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Věříme, že reklamní předmět nikdy nevypadal líp.
Budujeme image, vytváříme unikátní brand.
Jsme Bontonfilm Promotions, váš dodavatel reklamních předmětů.

Textil

Reklamní textil je ideální místo pro logo
firmy, která chce vzbudit pozornost na
každém kroku.

PREMIUM

TEPLÁKOVÁ SOUPRAVA Z ORGANICKÉ BAVLNY

Mikina s kapucí

Unisex tričko

Pohodová mikina ve vintage stylu ze 100% organické česané
bavlny. Kapsa vepředu pro nezbytné drobnosti a k pocitu ještě
větší pohody.

Moderní triko s nezapošitými okraji z organické bavlny.
Komfortní nošení s výhodami eko produktu.

ECO-FRIENDLY

Nové vnímání textilního průmyslu
s produkty, které respektují
životní prostředí i zákazníky.
Jednoduchost a podstata oděvu.
To je značka Stanley/Stella.
(+420) 605 514 496

ECO-FRIENDLY

MORE COLORS

Mikina

Unisex jogger kraťasy

Unisex mikina z organické bavlny a recyklovaného
polyesteru. Speciální střih zajištuje dokonalý vzhled na
každé postavě.

Kraťasy s vysokým pasem a velkými kapsami. Pohodlné
a kvalitní zpracování. Z organické bavlny v kombinaci
s recyklovaným polyesterem.

ECO-FRIENDLY

INFO@BFPROMOTIONS.CZ

MORE COLORS

MORE COLORS

ECO-FRIENDLY

MORE COLORS

FIREMNÍ TEXTIL
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FIREMNÍ PONOŽKY S VLASTNÍM LOGEM

Sportovní rukavice

Bavlněná čepice s kšiltem

Na dlani měkké mikrovlákno pro dobrý úchop, nastavitelná páska
na suchý zip. Rukavice jsou nezbytnost pro pohodlnou jízdu na
kole.

Nestárnoucí klasika, která se hodí na sport, ale padne i jako
doplněk do města. Přední díl beze švů, síťovaná zadní strana
a zapínání pro více velikostí.
MORE COLORS

Zástěra z konopí

Plátěná chňapka na vaření

Dvě kapsy a mnoho barev. Stahovací kuchyňská zástěra
z příjemného materiálu bude slušet každému kuchaři i
kuchařce.

Praktická kuchyňská chňapka, vyrobená z kvalitního plátna.
Dodáváme v kraftové dárkové krabičce pro ještě lepší dojem.

ECO-FRIENDLY

MORE COLORS

MORE COLORS

INFO@BFPROMOTIONS.CZ

(+420) 605 514 496

FIREMNÍ TEXTIL
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Límečková košile

Pracovní kalhoty s funkčními prvky

Bavlněná košile pro muže i ženy, ideální
pro zaměstnance v hotelu nebo office.
Pohodlný a módní střih.

Ze směsi recyklovaného polyesteru, organické bavlny
a elastanu. Několik kapes na nářadí, držáky na pera.
S reflexními prvky vpředu i vzadu.

MORE COLORS

ECO-FRIENDLY

MORE COLORS

Oblíbené polo tričko

Bunda z pleteného rouna

Nestárnoucí střih, klasika mezi klasiky, to je polo tričko z
kvalitních materiálů pro všechny firmy.

S vnějším pleteným vzhledem, uvnitř měkký a nadýchaný
polyester. S příjemnou kapucí a kontrastními manžetami.

MORE COLORS

MORE COLORS

TRIKO S KRÁTKÝM RUKÁVEM A LOGEM
INFO@BFPROMOTIONS.CZ

(+420) 605 514 496

FIREMNÍ TEXTIL
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Batohy a
tašky
Otočit se zády se stylovými batohy nebude
neslušné. Široká nabídka umožní každé firmě
zvolit ten správný kousek.

PREMIUM

Stahovací pytel

Batoh pro notebook

Oblíbený pytel ze 100% recyklované bavlny s hlavním prostorem
na stahovací šňůrku. Ve 4 pastelových barvách.

