
Vánoční'dárky'
pro'firmy''
a'klienty'I.'
Nepropásněte'

jedinečnou'šanci'
zabodovat'u'vašich'

klientů'nebo'
zaměstnanců.'

http://www.brandpoint.cz/reklamni-predmety-pro-vsechny-prilezitosti/vanocni-darky-pro-firmy-ci-klienty/


Dárky'do'100,F'Kč'
•  Ozdoby'na'vánoční'stromeček'
•  Lepící'čisJtko'na'mobil'
•  Čajová'svíčka'„Good'Luck“'
•  Kapesní'ohřívač'„Warm'hearted“'
•  Instantní'sníh'„Flake“''
•  Sada'vykrajovátek'"Cookie„'
•  Termohrnek'„RUDY“'
•  Memobox's'"Remind'me"'



Dřevěné'ozdoby'na'stromeček''

•  Dřevěné'ozdoby'na'vánoční'
stromeček'"Embellishment“'
Vybírejte'ze'5'mo^vů'F'hvězda,'
anděl,'strom,'sob'a'srdce.'
Každá'ozdoba's'provázkem'
pro'zavěšení,'zabalená'v'sáčku'
s'červeným'pozadím.'
Kód'výrobku:'56_0902332'

Cena:'4,80'Kč'bez'DPH'

http://www.brandpoint.cz/ozdoby-na-vanocni-stromecek-embellishment-56-0902332/
http://www.brandpoint.cz/ozdoby-na-vanocni-stromecek-embellishment-56-0902332/
http://www.brandpoint.cz/ozdoby-na-vanocni-stromecek-embellishment-56-0902332/


Lepící'čisJtko'na'mobil'
•  Inova^vní'plnobarevně'po^štěné'čisJtko'

na'mobilní'telefony'nebo'tablety.'Pro'
čištění'displeje'je'určena'strana'z'
mkrovlákna,'druhá'strana'čisJtka'je'se'
speciální'přilnavou'vrstvou,'která'
umožňuje'lepítko'mít'stále'na'mobilu'nebo'
tabletu,'přičemž'čisJtko'lze'snímat'a'
zpátky'připevňovat'stále'dokola.'Velká'
plocha'pro'plnobarevný'po^sk,'nízké'
pořizovací'náklady,'velká'užitnost'a'
viditelnost,'malá'minimální'množství,'
možnost'výroby'čisJtka've'vlastním'tvaru'F'
to'všechno'jsou'vlastnos^,'které'z'tohoto'
předmětu'dělají'ideální'rozdávací'dárek'
pro'podporu'vaší'značky,'produktu'nebo'
marke^ngové'kampaně.'ČisJtka'jsou'z'
výroby'vždy'na'plnobarevně'po^štěné'
kartě'kompletně've'vašem'designu,'
zabalená'v'PE'sáčku.'
Kód'výrobku:'BPBY01'

Cena:'od'9,90'Kč'bez'DPH'

http://www.brandpoint.cz/lepici-cistitka-na-mobil-bpby01/
http://www.brandpoint.cz/lepici-cistitka-na-mobil-bpby01/
http://www.brandpoint.cz/lepici-cistitka-na-mobil-bpby01/


Čajová'svíčka'„Good'Luck“'
•  Čajová'svíčka'"Good'luck"'v'

podobě'růžového'prasátka''se'
čtyřlístkem'pro'štěsJ.'
'

•  Kód'výrobku:'56_0902186'

Cena:'18,90'Kč'bez'DPH'

http://www.brandpoint.cz/cajova-svicka-good-luck-56-0902186/
http://www.brandpoint.cz/cajova-svicka-good-luck-56-0902186/
http://www.brandpoint.cz/cajova-svicka-good-luck-56-0902186/


Kapesní'ohřívač'„Warm'hearted“'

•  Kapesní'ohřívač'"Warm'
hearted"'se'zapne'lupnuJm'
kovového'plíšku.'Srdce'dodává'
teplo'po'dobu'cca'20'minut.'
Ohřívač'je'znovupoužitelný,'
stačí'povařit'po'dobu'cca'5'
minut.''

