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VŠUDYPŘÍTOMNÉ
INTENZIVNÍ
POCITY
SPOJENÉ S POZITIVNÍ
ENERGIÍ A NADĚJÍ.

ODVAHA. NOVÉ ZAČÁTKY
A RISKANTNÍ
KROKY
DO DYNAMICKÉ
BUDOUCNOSTI.

NUTKAVÁ TOUHA
PO
CESTOVÁNÍ, OBJEVOVÁNÍ
CHYBĚJÍCÍCH
ZÁŽITKŮ.

BALANC
V PODOBĚ
VNITŘNÍHO KLIDU A
ROVNOVÁHY.

RŮZNÉ, NOVÉ A SVÉ. TAKOVÉ JSOU TRENDY 2022.

TREND REPORT 2022
Myšlenky a sny společnosti, módní
mola i pohled do budoucnosti se
odráží v letošním lookbooku plném
inspirace pro vaše firemní dárky 		
a merch.
Najděte kombinaci, která doplní vizi
vaší značky.
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ECO-FRIENDLY
Hledáme předměty šetrné k přírodě 		
i lidem. Najdete je označené lístečkem.

VÍCE BAREVNÝCH MOŽNOSTÍ
Perfektní match pro váš brand book.
Barevné kombinace na výběr.

EMOCE
BALANC
ENERGIE
VIBRACE
SLUŽBY
SCHVÁLENO PŘÍRODOU
CREATIVEMC

EMOCE
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EMOCE
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EMOCE

EMOCE
EMOCE
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EMOCE
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Po zimě jarní a letní sny se
dostávají do popředí. Energie
s prvními květy se probouzí
a barvy pronikají do
slunečných dní. Hlava plná
nápadů, energie a pozitivity.

Snové období
plné neobjeveného
7

PENÁL NA PSACÍ
POTŘEBY

STANLEY/STELLA
MIKINA

Z bio bavlny penál, pouzdro nebo
kosmetická taštička. Univerzální

Pastelové barvy sluší každému. V

dárek k významným dnům po celý

paletě Stanley/Stella si proto vybere

rok.

i ten konzervativnější s jasně danou
vizuální identitou.

KINTO HRNEK
Designový hrnek Kinto udrží teplo i
chuť nápoje a s průhledným víčkem

DŘEVĚNÉ TUŽKY
ČESKÉ VÝROBY

umožní užívat si latté art při cestě
do práce nebo o chvílích volna.

Kvalitní tužky a pastelky české
výroby oživí firemní psací potřeby.
Protože materiál a provedení dělá
divy.

ABABU ČESKÉ
HRAČKY S
CERTIFIKÁTEM
MOLESKINE
ZÁPISNÍK

Plyšáci a nápaditý dětský merch z

Kvalitní papír nic nenahradí.

uspávání.

české dílny pro nejmenší z firmy.
Oblíbený Muchláček jako parťák při

Stačí se dotknout a zapisovat
myšlenky, vzpomínky i pracovní
projekty. Ikonický Moleskine
zápisník s vlastním logem,
motivem je ověřená klasika.

PAPELOTE
ČESKÉ
PAPÍRNICTVÍ
České papírnictví s láskou k
řemeslu. Nové nápadité designy,
ale i vlastní zápisník na míru.
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ZÁVĚSNÉ KŘESLO
Moment klidu je ideální dárek. S
kávou v ruce v křesle na firemní
terase nebo mimo kancelář.

BUCKET HAT
90´s bucket klobouk frčí i letos
a nechrání tak jen proti slunci
a dešti, ale je nezbytným trendy
kouskem v kolekci firemního
merche.

STELLA CROPSTER
Krátká letní mikina z aktuální
kolekce reklamního textilu. Příjemný
materiál z bio bavlny vynikne v
pastelových barvách.
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DĚTSKÝ TEXTIL
I ti nejmenší si zaslouží kvalitní
firemní textil. Jde o super benefit
pro rodiče a hravou prezentaci
značky.

FIREMNÍ PONOŽKY
České, barevné, neutrální, krátké
i dlouhé ponožky. Jsou reklamním

RADDER OMBRE
Limitovaná edice mikiny
Stanley/Stella z organické bavlny
pro letní dny.

předmětem, který neomrzí.
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BALANC
BALANC
BALANC
BALANC

BALANC

BALANC
BALANC
BALANC
BALANC
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Zrychlený svět plný krizí
a odpovědnosti. Důležitá je
rovnováha, čas a příroda. Najít
mír i sebe. Být. V práci i mimo
ni.

Najít si místo klidu,
rituály a balanc
13

CRUISER

ODOLNÝ DEŠTNÍK

Mikina s kapucí k riflím i legínám.

Velký a mohutný deštník, který

Jako základ pro kolekci firemního
textilu, na které vynikne logo, claim
i zajímavá grafika.

odolá větru i dešti. Různé druhy
rukojetí, skládací i golfový.
Prostorná plocha pro vaše logo
nebo zajímavou grafiku.