Prostorný batoh s klopou, 2 kapsami na zip a polstrovanou
přihrádkou na notebook . Ideální do práce nebo na víkendové cesty.

ECO-FRIENDLY

Německý specialista na batohy a tašky Halfar
je profesionál ve svém oboru. Lokální výroba je
postavena na kvalitě, funkčnosti i ekologických a
recyklovaných materiálech.
INFO@BFPROMOTIONS.CZ

(+420) 605 514 496

MORE COLORS

MORE COLORS

Víceúčelová taška

Toaletní taška z kolekce

Trendový multibag z bavlny. Dá se nosit jako batoh či taška přes
rameno. Zapínání na zip.

Recyklovaná taška s přihrádkou na zip a praktickou přední
kapsou.
ECO-FRIENDLY

MORE COLORS

BATOHY & TAŠKY
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KOŽENÁ CESTOVNÍ TAŠKA

Batoh na notebook

Cestovní taška

Elegantní klasik s velkou přední kapsou. Zesílená záda a dno,
polstrované ramenní popruhy.

Elegantní cestovní brašna s kvalitním provedením. Na kratší
cesty, sport i volnočasové vyžití.

Batoh pro notebook

Batoh

Z pevného, odolného materiálu. Inovativní kapsa na
notebook s bočním přístupem, průchodka pro USB
s integrovaným spojovacím kabelem.

Kožený batoh s ohrnovacím zavíráním a přezkou pro dokonalou
ochranu věcí. Polstrovaná záda a břišní pás pro pohodlné
nošení.

INFO@BFPROMOTIONS.CZ

(+420) 605 514 496

BATOHY & TAŠKY
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TAŠKA PŘES RAMENO

Turistický batoh

Nákupní taška

Funkční batoh s ergonomicky tvarovanými
zády. Fixace na trekingové hole, dno
s pláštěnkou na batoh.

Minimalistická taška s velkou
plochou k potisku. Zavírání
stickacím knoflíkem, široký
bavlněný popruh přes rameno.

MORE COLORS

MORE COLORS

Pouzdro na notebook
Polstrované pouzdro na 15,6 palcové
notebooky s magnetickým zavíráním a
dvěma kapsami na drobnosti.
MORE COLORS

Nákupní košík

Recyklovaná bavlněná taška

Skládací košík s hliníkovým rámem a kapsou na zip pro
pohodlné nákupy.

Skutečně udržitelná a opakovaně použitelná taška pro
každodenní použití je ideální pro originální reklamní potisk.

MORE COLORS

MORE COLORS

INFO@BFPROMOTIONS.CZ

(+420) 605 514 496

BATOHY & TAŠKY
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Pitný režim

S krásným hrnkem nebo lahví bude pitný
režim jednoduché dodržet. Budujte zážitek z
maličkostí.

PREMIUM CUP

rCUP zelený

rCUP modrý

Recyklované kelímky daly život rCUP kelímku,
který je k dostání v mnoha barvách a je
oblíbencem nejen mezi kavárníky.

Jedinečný kelímek vyrobený z recyklovaných
jednorázových papírových kelímků. 100% těsní a
udrží nápoje dlouho horké/studené.

ECO-FRIENDLY

(+420) 605 514 496

ECO-FRIENDLY

MORE COLORS

KeepCup

Nerezový hrnek KeepCup

Skvělý a jemný design díky skleněnému provedení
vyladí každou značku.

Vakuově uzavřený s dvojitou termo stěnou. Snadné
nalévaní s víčkem, které má polohu otevřeno/zavřeno.

ECO-FRIENDLY

INFO@BFPROMOTIONS.CZ

MORE COLORS

MORE COLORS

ECO-FRIENDLY

MORE COLORS

HRNKY & SKLENICE
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Hrnek z nerezové oceli

Porcelánový hrnek

Dvouplášťový izolovaný design z nerez oceli.
Lehký a odolný, ideální do přírody. BPA free.

Hrnek se lžičkou a bambusovým víčkem, které
slouží také jako podtácek.