•  Kód'výrobku:'56_0909006'

Cena:'21,20'Kč'bez'DPH'

http://www.brandpoint.cz/kapesni-ohrivac-warm-hearted/
http://www.brandpoint.cz/kapesni-ohrivac-warm-hearted/
http://www.brandpoint.cz/kapesni-ohrivac-warm-hearted/


Instantní'sníh'„Flake“''
•  Instantní'a'dekorační'sníh'

"Flake"'v'otevíratelné'
plechovce's'malou'lopatkou'
uvnitř.'Je'třeba'nechat'
nabobtnat'několik'minut'a'
umělý'sníh'je'připraven'(cca'
10'gramů).''
Kód'výrobku:''56_0902351'

Cena:'46,60'Kč'bez'DPH'

http://www.brandpoint.cz/dekoracni-snih-flake-56-0902351/
http://www.brandpoint.cz/dekoracni-snih-flake-56-0902351/


Sada'vykrajovátek'"Cookie"'
•  Sada'vykrajovátek'"Cookie"'s'

6F^'tvarovacími'formičkami'z'
ušlech^lé'oceli'v'různých'
vánočních'mo^vech.'Ideální'
pro'pečení'vánočního'cukroví.'
Baleno'v'krabičce'z'nerezové'
oceli's'průhledným'okénkem.'
Kód'výrobku:'56_0304398'

Cena:'65,40'Kč'bez'DPH'

http://www.brandpoint.cz/sada-vykrajovatek-cookie-56-0304398/
http://www.brandpoint.cz/sada-vykrajovatek-cookie-56-0304398/


Termohrnek'„RUDY“'
•  Dvouplášťový'termohrnek'

"Rudy"'s'bezpečným'
šroubovacím'víkem'a'
integrovaným'otvorem'na'piJ.'
Odšrubovatelný'plášť'
umožňuje'výměnu'obrázku.'
Obsah:'cca'450'ml.'
Kód'výrobku:'56_0304132'

Cena:'65,40'Kč'bez'DPH'

http://www.brandpoint.cz/dvouplastova-termoska-rudy-56-0304132/
http://www.brandpoint.cz/dvouplastova-termoska-rudy-56-0304132/


Memobox's'"Remind'me"'
•  Memobox's'"Remind'me“'s'8'

druhy'samolepících'lístků've'
tvaru'šipek'a'se'4'samolepícími'
bločky.'Transparentní'pouzdro'v'
horní'čás^'je'ideální'například'
pro'vložení'kalendáře,'vizitky'
nebo'vašeho'reklamního'sdělení,'
vždyť'na'očích'bude'dlouhé'
měsíce!'Pouzdro'ze'synte^cké'
kůže.'
Kód'výrobku:'56_1103021'

Cena:'79,10'Kč'bez'DPH'

http://www.brandpoint.cz/memobox-s-remind-me-56-1103021/
http://www.brandpoint.cz/memobox-s-remind-me-56-1103021/


Dárky'do'200,F'Kč'
•  Dvouplášťová'termoska'
•  Čajový'filtr'„Rudolf“'
•  Sada'vánočních'ozdob'
•  Touch'screen'rukavice'v'pouzdře'
•  Mul^funkční'nářadí'FIX'mini'
•  Powerbank'"Endurance„'
•  Sada'na'víno'"Loire„'
•  Čokoládové'fondue'"Hot'Chocolate"'