STANLEY VOYAGER
Přechodová unisex bunda na
výlety, do práce nebo teambuilding.

PLÁTĚNÁ TAŠKA Z
KONOPÍ

Zahřeje tak akorát a sluší logu 		
i lidem.

100% konopná nákupní nebo
volnočasová plátěnka z příjemného
materiálu.

WAY WE GO
RUČNÍKY
Jemné a měkké ručníky z bio bavlny
jsou šetrné k pokožce a potěší. Na
sport, firemní teambuilding nebo
do výbavy.

SPORTOVNÍ TACX
LAHEV
Lahev pro všechny nadšené
sportovce, kolaře i děti. Bez BPA,
z bio plastu v různých barvách, do

MOVER TEPLÁKY
Home office je stále téma
stejně jako firemní tepláky pro
zaměstnance. Každý chce pohodlí
při práci nebo o volné chvíli.

práce i do přírody. Pitný režim na
jedničku.
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PRODIR PROPISKY
Jednou Prodir, vždycky Prodir. Držet
v rukou umělecké dílo ze Švýcarska
v podobě kvalitní a krásné propisky
je krok k lepšímu ve vašem
firemním merchi.

KERAMICKÁ SADA
NA ČAJ
800 ml lahodného čaje v
minimalistické konvici s
bambusovými detaily a dvěma
šálky.

KINTO TERMOSKA
TUMBLER
Termoska s minimalistickým

CHLADICÍ TAŠKA
IMPACT

a funkčním designem udrží
správnou teplotu vašeho nápoje a
uchová všechny jeho chutě.

Pivo, limonáda i svačina vždy
svěží ve firemní eko tašce. Na
každý piknik, výlet nebo jenom

DEKA A RUČNÍK V
JEDNOM

do kanceláře. Taška je vyráběna
šetrným způsobem s úsporou 4,2l

Příjemná deka zahřeje u pracovního

vody.

stolu nebo ozdobí gauč a poslouží
i jako osuška na pláži či v sauně.
Je totiž vyrobena z recyklované
a certifikované bavlny s dvojitým

MOLESKINE IKONA

povrchem pro větší funkčnost.

TUCANO
NOTEBOOK CASE

SUSHI SET

Několik potisknutelných ploch na

Pružný, neoprenový obal na

Domácí vaření inspirované

mnoho způsobů. Kvalitní

notebook s termoregulačními

a nadčasová vizitka vaší

vlastnostmi a ochranou výplní po

společnosti.

bocích, která minimalizuje následky

Linkovaný, bez linek, čtverečkovaný.

pádu. Měkkost materiálu zabraňuje

cestováním. Bambusový sushi
set pro firemní eventy nebo jen
tak pro nové zážitky vašich klientů
a zaměstnanců.

poškrábání.
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Retro, zářivé barvy,
nekonečná volnost, pulzující
energie a originalita.
TikTok rozpoutal vlnu
oblíbeného módního trendu
Y2K.

Dlouhé noci plné
zážitků
19

CLASSIC MINI 3
RICHARTZ NOŽÍK
Perfektní design a německá kvalita
multifunkčního nožíku. Skladný
pomocník do kapsy a na cesty.

ENERGIE
ENERGIE
ENERGIE
ENERGIE

ENERGIE
INSTAX MINI
Zaznamenat zážitky pomocí fotek
s instantním fotáčkem je zábava.
Nikdy totiž nevíte, co z něho vyleze.
Oblíbený dárek, na který se dá
umístit i firemní logo.

OBAL NA
NOTEBOOK
Notebook v bezpečí v příjemném
obalu z ekologického materiálu s
magnetickým zavíráním a dvěma
kapsami na zadní straně.
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TUCANO
PENĚŽENKA
Neoprenový, měkký povrch
peněženky italské výroby s poutkem
pro pohodlné nošení. Funguje i jako
malá, prostorná a módní kabelka.

NEREZOVÝ SET NA
PITÍ
750ml láhev z nerezové oceli s
dvojitou stěnou a pohárky na 350
ml vína, vody nebo limonády.

DESIGNOVÉ
ALLROUNDO
All-in-one nabíjecí kabel s 3
různými vstupy. Přizpůsobí se místu
a aktuálním potřebám nabíjení, dá
se natáhnout až do délky 75 cm.
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FISHERMAN
ČEPICE
Pevná čepice z organické bavlny.
Certifikace GOTs a trendy barvy pro
každého.

SLUNEČNÍ BRÝLE
INFINITY POPRUH
NA TELEFON
Trend roku 2022 je jednoznačně

Celoroční parťák do slunečných dní.
Nekonečné možnosti tvarů, barev
a eko materiálů.

CRUISER MIKINA
S KAPUCÍ
Unisex mikina z organické bavlny.
Příjemná pro každou příležitost
a must have součást firemního
swagu.