MORE COLORS

ECO-FRIENDLY

Magic hrnek

Sklenice na horké nápoje

Zdánlivě obyčejný hrnek umí měnit barvu. S nalitím
horkého nápoje se jeho povrch změní a odhalí svá
tajemství.

Dvoustěnná sklenice z borosilikátového skla je
odolnější vůči nárazu a doplněna o bambusové víko
pro ještě jemnější provedení.

MORE COLORS

ECO-FRIENDLY

HRNEK S BAREVNÝM LOGEM
INFO@BFPROMOTIONS.CZ

(+420) 605 514 496

HRNKY & SKLENICE
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DESIGNOVÁ TERMOLAHEV

Měděná vakuově izolovaná
sportovní láhev
Udrží nápoje horké po dobu 12 hodin, nebo
studené po dobu 48 hodin. Elegantní design,
dvouplášťové provedení z nerezové oceli.

Nerezová termoska HELSINKI
Dvouplášťová termoska s izolačním vakuem již z názvu
poukazuje na minimalistické provedení a vkusné
kombinace materiálů. Bambusové víčko s poutkem a
bílá barva.
MORE COLORS

MORE COLORS

Vakuová láhev s ocelovým
víkem

Nerezová lahev s dvojitým
pláštěm

Nerezová termoska, která vám pomůže uhasit žízeň
kamkoliv jdete. Objem 500 ml udrží nápoje 5 hodin
horké a 15 hodin studené. Bez plastů a BPA.

Perfektní pro celodenní hydrataci, udrží tekutiny studené i
horké. Minimalistický design a kapacita 500 ml. BPA free.
MORE COLORS

MORE COLORS

INFO@BFPROMOTIONS.CZ

(+420) 605 514 496

HRNKY & SKLENICE

14

SKLENINCE S LOGEM NA VÍNO

Vintage smaltovaný hrnek

Frenchpress

Lehký smaltovaný hrnek s jednostěnnou
konstrukcí. Ideální do přírody a posezení u ohně.

Černá konvice na frenchpress s objemem 600 ml
pro přípravu filtrované kávy. Pro každodenní kávové
probuzení.

MORE COLORS

Sada na míchání koktejlů
FIZZ
Protřepat, nemíchat. Zvládne každý koktejl,
přesně podle přání.

Nerezové brčko

Nerezové kostky

Set nerezového brčka a kartáčku na čištění. Elegantní,
stylové a hlavně ekologické.

Pro pořádný drink ,,on the rocks“. Sada 4 nerezových
ledových kostek v sametovém sáčku.

ECO-FRIENDLY

INFO@BFPROMOTIONS.CZ

(+420) 605 514 496

HRNKY & SKLENICE
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PREMIUM

Sportovní

Eco

Vejde se přesně do ruky i do držáku na kole.
Robustní a funkční lahev Shiva je tím pravým
doplňkem pro každý sport.

Vyrobená z cukrové třtiny! Dokonale
ergonomická a ekologická. Pro využití doma,
v kanceláři i v přírodě.

MORE COLORS

Značkové sportovní lahve TACX. Lahve
vrcholových sportovců překvapí svými designy
všechny věkové kategorie i pohlaví.
INFO@BFPROMOTIONS.CZ

(+420) 605 514 496

ECO-FRIENDLY

MORE COLORS

Fuse

Víčka funkční a variabilní

Elegantní lahev s fúzní tyčinkou na ovoce. Namíchejte
si vlastní přichutě a vyživte své tělo denní dávkou
lahodné vody.

Různé modely, různé druhy víček. Sportovní s
prodlouženou hubicí, elegantní, šroubovací nebo
s membránou. Každý typ v mnoha barvách.

ECO-FRIENDLY

MORE COLORS

MORE COLORS

HRNKY & SKLENICE
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Elektronika

Módní doplněk a každodenní nezbytnost.
O krok blíž budoucnosti s reklamní elektronikou.

