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PREDSTAVITEV

Unikatna poslovna darila za trajno promocijo

Bodite izvirni, bodite drugačni!
..Tri v enem: izvirnost, daljša časovna doba izdelka in trajna promocija izdelka, storitve, blagovne znamke, podjetja, obletnice, novosti..

stranka ponosen lastnik vsaj nekaj od zgoraj
naštetih pripomočkov, saj so prav ti pripomočki in
naprave že nekaj časa obvezni naši vsakodnevni
spremljevalci. Morebiti katerega od zgoraj naštetih
izdelkov tudi tržite - kako pa zanje in bodočega
uporabnika poskrbite?

uporabe. Vsem našim poslovnim darilom pa je
skupno to, da so narejeni iz mikrovlaken in se
zaradi tehnoloških lastnosti odlično obnesejo pri
vzdrževanju občutljivih in dragih sodobnih naprav.
Tudi minimalne naročene količine so izredno
majhne, od 200 kosov naprej. Na voljo so tudi
številne možnosti pakiranja v poljubni obliki (PVC
srajčka, etui, žepek itd.) in materialih (PVC, karton,
papir itd.). Zaradi inovativne tiskarske tehnologije
je obstojnost motiva praktično neomejena.

Uporabno in izvirno darilo, ki bo vašim
poslovnim partnerjem in strankam še dolgo
ostalo v spominu

Je poslovno darilo lahko tudi multifunkcionalno?
Zakaj ne bi poslovno darilo imelo tudi osebne
note vašega podjetja in bilo hkrati še unikatno?
Zakaj ne bi poslovnih partnerjev, zaposlenih,
kupcev ali gostov obdarili z izvirnim darilom, ki jim
bo še dolgo služilo in jih neprestano spominjalo
na vaše storitve, izdelke, blagovno znamko, obisk
in prijetne trenutke v vaši družbi? Zakaj bi se morali
čemur koli odreči? Uporabno darilo lahko nosi tudi
izvirno osebno noto, ki poudari prednosti vašega
izdelka, storitve, blagovne znamke, podatkov …

Trajna promocija izdelka ali
storitve, blagovne znamke,
podjetja, prodajne akcije
Mnogi sodobni elektronski pripomočki in naprave
so že nekaj časa obvezni spremljevalci našega
vsakdana. Si lahko predstavljate življenje brez GSM
telefona, tabličnega računalnika, iPOD naprave, GPS
naprave, fotoaparata, videokamere, prenosnega
računalnika, igralne konzole, DVD-jev, sončnih očal?
Prepričani smo, da je vaš kupec ali poslovna

Faeton d. o. o.
Janševa ulica 2c
1000 Ljubljana, Slovenia
www.faeton.si
info@faeton.si
Tel: +386 41 629 654
Fax: +386 1 529 14 98

»

34

Računalniške novice

Nekatera poslovna darila imajo kratek
uporabniški domet in se jih po dnevu ali dveh
sploh več ne spomnimo. Kakšnega darila pa se
zaradi funkcionalnosti ali posrečene sporo
čilnosti kar ne moremo naveličati in postanejo
obvezen vsakdanji spremljevalec doma, na
delovnem mestu in celo na dopustu.

Brezplačen vzorec po vaših kriterijih

Je mogoče imeti vsakdanjo uporabnost in
trajnost uporabe naenkrat?
Ali je mogoče vašemu izdelku izboljšati uporabni
ško izkušnjo? Ali je mogoče narediti kaj, da bo vaš
izdelek predstavljen v vsem sijaju? Ali je mogoče
biti izviren tudi za ceno jutranje kavice?

Edinstvenost za ceno jutranje kavice?
Naj bo predstavitev izdelka ali storitve, utrjevanje
blagovne znamke, promocijska akcija, vizitka
podjetja - ne glede na namen lahko s pomočjo
najnovejše vrhunske digitalne barvne tehnologije
vašim poslovnim partner
jem ponudite izvirno
darilo s povsem enkratnim oblikovanjem in z
reklamnim sporočilom.

Neomejene in unikatne možnosti izgleda
Poslovno darilo je vedno unikatno! Lahko si
zamislimo poljuben motiv: sliko, zemljevid,
fotografijo, poljubno reklamno sporočilo, logotip ...
Na voljo so različne površinske velikosti in načini

Ker se zavedamo, kako pomembna je pre
poznavnost vaših izdelkov/storitev in blagovne
znamke in kako pomembno je zadovoljstvo
poslovnih partnerjev, vam za lažjo odločitev
za inovativnost bodočega poslovnega darila pri
podjetju Faeton d. o. o. povsem brezplačno
naredijo vzorec po vaših željah.

Reference
Podjetje Faeton d. o. o. že več kot 12 let slovi kot
zanesljiv ponudnik izvirnih daril, ki jih v sodelovanju
z naročniki oblikujejo kot povsem izvirno
promocijsko in poslovno darilo.
Njihove stranke lahko najdete v različnih segmentih
širom sveta: ponudniki telekomunikacijskih in inter
netnih storitev, računalniška in avtomobilska indu
strija, muzeji, turistični kraji, hoteli, zdravilišča, regije,
občine, optična in športna industrija, banke itd.  (P.R.)

Bodite drugačni, bodite izvirni! Poslovno
darilo, ki bo poslovnim partnerjem in
strankam še dolgo ostalo v spominu, mora
biti vsakdanje uporabno in izvirno tako v
svoji funkcionalnosti, kot tudi izgledu.
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