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PREDSTAVITEV

USB.si

USB ključ – medij
ali promocija?
.. Učinkovito, lepo in uporabno darilo ter hkrati medij, ki izpodriva klasične
nosilce podatkov...

Bogata ponudba na
USB.si! Veliko
modelov, barv in
kapacitet.
USB ključki so postali nepogrešljiva zakladnica
podatkov vsakega izmed nas. Datoteke vseh
vrst lahko z njimi prenašamo kar v svojem žepu.
Nanje lahko shranimo cel kup fotografij, glasbe,
službenih datotek… Ker so vsestransko uporabni, so tudi odlično darilo, s katerim ne moremo
zgrešiti.
Da pa USB ključek ne bi bil dolgočasen, ga lahko
damo potiskati, gravirati, na voljo so tudi izdelani po želji. To in še mnogo več nudijo v podjetju USB.si, kjer ključke za promocijske namene
prodajajo podjetjem, klubom, društvom, organizatorjem seminarjev, fotografom…

Zakaj nekdo ključek sploh potrebuje
Z USB ključki se je, kot smo že napisali, svet spremenil. Namesto gore papirja, fasciklov, CD-jev,
DVD-jev in drugih nosilcev podatkov imamo preprosto majhen shranjevalnik, ki nam omogoča
dostop do vsega kjerkoli in kadarkoli. Uporablja

se za rentgenske, ultrazvočne in druge slike ali
videoposnetke v medicini, kot navodila za uporabo USB ključke uporabljajo v vseh mogočih dejavnostih. Zaradi svoje priročnosti so kot nalašč za
materiale na konferencah ali kongresih, prav tako
za materiale v šolstvu in za shranjevanje vseh vrst
fotografij. Konec koncev lahko glasbene skupine
nanje naložijo svoj album ali videoposnetke.
Hkrati so lahko sredstvo za reklamo, ker nosijo
promocijsko sporočilo. Bolj priročna je le oblačna
storitev, ki pa ni tako varna.

Tudi ključek po vaših željah
USB.si ima na zalogi vse vrste ključkov. Lahko si
omislite lesenega, plastičnega ali kovinskega, v obliki obeska, zapestnice, kovanca, kartice ali
kemičnega svinčnika. Izbire kar ne zmanjka. Ključki
so dobavljivi takoj, v zelo hitrem času pa zagotovijo tudi potisk, graviranje ali kakšen drug način personalizacije. Konec koncev lahko naročite ključek
po želji, tudi iz veje slovenskega drevesa. Če želite,
vam nanj tudi naložijo podatke. Kar je še zelo
pomembno in česar ne boste deležni povsod, je
strokovno svetovanje in pomoč pri izbiri pravega
USB ključka ustrezne kapacitete, z ustreznim
vmesnikom in pravim potiskom.

Zakaj prav zdaj
Mediatis d.o.o.
Tržaška cesta 315, 1000 Ljubljana
Email: info@usb.si
Telefon: 01 / 43 42 350, 01 / 43 42 341

www.racunalniske-novice.com

Trenutno lahko vse to dobite po zelo konkurenčnih cenah. Na www.usb.si je izbire zagotovo dovolj. Iščete darilo za predavatelja,
sodelavca ali za stranko? Z USB ključkom res ne
morete zgrešiti. 			
(P. R.)

S potiskom po vaši želji!
ź Na zalogi imamo ključke v
5-ih različnih kapacitetah
ź

16 različnih modelov,
nekateri tudi v 17-ih različnih
barvah.

ź

Dobavljivi so lahko takoj.

ź

Potiskani po vaših željah pa
od že 3-5 dni.

Pomagamo pa vam lahko tudi
z izbiro kakšnih podobnih
promocijskih ali poslovnih
daril, saj imamo na tem
področju
več kot 25 let izkušenj!
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