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Ta oferta nie stanowi informacji handlowej
Adres instytucji/ﬁrmy ogłaszającej ofertę
"SPIROPRINT E. ZALEWSKA, A. BURZYŃSKI, SPÓŁKA JAWNA"
68-200 ŻARY,
SŁOWACKIEGO 4J ,
Polska
Osoba kontaktowa
Adam Burzyński
Adam@SpiroPrint.pl
Tel: Adam@SpiroPrint.pl
https://spiroprint.pl

Opis przedmiotu zamówienia
Bardzo ciepłe i praktyczne bluzy to oczywiście polary reklamowe z haftem. Do
Państwa dyspozycji została stworzona oferta na polary rozpinane na zamek,
wyposażone w kołnierz i kieszenie, a także wykonane z wysokiej jakości polaru o
dużej gęstości. Dzięki temu, nawet po wielu praniach polary nie tracą swojego
fasonu, w dalszym ciągu pozostają ciepłe i nie mechacą się. Na każdym z polarów
istnieje możliwość wykonania zdobienia – haftu komputerowego. Wyróżnia się ona
bardzo dużą precyzją wykonania, co z kolei daje możliwość realizacji nawet
najbardziej skomplikowanego projektu. Haft jest trwały i odporny na utratę kolorów.
Nie łamie się i nawet przy intensywnym użytkowaniu, zachowuje swoje pierwotne
piękno, jakość i czytelność. Polary z haftem można w naszej ﬁrmie zamówić już od 5
sztuk w bardzo dobrych cenach. To jedna z niewielu takich ofert na rynku,
zapewniających możliwość składania niskonakładowych na polary. Z pewnością
będą one pożądanym dodatkiem do ﬁrmowego stroju w każdej ﬁrmie, która posiada
pracowników ﬁzycznych i magazynowych.

Informacje uzupełniające
Polary robocze z nadrukiem głównie charakteryzują się bardzo skutecznym
utrzymywaniem wysokiej temperatury ciała. W branżach budowlanych, podczas prac
na świeżym powietrzu, często mamy do czynienia z nieprzyjemną chłodną pogodą.
Dzięki polarom zapobiegniesz marznięciu Twoich pracowników. Ponadto będą oni
jednolicie i estetycznie ubrani, co znacząco poprawia wizerunek ﬁrmy i nadaje cech
profesjonalizmu. Dodatkowo wyróżniając Twoją markę na tle konkurencji. Jak widać
niewielkim nakładem ﬁnansowym możesz zrobić wiele dobrego dla swojej ﬁrmy.
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Typ oferty
Sprzedaż

Termin składania ofert
09.06.2020

Ważna od
12.12.2019
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Nabywcy poza granicami kraju
NIE
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