Dvouplášťová'termoska'
•  Dvouplášťová'termoska'"Grab'and'Go"'z'

nerezové'oceli'na'vnější'straně'a'plastu'
na'vnitřní'straně.'Bezpečné'šroubovací'
plasrtové'víko's'integrovaným'otvorem'
na'piJ.'S'vaším'logem'dopřejete'svým'
zákazníkům'a'obchodním'partnerům'
dokonalý'požitek'z'teplého'nápoje'v'
chladných'zimních'dnech.'Pohodlné'
plastové'držadlo'a'pogumovaný'stojan'
pro'dobrou'povrchovou'přilnavost.'
Objem'cca'330'ml'
Kód'výrobku:'1183097'

Cena:'93,20'Kč'bez'DPH'

http://www.brandpoint.cz/dvouplastova-termoska-grab-and-go-1183097-56-0304105/
http://www.brandpoint.cz/dvouplastova-termoska-grab-and-go-1183097-56-0304105/


Čajový'filtr'„Rudolf“'
•  Pořiďte'vašim'zákazníkům'k'vánocům'

ochočeného'soba!'Krásný'a'prak^cký'
čajový'filtr'z'designového'studia'firmy'
Koziol'umožní'vašim'zákazníkům'užít'si'
naplno'chuť'a'vůni'jejich'oblíbeného'
čaje.''

•  Snadná'manipulace'a'stylovost'patří'
k'nesporným'výhodám'tohoto'
sympa^ckého'čajového'sobíka,'který'
se'rázem'stane'ozdobou'každého'
stolu.'Dárek'je'pro'vás'k'dispozici've'
čtyřech'veselých'vánočních'barvách'a'
přebal'je'možné'ozdobit'vaším'logem'
při'objednávce'nad'250'kusů.'
Kód'výrobku:'BPKZ3233'F'17'

Cena:'115,F'Kč'bez'DPH'

http://www.brandpoint.cz/cajovy-filtr-rudolf-bpkz3233-17/
http://www.brandpoint.cz/cajovy-filtr-rudolf-bpkz3233-17/


Sada'vánočních'rolniček'
•  Sada'vánočních'ozdob'"Small'

Sound"'se'skládá'ze'4'bílých'a'
4'červených'kovových'
rolniček.'Každá'uvnitř's'
kuličkou'pro'jasný'zvuk'a'
ozdobnou'stuhou'na'zavěšení.'
'

•  Kód'výrobku:'56_0902353'

Cena:'116,70'Kč'bez'DPH'

http://www.brandpoint.cz/sada-vanocnich-ozdob-small-sound-56-0902353/
http://www.brandpoint.cz/sada-vanocnich-ozdob-small-sound-56-0902353/


Touch'screen'rukavice'v'pouzdře'
•  Díky'této'skvělé'vychytávce'už'

není'potřeba'sundávat'rukavice'
kdykoli'chceme'přijmout'hovor'
na'chytrém'telefonu,'nebo'
přečíst'eFmaily'na'tabletu.'
Umožněte'svým'klientům'i'
zaměstnancům'pohodlné'
ovládání'obrazovky'mobilních'
zařízení'v'zimním'období.'
SoučásJ'je'i'pouzdro'se'dvěma'
kapsami.'
Kód'výrobku:'P301.301'

Cena:'149,80'Kč'bez'DPH'

http://www.brandpoint.cz/katalog/mobilni-prislusenstvi/rukavice-na-dotykove-displeje/
http://www.brandpoint.cz/katalog/mobilni-prislusenstvi/rukavice-na-dotykove-displeje/


Mul^funkční'nářadí'FIX'
mini'
•  Mul^funkční'nářadí'se'13'

funkcemi.'Vyrobeno'z'nerezové'
oceli'a'hliníku,'což'vašim'
klientům'a'obchodním'
partnerům'zaručí'vysokou'kvalitu'
nástrojů'a'přitom'nízkou'
hmotnost.'Věřte,'že'při'delším'
používání'lehčí'nářadí'každý'
ocení.'Baleno'v'černém'
ochranném'pouzdře.'
Kód'výrobku:'P221.172'

Cena:'180,10'Kč'bez'DPH'

http://www.brandpoint.cz/multifunkcni-naradi-fix-mini/
http://www.brandpoint.cz/multifunkcni-naradi-fix-mini/


Powerbanka'"Endurance"'
•  Powerbank'"Endurance"'

představuje'perfektní'záložní'
energii'na'cesty.'Společně's'
elegantním'kovovým'krytem'je'to'
velmi'vhodná'forma'prezentace'
vaší'společnos^.''

