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PREDSTAVITEV

Tris in Tris d.o.o.

Tris in Tris - vaš partner pri
promocijskih rešitvah
.. Tisk odpira nešteto možnosti, kako v življenje vnesti barve ali pa poskrbeti za promocijo ..

Bi želeli majice s potiski, delovna oblačila, morda unikatne športne drese? Imate obletnico ali
rojstni dan, pa bi želeli unikatno darilo? Morda
za praznik izobesiti zastavo? Rešitve za te
dileme in še veliko več nudi podjetje Tris in Tris
d.o.o., kjer nudijo pisano paleto promocijskih
rešitev in si prizadevajo skupaj s strankami prehoditi pot od ideje do izvedbe.

Tisk na tekstil
Je gotovo ena izmed bolj priljubljenih promocijskih izbir. Pri podjetju Tris in Tris se zavedajo,
da je poleg kvalitete tiska pomembna tudi
kvaliteta tekstila, zato ponujajo pestro izbiro
modelov za vse priložnosti.

Zastave
Prodaja zastav po merah in željah naročnika je že
nekaj časa eden osrednjih elementov njihovega
poslovanja. Zavedajo se, da zastava že dolgo ne
služi več zgolj kot element signalizacije in identifikacije, temveč se množično uporablja v
najrazličnejše namene, med drugim za
oglaševanje. Ponudba obsega državne, občinske
in reklamne zastave ter zastave, ki so lahko namenjene posebnim, enkratnim priložnostim
(praznovanja, poroke, obletnice …).
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Računalniške novice

Tris in Tris pa ponuja še veliko več –
prepričajte se sami! Za vse bralce Računalniških novic nudijo poseben 15 % popust na vsa naročila, s kodo RNOVICE15.
Za povpraševanje lahko pišete na naslov
marketing@tris-tris.si. Več o podjetju in
o ponudbi pa si lahko preberete na spletni strani www.tris-tris.si.

Športni dresi
Športne dejavnosti zahtevajo pravilno izbiro
oblačil. Podjetje je razvilo lastno linijo dresov, ki
jih izdelujejo sami. Gre za popolnoma personalizirane drese maloserijske proizvodnje. Tako lahko izbirate med dresi za odbojko, košarko in nogomet, tekaškimi majicami, vedno bolj priljubljeni pa so kolesarski in motokros dresi. Poleg
lastne linije ponujajo tudi športne drese priznanih blagovnih znamk, za katere nudijo
možnost dotiska (ime, številka, logotipi…).

Promocijske kontrukcije
Beach-flagi in roll-upi so že stalnica v ponudbi,
hit letošnjega leta pa so personalizirani ležalniki,
ki najpogosteje krasijo terase lokalov in tu-

ristično zanimivih prizorišč, odlični so za predstavitve na sejmih in raznih drugih promocijskih
dogodkih.
(P. R.)
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