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Akční nabídka

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Opět v akci Roll-up banner
Jednoduchá manipulace, lehká konstrukce.
Snadno složíte a přenesete.
Balení obsahuje: stojan, tisk, montáž, taška

,1000

Rozměr: 85 x 200 cm
včetně potisku

Kč

DROBNÉ DÁRKY
s vlastním potiskem
Máte děti a děláte si starosti s poděkováním
paní učitelce do školy či do školky?
Obraťte se na nás…. Čokolády či bonboniéry
s přebalem obsahujícím foto a poděkování paní
učitelce jsou osobním a milým dárkem ke konci
školního roku!

Novinka

Objednávky přijímáme již nyní.

bu G LS
epravní služ
dne.
me přes př
nově posílá druhého pracovního
doručení do

EKO předměty
leva
nyní s

Uvedené ceny jsou bez potisku.
Potisk se odvíjí od barevnosti loga a počtu kusů.
Rádi Vám připravíme nabídku.

15 %

TORI

ZUKE

recyklovatelné kuličkové pero
barvy: oranžová, červená,
modrá, zelená, šedá

kroužkový blok formátu B6
včetně kuličkové pera

č
5,70 K

62,K9č 0
THAN
recyklovatelné kuličkové a dotykové pero
barvy: bílá, bordó, modrá, zelená

8,60
TROBO
mikrotužka 0,5mm
z recyklované lepenky

ECOCARD
blok A7 s kuličkovým perem

Kč

31,K9č 0

17,K6č 0

SIZES
lepící papírky v obalu
z recyklovaného papíru

24,K6č 0

TUNDRA
č
4,10 K

ekologická tužka vyrobená
z recyklovaného papíru
již od su!
ho ku
jedno

Potisk na batohy zdarma
DISCOVERY

145č ,-

Batoh s jednou přední kapsou a vyztuženými
zády a ramenními popruhy. Polyester 600D.

K

Transfer 1 barevného loga do velikosti
12x5 cm na batoh ZDARMA
Min. množství 50 ks.
Široká škála barevných variant batohu

HUMUS
Polyesterový batoh s nastavitelnými ramenními popruhy.
Kapsy ze síťoviny, kapsička se zipem na mobil a hlavní přihrádka.
600D polyester.
Transfer 1 barevného loga do velikosti
12x7 cm na batoh ZDARMA
Min. množství 50 ks.
Široká škála barevných variant batohu

160č ,K

MATHIS
Skládací batoh s kapsami na zip a nastavitelnými popruhy,
210 D polyester.

102č ,K

Transfer 1 barevného loga do velikosti
19x8 cm na batoh ZDARMA
Min. množství 50 ks.
Široká škála barevných variant batohu

BLADES
Vak nastažení šňůrkou s kapsou na zip
a otvorem na sluchátka, 210D polyester.

55,-

Transfer 1 barevného loga do velikosti
20x12 cm na batoh ZDARMA

Kč

Min. množství 100 ks.
Široká škála barevných variant batohu

Vizitky s graﬁckým návrhem zdarma
rozměr 90 x 50 mm
graﬁcký návrh v ceně (max. 1 korektura)
od 50 ks
potisk plnobarevný jednostranný 4/0

již od

Kč
1,50

Novinka

Vyrobíme i nízké počty
reklamních předmětů!

a, platíte
graﬁka zdarm
a samolepku
jen předmět

Místo klasického potisku umístíme na předměty samolepku.
Využití na nejrůznější akce, pro školy apod.
Nízké ceny za branding!

Ručníky a osušky MICROTECH
Materiál: 80 % Polyester, 20 % Polyamid
Gramáž: 200 g/m2
Rozměry: 30x50 cm, 50x100 cm, 70x140 cm
Více barevných variant
Branding: Hot stamping, výšivka, sítotisk nebo sublimační tisk

Karta WEE plná slev
Připojili jsme se k obchodníkům, u kterých můžete sbírat a uplatnit WEE.
Přijďte si k nám pro svou kartu, nebo si napište o svůj QR kód. Jednoduše
pak stačí stáhnout si Wee aplikaci přes GooglePlay nebo AppStore
a můžete si spravovat svůj účet. Již nyní funguje u více než 25 000 místních
obchodníků ve 20 zemích a mnoha renomovaných on-line obchodech.

komplexní služby v oblasti reklamy

www.reboundspot.cz
Kontakty:

REBOUND SPOT s.r.o., Za drahou 1545, 757 01 Valašské Meziříčí, e-mail: reklama@rebound.cz, tel.: 734 360 686