•  VyužiJ'pro'chytré'telefony,'iPhone'
a'USB'zařízení.'Včetně'USB'kabelu's'
MicroFUSB'konektorem'o'délce'cca'
25'cm.'Kapacita'2200'mAh.''

•  Kód'výrobku:'56_1107202'

Cena:'182,50'Kč'bez'DPH'

http://www.brandpoint.cz/powerbank-endurance-1182892-56-1107204/
http://www.brandpoint.cz/powerbank-endurance-1182892-56-1107204/


Sada'na'víno'"Loire"'
•  Sada'na'víno'"Loire"'se'skládá'z'

dřevěného'čísnického'nože,'
kroužku'na'víno,'zátky,'kovové'
nálevky.'Baleno'v'prak^cké'
kulaté'krabičce.'
'

•  Kód'výrobku:'56_0301417'

Cena:'196,60'Kč'bez'DPH'

http://www.brandpoint.cz/sada-na-vino-loire-56-0301417/
http://www.brandpoint.cz/sada-na-vino-loire-56-0301417/


Čokoládové'fondue'"Hot'
Chocolate"'
•  Sladké'a'zároveň'zdravé'

pokušení'v'lezavých'zimních'
dnech.'Zapůsobte'na'své'klienty'
Jmto'čokoládovým'fondue'"Hot'
Chocolate“.'

•  Prak^cký'tvar'hrnečku's'místem'
pro'vložení'čajové'svíčky,'2'
nerezové'vidličky'a'dárková'
krabička.''

•  Kód'výrobku:'56_0340041'

Cena:'200,80'Kč'bez'DPH'

http://www.brandpoint.cz/cokoladove-fondue-hot-chocolate/
http://www.brandpoint.cz/cokoladove-fondue-hot-chocolate/
http://www.brandpoint.cz/cokoladove-fondue-hot-chocolate/


Kompletní'nabídka'vánočních'dárků'pro'letošní'
Vánoce'ZDE:'

Vánoční'katalogy'ke'stáhnuJ'nebo'objednání'ZDE:'

http://www.brandpoint.cz/reklamni-predmety-pro-vsechny-prilezitosti/vanocni-darky-pro-firmy-ci-klienty/
http://www.brandpoint.cz/objednavka-katalogu/
http://www.brandpoint.cz/objednavka-katalogu/
http://www.brandpoint.cz/objednavka-katalogu/
http://www.brandpoint.cz/reklamni-predmety-pro-vsechny-prilezitosti/vanocni-darky-pro-firmy-ci-klienty/


Obchodní'podmínky:'

•  Předměty'můžeme'po^sknout'logem'vaší'společnos^'dle'
vhodných'^skových'technologií'

•  Všechny'uvedené'ceny'jsou'bez'DPH'21'%,'bez'po^sku,'
grafických'příprav'a'příprav'^sku.'

•  Všechny'ceny'jsou'na'uvedené'minimální'množství'dle'
nabídky'na'www.brandpoint.cz.'

•  Změna'cen'vyhrazena.'
•  Pokud'si'z'uvedené'nabídky'nevyberete,'rádi'vám'

připravíme'přesnou'individuální'nabídku'přímo'pro'vás.'

Kontakty:'

•  BrandPoint'–'reklamní'předměty'a'služby'
•  COMPO'Praha's.r.o.'
•  Růžová'16,'Praha'1'
•  Web:'www.brandpoint.cz'
•  EFmail:'info@brandpoint.cz'
•  Tel.:'778'009'717'

http://www.brandpoint.cz
http://www.brandpoint.cz/kontakty/

