie upominkowe statuetka mała +12zł
Opakowanie upominkowe statuetka duża +22zł
Istnieje możliwość opracowania niepowtarzalnego
wzoru graficznego – łącznie z możliwością umieszczenia na statuetce par z Waszego klubu +ew. sponsorów.
Cena projektu indywidualnego – 80–120zł. W przypadku druku z materiałów powierzonych wymagają one
naszej oceny technicznej.
Opis
Podstawki z mdf-u w kolorze niebieskim, czerwonym,
zielonym i brązowym.

Promocje specjalne
Promocja Specjalna przy zaproszeniu skrutinera z Tarnobrzega pokryjemy koszt dostawy nagród i przejazdu
skrutinera na miejsce turnieju (nagrody przywiezie
skrutiner).
Oferta dotyczy turniejów organizowanych w promieniu
200 km od Tarnobrzega.

Wszystkie podane ceny są cenami netto (VAT 23%)

Podstawki pod statuetki
MDF

Podstawki z mdf-u w kolorze niebieskim, czerwonym,
niebieskim i brązowym.

Drewniane

Opis
Naturalne lakierowane drewno bukowe dostępne
w dwóch rozmiarach 2x4,2cm i 20x4,2cm
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Wszystkie podane ceny są cenami netto (VAT 23%)