PREMIUM

Bezdrátová sluchátka

Přenosný reproduktor

Kombinují sofistikovaný design s top kvalitou poslechu. Doba
přehrávání až 21 hodin a integrovaný mikrofon pro hovory.

Prvotřídní Bluetooth reproduktor s minimalistickým designem
a působivým zvukem.

MORE COLORS

Designová elektronika do kanceláře nebo na cesty
s nádechem severské jednoduchosti. Skvěle padne každé
značce a dá jí potřebný prostor k tomu, aby zaujala.
INFO@BFPROMOTIONS.CZ

(+420) 605 514 496

MORE COLORS

Backflip® Signature

Allroundo

Univerzální držák 3 v 1 pro všechny smartphony.

Jedinný nabíjecí kabel, který potřebujete. Kompatibilní
se všemi běžnými mobilními zařízeními.

Umožnuje lepší úchop, funguje jako stojan a jeho
integrovaný magnet umožňuje smartphone upevnit na
jakékoliv svislé povrchy.

MORE COLORS

MORE COLORS

REKLAMNÍ ELEKTRONIKA
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ECO PRODUKTY

Zatahovací kabel 6v1
Vyroben z korku a pšeničné slámy smíchané s kabelem TPE bez
obsahu ABS a PVC. Kabel je ideální pro nabíječky telefonů nové
generace a počítače MacBook, které mají výstup typu C a vstup
USB A.

Bambusový budík s bezdrátovou
nabíječkou
Budík, který vám nabije mobilní telefon? Až tam se i eko
elektronika posouvá. Nenápadný design s funkční řešením.
ECO-FRIENDLY

ECO-FRIENDLY

Bambusová 4 000 mAh bezdrátová
5W powerbanka

Korkový 3W bezdrátový
reproduktor

Podporuje 5W bezdrátové nabíjení a nabíjení přes USB port
kabelem. Když je plně nabitá, poskytne dostatek energie k
dobití mobilního telefonu až dvakrát.

3W bezdrátový reproduktor vyrobený z přírodního korku.
4 hodiny přehrávání na jedno nabití.
ECO-FRIENDLY

ECO-FRIENDLY

INFO@BFPROMOTIONS.CZ

(+420) 605 514 496

REKLAMNÍ ELEKTRONIKA
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USB klíčenka

Flash disk 4 GB

USB klíčenka s krytem z pšeničné slámy s
kapacitou 16GB v eko zpracování.

Jednoduchý a nadčasový design. Vaše
data kdykoliv a kdekoliv po ruce. S portem
USB 2.0.

ECO-FRIENDLY

MORE COLORS

USB flash disk na klíče

8 GB USB flash disk

Kompaktní provedení, které je téměř nezničitelné.
Ve 4 možných kapacitách od 1 do 16 GB.

Hladký design s jedinečnou sponou, díky
které jej připnete a již o něj nepřijdete.

MORE COLORS

PODLOŽKA POD NOTEBOOK
INFO@BFPROMOTIONS.CZ

(+420) 605 514 496

REKLAMNÍ ELEKTRONIKA
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SVÍTÍCÍ REPRÁČEK

Sluchátka nabíjecím pouzdře

Bezdrátová sportovní sluchátka

Dokonale padnoucí bezdrátová sluchátka, která lze je dobít
nabíjecím pouzdře během 1,5 hodiny. Doba poslechu cca 4
hodiny.

Mají optimalizované uchycení, aby zajistily dokonalý zvukový
zážitek. Dodávaná v malém nabíjecím pouzdru, které lze
snadno vzít kamkoli.

Vodotěsný bezdrátový
reproduktor

Bezdrátová nabíječka a USB
reproduktor se základnou

Ideální pro outdoorové aktivity, je vyroben
z vysoce kvalitního nepromokavého
polyesterového materiálu.

5W bezdrátový reproduktor v indukční základně.
Vodotěsný, vhodný i pro venkovní použití. Doba
přehrávání až 8 hodin.

MORE COLORS

MORE COLORS

INFO@BFPROMOTIONS.CZ

(+420) 605 514 496

REKLAMNÍ ELEKTRONIKA
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3 v 1 splétaný kabel

Náramkový teploměr

Luxusní splétaný kabel 3 v 1 s typem C a oboustranným
konektorem pro zařízení iOS a Android, která vyžadují micro USB.

