
NAVRHNĚTE
SI VLASTNÍ

PLECHOVKU
PIVA NEBO ENERGY DRINKU



VYTVOŘTE
JEDINEČNÝ
DÁREK

Máte celou sbírku firemních dárkových
předmětů, které sotva využijete? Propisky
už nemáte kam dávat a vaše vinotéka praská
ve švech? Odlište se a obdarujte své zákazníky,
obchodní partnery či vlastní zaměstnance
něčím, co skutečně využijí.

Správný Čech ocení pivo a i ten nejlepší dříč
občas potřebuje nakopnout. Díky vašemu
vlastnímu designu plechovek si každý odnese
nejen jedinečný dárek, ale především zážitek
s ním spojený.

Na přání pro vás oblečeme plechovky s pivem
nebo energy drinkem do vašeho vlastního
brandu nebo jakéhokoli jiného designu.
Možností je hned několik, stačí si vybrat.



VÁŠ
VLASTNÍ
DESIGN
Plechovky oblékneme do vašeho
libovolného designu. Stačí vytvořit
grafiku, zaslat nám ji a za pár dní máte
dárek, kterým rozhodně zaujmete.

VARIABILNÍ
DATA
Umíme vytvořit každou plechovku originální.
Různá jména, fotky, věnování, pozadí … se vším
si poradíme. Napište nám pro víc informací.

FIREMNÍ
A SPORTOVNÍ
AKCE
Výstavy, veletrhy, firemní večírky, sportovní
akce … cokoli vás napadne, může mít svoje
vlastní plechovky. Stačí vytvořit grafiku a vaše
firemní akce bude rázem na úplně jiné úrovni.



CENÍK Objednávky od 216 ks.
Ceny jsou uvedeny za kus bez DPH.
(DPH pivo 21 %, energy drink 15 %)

POČET PIVO
500 ml

ENERGY DRINKY
250 ml

216 ks 37,00 Kč 27,00 Kč

312 ks 34,50 Kč 26,00 Kč

408 ks 33,30 Kč 25,50 Kč

504 ks 32,70 Kč 25,00 Kč

600 ks 32,00 Kč 24,80 Kč

720 ks 31,50 Kč 24,00 Kč

816 ks 30,80 Kč 23,50 Kč

912 ks 29,50 Kč 22,80 Kč

1008 ks 29,00 Kč 22,00 Kč

ZABALENO S PEČLIVOSTÍ
Snažíme se vaše plechovky ochránit
před jakýmikoli vnějšími vlivy. Pečlivě je
balíme po 24 kusech do kartonu s nízkými
bočními hranami (tzv. tray) a následně
je ještě obalíme silnou smrštitelnou fólií.
S takovým balením jste se už jistě setkali
v kdejakém supermarketu.

Jednotlivá balení potom naskládáme na paletu
a pošleme za vámi. Na jednu paletu můžeme
dát maximálně 63 balení pivních plechovek
(tedy 1 512 ks piv) nebo 120 balení plechovek
s energy drinkem (2 880 ks energeťáků).

NEKUPUJETE
ZAJÍCE V PYTLI
Každý nabízený nápoj má kromě jasného
rodokmene českého výrobce (Postřižínské
pivo a energy drinky MaxDrinks) také
uvedeny veškeré povinné údaje a zřetelně
označené datum minimální spotřeby.

OBLÉKÁME DO
TOHO NEJLEPŠÍHO
Váš design natiskneme na smrštitelnou
rukávovou etiketu, tzv. shrink sleeve, který
se následně nasadí na plechovku, obejme
ji o 360° a vlivem tepla se na ni smrští.
Že je to neekologické? Naopak!
Shrink sleeve je vyráběn z recyklovatelného
materiálu a pomocí perforace ho lze
jednoduše odtrhnout a recyklovat.

PŘÍPRAVA
TISKOVÝCH DAT
Společným prvkem všech námi vyrobených
plechovek je jedna věc – zcela libovolná
grafika. Při její přípravě máte volné
ruce. Budete se držet vašeho brandu
nebo se odvážete a budete mít každou
plechovku jinou? My zvládneme obojí,
záleží pouze na vás.

Jen je nutno dodržet správné rozměry pláten
a zahrnout také legislativní požadavky
(uvést výrobce nápoje, jeho složení v min.
velikosti písma x=1,2mm atd.). Napište nám
a my vám potřebné podklady k přípravě vaší
jedinečné grafiky rádi zašleme.

JE TEDY LIBO PIVO
NEBO ENERGEŤÁK?
ZAUJMĚTE I VY
NEOBYČEJNÝM
DÁRKEM!

Objednávejte nebo se ptejte na

pavel.honig@cologniapress.com
+420 778 494 271

Cenovou nabídku Vám rádi zpracujeme



reklamanaplechovce.cz


