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edyne takie karty NA RYNKUJ

Niepowtarzalne  ~  Wyszukane  ~  W dobrym stylu

 

              

        W tym roku w naszej ofercie znalazły się karty 
stworzone z myślą o klientach poszukujących nietuzinkowego, oryginalnego 
okolicznościowego prezentu  biznesowego w dobrym gatunku, w dobrym stylu 
i efektownym opakowaniu.

   To, co nasze karty wyróżnia wśród innych to, przede wszystkim  - jedyne tego 
rodzaju na rynku - całkowicie oryginalne, nietuzinkowe i nietradycyjne -
opakowanie typu EcoArt.  Zadbaliśmy o to, by zaprojektowane przez nas, piękne 
artystyczne wzory kart, miały niestandardową oprawę, nadającą im charakter 
wyszukanego prezentu.
    Nie bez znaczenia jest równie¿ i to, ¿e wzornictwo naszych kart 
jak równie¿ u¿yte do wyrobu materia³y odzwierciedlaj¹ aktualne stylowe trendy 
i tendencje ekologiczne.

Niniejszym pragniemy zaoferować możliwość zamówienia w naszej firmie kart 
o charakterze podarunku biznesowego, dostosowanych do indywidualnych 
wymagań klienta - poczynając od rewersów, aż do wyboru wariantu opakowania - 
wiedząc jak ważną rolę w kształtowaniu wizerunku i umacnianiu statusu firmy 
w świadomości partnerów biznesowych pełni akcentowanie oryginalności.

W dalszej części prezentacji zamieściliśmy wzory z istniejącej kolekcji 
"Cracovia Antiqua", w oparciu o które stwarzamy możliwość realizacji zamówienia 
o indywidualnym charakterze.

Zapraszamy do zapoznania się z kolekcją naszych kart.

z poważaniem
GRAMICUS
www.gramicus.pl
30-383 Kraków, ul. Lubostroń 3c

Z chęcią odpowiemy na Państwa pytania pod nr. telefonów:
(012) 262 50 58, 601 89 67 39 lub za pośrednictwem e-maila: karty@gramicus.pl



Niepowtarzalne  ~  Wyszukane  ~  W dobrym stylu

 

   Seria stworzona z myślą o upominkach okolicznościowych

oraz prezentach biznesowych posiada oryginalną i piękną oprawę.
Opakowanie wykonano ze szlachetnej tekturki typu EcoArt, 
na wierzchu ozdobna poduszeczka z pięknym połyskiem
bądź stylizowana, patynowana pieczęć zawierająca logo firmy, 
a całość ujęta ozdobnym wiązaniem.

Oryginalnie ~ pięknie ~ w dobrym gatunku



Niepowtarzalne  ~  Wyszukane  ~  Artystyczne

 

 Awersy kart 

to przede wszystkim  jedyne tego typu figury - wyjątkowe, 
artystyczne stylizacje będące dziełem i oryginalną własnością 
marki Gramicus.  Rewersy wzorów 
zawierają motywy związane ze starym Krakowem.  

Oryginalnie ~ pięknie ~ artystycznie

"Cracovia Antiqua" 



Niepowtarzalne  ~  Wyszukane  ~  W dobrym stylu

 

    oryginalna i piękna oprawa



Niepowtarzalne  ~  Wyszukane  ~  W dobrym stylu

Talia podwójna 2x55 kart

Wzór 
firmowy

Talia pojedyncza 55 kart

    Pudełeczko 
 ze stylizowaną 
 pieczęcią 
z logo firmy

Wzór 
firmowy

   Torebeczka 
papierowa 

typu eco
z nadrukiem 

firmowym

 

  Przy realizacji indywidualnej,

w zależności od wielkości zamówienia,
proponujemy następujące możliwości:

~ talia podwójna lub pojedyncza

~  rodzaj wierzchu do wyboru: poduszeczka 
    bądź stylizowana pieczęć z logo firmy

~ wierzch opakowania + rewersy kart 
   według indywidualnego projektu

~ wierzch według indywidualnego projektu
    + rewersy wybrane spośród istniejących 
    wzorów

~ kolor wiązania do wyboru
~ rodzaj torebeczki z nadrukiem firmowym 
   do wyboru
~ możliwość wyboru wzoru awersu
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