Neustále sleduje tělesnou teplotu a nejen to. Je vodotěsný,
přijímá hovory, monitoruje sportovní aktivity, spálené kalorie,
počet kroků i spánek.

MORE COLORS

Kapesní powerbanka
Vyrobená z vysoce kvalitního hliníku, plně nabitá
poskytuje dostatek energie k dobití mobilního
telefonu až dvakrát.

Bezdrátová ECO 5W nabíječka
z bambusu
Vyrobená z odolného a přírodního bambusu.
Kompatibilní se všemi zařízeními s podporou QI, jako
je Android nejnovější generace, iPhone 8 a vyšší.
ECO-FRIENDLY

BEZDRÁTOVÁ NABÍJEČKA
INFO@BFPROMOTIONS.CZ

(+420) 605 514 496

REKLAMNÍ ELEKTRONIKA
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Volný čas

Vyberte firemní dárek, který má přesah. Protože
reklamní předmět může být spojen se zážitkem.

100 letá historie značky Richartz je
zárukou německé kvality. Multifunkční,
kapesní a kuchyňské nože jsou
užitečnou a atraktivní volbou.
INFO@BFPROMOTIONS.CZ

(+420) 605 514 496

Multifunkční klíčenka KEY TOOL

Kapesní multifunkční nůž MAGNUM 8

Kombinace 16 funkcí v minimálním prostoru zachrání
téměř každou situaci. Otvírák na lahve, šroubováky,
obnažovač kabelů, klíče, pravítko a další…

S rukojetí z nerezové ocele a bezpečnostní pojistkou. Nástroj
pro každou příležitost s kleštěmi, šroubováky, vývrtkou a mnoha
dalšími funkcemi.

Kapesní nářadí GRIP

Zavírací nůž LEO 200

Téměř kompletní sada nářadí vždy po ruce. Profesionální kleště se
štípačkou, ostrou čepelí, kovovým pilníkem a dalšími nástroji.

Každý pořádný muž, má mít kapesní nůž. Ostrý a přesto
bezpečný s dokonale navrženou rukojetí kombinovanou
s olivovým dřevem.

VOLNÝ ČAS
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KEMPOVACÍ SADA

Elegantní deštník

Sluneční brýle

Luxusní deštník, který každý potřebuje, ale málo kdo má.
Větru odolný s lehkou, ale pevnou konstrukcí z oceli.

Stylové a trendy brýle, mnoho barevných kombinací, nespočet
tvarů a hlavně prostor pro vaše logo.

MORE COLORS

MORE COLORS

Obědová krabička

BBQ

Ekologická, nerezová krabička, která pojme až 600 ml dobrot.
S bambusovým víkem, příbory a krycím páskem.

Je čas na pořádné BBQ a dobroty na ohni. Překvapte
originálním dárkem a nalaďte se na letní vlnu.

ECO-FRIENDLY

INFO@BFPROMOTIONS.CZ

(+420) 605 514 496

VOLNÝ ČAS
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Deka na piknik

Dřevěná hra VĚŽ

Heboučká deka na které se sedí jedna radost. Ze zadní
strany vynikne logo.

Salvy smíchu a hodiny dobré zábavy. To je sada 54 kostek
v látkovém pytlíčku. Pro celou rodinu i na firemní oslavy.

Set na ping pong

Piknikový koš

Na letní akce nebo jako skvělý dárek. Set obsahuje 2 rakety, 5
míčků s prostorem pro vlastní logo a je zabalen do kraftového
boxu.

Piknikový koš pro 4 osoby s otvírákem na láhve, příbory, talíři,
skleničkami a ubrousky. Všechno co potřebujete pro ten
nejkrásnější letní den.
ECO-FRIENDLY

PETANQUE
INFO@BFPROMOTIONS.CZ

(+420) 605 514 496

VOLNÝ ČAS
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Neklasická
klasika
Zaměřit se na perfektní první dojem.
Všimnout si každého detailu. Odlišit se.