SPEEDER BUNDA

SKLÁDACÍ LAHEV

KŠILTOVKA Z
KONOPÍ

Unisex přechodová bunda. Zipové

Lahev pro praktické skladování

Pevná kšiltovka s nastavitelnou

zapínání na hrudi, boční kapsy,

a dodržování pitného režimu

slušivý střih.

kdekoliv.

velikostí z plně přírodního materiálu
pro muže i ženy.

popruh na telefon. Bezpečnostní
a originální doplněk.
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VIBRACE
VIBRACE
VIBRACE
VIBRACE

VIBRACE

VIBRACE
VIBRACE
VIBRACE
VIBRACE
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Příval moderních technologií,
odvážné budoucnosti, velkých
jmen a změn vytváří vibrace a
natěšenost v každém z nás.

Rychlost
transformace za
rohem
25

CHANGER
Unisex mikina bez kapuce z
organické bavlny. Příjemný materiál
a slušivý střih doplní outfit každého
dne.

KLÍČENKA
Pastelové i odvážně barevné
klíčenky na kroužku. Vkusný
doplněk na klíče nebo vstupní
kartičku do vaší kanceláře. Prostor
pro vlastní motiv.

BRAASI CANVAS
BAG
Batoh nebo taška přes rameno.
Jednoduchý střih, originální
provedení a kvalitní materiály české
firmy Braasi.

LEDVINKA

BUNDA COACHER

Na pultech obchodů se ledvinky

Přechodová bunda na knoflíky

úspěšně drží už několikátý rok po
sobě. Některé věci jsou zkrátka
dobré po několik dekád i generací.
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s matným finišem, límečkem
a šňůrkami po obvodu. Originální
unisex střih a provedení.
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BACKFLIP
Ultratenký držák, díky kterému
bude váš telefon vždy v bezpečí.
Magnetická ploška je součástí
balení pro připevnění třeba v autě.

NABÍJEČKA ZE
SLÁMY
Bezdrátová nabíječka vyrobená
z pšeničných vláken v
minimalistickém designu vhodná
na každý pracovní stůl.

8 hodin oblíbené melodie
ve sluchátkách v designu
inspirovaným severem.

Dámská krátká mikina se šňůrkami
pro utažení nebo jen jako stylový
prvek.

OUTDOOROVÉ
KOMBO NA KÁVU
Kempingová dvojka. Hrnek
a nástavec na filtrovanou kávu.
Kvalitní a odolný materiál pro
dokonalé chvilky v přírodě.
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LARQ ČISTICÍ
LAHEV
Filtrační lahev na cesty pro
milovníky svěží a čisté vody kdykoliv.
Vyrobena z příjemných materiálů v
luxusním designu.

ČESKÉ PONOŽKY
Funkční ponožky ideální pro
sportovní aktivity. Možnost
dlouhých i krátkých nohaviček.
Univerzální velikosti.

VIBRACE

BEZDRÁTOVÁ
SLUCHÁTKA

STELLA BOWER

VIBRACE
VIBRACE
VIBRACE
VIBRACE
VIBRACE
VIBRACE
VIBRACE
VIBRACE

UKIYO HRNEK
To go hrnek z borosilikátového
skla, které je odolné vůči rozbití.
Silikonové prvky pro oživení
funkčního designu.
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Upozornit na váš
brand. Jinak.
Tam, kde se spojí váš brand s kvalitními produkty firemního merche
a reklamních předmětů, vytváříte nové možnosti, jak se dostat blíže
k vašim klientům a kolegům.
Pomůžeme vám najít fyzickou podobu důležitých momentů a příležitostí
vaší firmy. Koncepčně tak, aby to dávalo smysl a ladilo s vaší firemní
kulturou.

KREATIVNÍ
VIZE
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VÝROBA NA
MÍRU

OVĚŘENÍ
DODAVATELÉ

MEZINÁRODNÍ
DOSAH
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Merch bez stresu.
Třeba online.
Jsme celoroční parťák, na kterého se můžete spolehnout. Snažíme se vaši
práci s reklamními předměty dělat jednodušší pomocí moderních řešení.
Nabízíme full servis a e-story, které usnadňují distribuci firemního merche.

E-STORE
& POPUP SHOP

32

SKLADY

CELOSVĚTOVÁ
ROZESÍLKA
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Vybírat s rozmyslem.
I pro planetu
Zajímá nás cesta a příběh každého reklamního předmětu, který vám
nabízíme.
Snažíme se vybírat předměty schválené přírodou a spojovat se s
dodavateli, kteří jsou na stejné vlně.
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Mezinárodní kolegové.
Pro více inspirace.
CreativeMC je naše americká sestra ze San Francisca. Denně
propojujeme naše mezinárodní know-how a objevujeme nové možnosti,
jak posunout náš servis o level výš.
Společně pracujeme i na vašich projektech. Jsme tak schopni
poskytnout pokrytí a podporu do celého světa.
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bfpromotions.cz
(+420) 605 514 496
info@bfpromotions.cz
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