PREMIUM

Moleskine zápisníky, s historií sahající do 19.
století, milovali i slavné osobnosti, jako Vincet
van Gogh nebo Pablo Picasso. Jsou synonymem
kultury, cestování, paměti a osobní identity
nejen v reálném životě.

Zápisník
Klasika nad klasiky, která spojuje výhody diáře s výhodami
zápisníku.

Každý zápisník má praktickou kapsu s užitečnými
samolepkami.

MORE COLORS

Diář MOLESKINE
Organizaci nejen pracovních dní s datovanými diáři
Moleskine půjde samo.

Měsíční, denní, týdenní. Záleží na vaší preferenci.

MORE COLORS

INFO@BFPROMOTIONS.CZ

(+420) 605 514 496

NEKLASICKÁ KLASIKA
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DIÁŘ S RELIÉFEM

Notebook s inteligentními kapsami

Zápisník s kruhovou vazbou

Klasický poznámkový blok A5 , vylepšený o přední flexibilní
kapsu na telefon a pero.

FSC zápisník je vyrobený z udržitelných zdrojů včetně
semen borovice, které umožní totální recyklaci zápisníku.

MORE COLORS

ECO-FRIENDLY

Blok

Luxusní notebook s měkkou vazbou

Šedý notebook s velkou kapsu na dokumenty, kapsou
na telefon, 2 sloty na karty a držákem na pero je
vyroben ze 100% recyklovaného polyesteru bez PVC.

S jedinečným horizontálním páskem a záložkou. S 80 listy
kvalitního papíru je tento zápisník nejen hezkou ozdobou
pracovního stolu.

ECO-FRIENDLY

MORE COLORS

INFO@BFPROMOTIONS.CZ

(+420) 605 514 496

NEKLASICKÁ KLASIKA
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Pěstební sada

Poznámkový blok

Malý hliněný květináč se semeny pomněnky
rozjasní každý den.

Recyklovaný blok s biologicky odbouratelným
kuličkovým perem. V černé a přírodní hnědé
barvě.

ECO-FRIENDLY

ECO-FRIENDLY

MORE COLORS

Propiska

Sada kancelářských potřeb

Buďte eko s každým písmenem. Propiska z bambusu,
pšeničných vláken a recyklovaného ABS plastu.

Přírodní překvapení v krásném pouzdře z juty a bavlny.
Obsahuje bambusové pravítko, papírovou tužku,
kartonové kuličkové pero, dřevěné ořezávátko a gumu.

ECO-FRIENDLY

MORE COLORS

ECO-FRIENDLY

KALKULAČKA Z BAMBUSU
INFO@BFPROMOTIONS.CZ

(+420) 605 514 496

NEKLASICKÁ KLASIKA
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PREMIUM

Prodir je o kráse, kvalitě, umění a nadčasovosti. Je
to ten typ pera, které nikdo nebude chtít pustit z
ruky. Dopřejte svým klientům jedinečný zážitek.

Inovativní design, který je zrozen k výkonu. Měkké linie na povrchu umožňují perfektní úchop a vedení čáry.
Originální klasika s neuvěřitelným množstvím barevných provedení. Aby se psalo jako po másle.

MORE COLORS

Propiska Prodir QS40 True Biotic
Vytvořená přírodou pro přírodu
První psací nástroj, který má všechny své vnější součásti
vyrobené z přírodních biopolymerů bez obsahu plastů
(PHA).
ECO-FRIENDLY

INFO@BFPROMOTIONS.CZ

(+420) 605 514 496

NEKLASICKÁ KLASIKA
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Ochranné
prostředky
Doba udává trendy a tohle je jeden z nich.

Mosazná hygienická
klíčenka pro nulový
kontakt
Jedinečný nástroj, díky kterému se už
nemusíte dotýkat sdílených povrchů jako
jsou kliky, výtahy, bankomaty.

Desk
UV-C sterilizační box
s 5W bezdrátovou
nabíječkou
Multifunkční sterilizátor, který zničí až 99,9%
bakterií. Pro předměty jako hodinky, šperky,
brýle a mnoho dalších.

Antibakteriální propiska
Propiska, která udrží vaše ruce čisté. Hliníkové
antibakteriální tělo s chromovaným klipem
umožní hladký úchop a perfektní psaní.

INFO@BFPROMOTIONS.CZ

(+420) 605 514 496

Sluchátka TWS ve sterilizačním
nabíjecím pouzdře UV-C

UV-C vakuová termoska z nerezové
oceli

Tato jedinečná designová sluchátka TWS jsou v
nabíjecím pouzdru čištěna UV-C světlem, což eliminuje
až 99,9% bakterií nacházejících se na sluchátkách.

Ničí bakterie a viry způsobující zápach za přibližně 5 minut pomocí
UV technologie. Udrží tekutiny studené až 15 hodin a teplé až 5
hodin díky konstrukci z nerezové oceli s dvojitou stěnou.

OCHRANNÉ PROSTŘEDKY
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Služby

Kompletní a nadstandardní servis.

Originální kombinace

...reklamní předměty s nápadem
Nasloucháme vašim potřebám, vymýšlíme
firemní dárky s přesahem, které jasně
definují vaši společnost, projekt nebo
událost.

INFO@BFPROMOTIONS.CZ

(+420) 605 514 496

SLUŽBY
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Vaše prázdná kancelář
...naše plné sklady

Bereme na sebe kompletaci a skladování
vašich firemních dárků před jejich
rozesílkou.
Nemusíte se tak bát krabic ve vaší kanceláři
a trávit hodiny přípravou balíčků.

Adresná rozesílka
...od nás kamkoliv

Vybrané reklamní předměty zabalíme do
krabic s vaším logem a pošleme na adresy
vašich klientů nebo zaměstnanců, ať už jsou
kdekoliv na světě.

INFO@BFPROMOTIONS.CZ

(+420) 605 514 496

SLUŽBY
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Virtuální pop-up eshopy
Jednoduché a moderní řešení, které umožní vašim
zaměstnancům nebo klientům vybrat firemní
dárek. Pošlete mezi své lidi odkaz na bezpečný
e-shop s vaším logem, barevností a produkty.
Zvolený předmět ve vybrané velikosti zašleme na
libovolnou adresu.

Virtuální firemní eshopy
Online obchod s celofiremní přístupem nabízí
flexibilitu a novou formu benefitu pro vaše
zaměstnance. Kompletní přehled firemního
merchandisingu, jeho snadné doobjednání,
možnost nastavení uživatelských skupin a
personalizovat jednotlivé přístupy.

INFO@BFPROMOTIONS.CZ

(+420) 605 514 496

SLUŽBY
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REKLAMNÍ
PŘEDMĚTY

ZAKÁZKOVÁ
VÝROBA

DISTRIBUCE A
SKLADOVÁNÍ

E-SHOPOVÉ
ŘEŠENÍ

CELOSVĚTOVÉ
POKRYTÍ

Produkty a služby pokrývající vše

Díky spolupráci s maloobchodními

Naše nákladově efektivní

Navrhujeme, hostujeme

S našimi sklady v USA a EU a

od drobných dárků na veletrhy až

značkami i prémiovými partnery se

služby vám pomohou pokrýt

a spravujeme značkové

distribučními partnery nabízíme

po specializované pozornosti pro

dokážeme perfektně přizpůsobit

veškeré vaše potřeby ohledně

e-obchody. Od jednoduchého

globální řešení pro každého.

manažery.

vašim požadavkům

skladování, plnění i přepravy.

vyskakovacího okna až po
plnohodnotný e-shop..

PRAHA

BRATISLAVA

(+420) 605 514 496

(+421) 910 780 621

SAN FRANCISCO

SACRAMENTO

LOS ANGELES

(415) 941-4000

(415) 780-3010

(213) 316-9788

BFPROMOTIONS.CZ

INFO@BFPROMOTIONS.CZ

@BFPROMOTIONS

