


Jakie wydarzenie branżowe warto uświetnić statuetkami? Odpowiedź 
jest prosta - Każde!

Nasi Klienci najczęściej wybierają statuetki na: jubileusze, gale firmowe, 
eventy branżowe, różnorakie konkursy, podziękowania dla pracowników, 
partnerów czy sponsorów.

W Modern Forms tworzymy spersonalizowane statuetki na zamówienie 
zgodnie z charakterem wydarzenia. Zaprojektujemy dowolny kształt, 
kreatywnie połączymy różne materiały i kolory wykorzystując przy tym 
autorską technologię druku wielowarstwowego. Nasze statuetki podniosą 
rangę organizowanego wydarzenia i na długo zapadną w pamięć
obdarowanych.

O czym pamiętać przy zamawianiu statuetek?
» podaj ilość statuetek,
» podaj imię i nazwisko i/lub nazwę firmy, które mają znaleźć się
na statuetce,
» podaj powód wyróżnienia np. podziękowania za długoletnią współpracę
i inne teksty, które chcesz umieścić na nagrodzie,
» wyślij elementy graficzne takie jak logotypy, kolory firmowe,
font najczęściej używany w komunikacji firmy
» ustal z opiekunem klienta materiały, sposoby zdobień i przybliżony 
budżet – to pozwoli szybko wycenić i zaprojektować nagrodę.

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z KOLEKCJĄ SHINE
Chcesz dopasować statuetkę?

Podaj jej numer w wiadomości do opiekuna klienta.



nr 6105

nr 6098

Elegancka, minimalistyczna 
nagroda o uniwersalnym
designie. Statuetka składa się ze 
szklanego panelu i drewnianej 
podstawy. Głównym elemen-
tem dekoracyjnym jest nadruk
na szkle w złoto-miedzianym 
kolorze. Nagroda będzie ozdobą
każdego biurowego wnętrza.

WYKORZYSTANE MATERIAŁY:
» DREWNO
» SZKŁO
» LAMINAT

Nagroda wyróżniająca się 
ciekawym połączeniem 
elementów, które tworzą iluzję 
trójwymiarowości. Prestiż 
podkreślony został miedzianym
ornamentem, szlachetną barwą 
złota i masywnym szkłem. 
Statuetka nadaje się idealnie
do uhonorowania partnerów 
biznesowych.

WYKORZYSTANE MATERIAŁY:
» METAL
» SZKŁO
» MIEDZIANA FOLIA



nr 6104

nr 6103

Elegancka statuetka w 
klasycznym stylu. Strzelista 
forma ozdobiona jest
solidnymi panelami w kolorze 
złota i czerni. Centralnym 
punktem statuetki jest panel 
szklany zadrukowany na 
czerwono. Statuetka, która 
podkreśli rangę wydarzenia.

WYKORZYSTANE MATERIAŁY:
» METAL
» SZKŁO
» DREWNO

Prosta forma, ponadczasowe 
połaczenie kolorów i materiałów 
to największe atuty tej
statuetki. Szklany, masywny 
panel z nadrukiem w kolorze 
złota i czerni osadzony został  
na drewnianej podstawie.  
Nagroda dla specjalnych 
wyróżnień w biznesie.

WYKORZYSTANE MATERIAŁY:
» DREWNO
» SZKŁO
» LAMINAT



nr 6097

nr 6099

Elegancka statuetka
z sugestywną grafiką, którą 
można dowolnie dopasować 
pod wydarzenie. Nagroda 
składa się z dwóch szklanych 
elementów - panelu
z nadrukiem oraz podstawy. 
Nagroda skierowana do 
pracowników i kontrahentów 
jako wyraz docenienia
i uznania.

WYKORZYSTANE MATERIAŁY:
» SZKŁO

Prosty, minimalistyczny 
design to mocna strona tej 
statuetki. Klasyczne
połączenie drewna ze szłem 
oraz precyzyjne wykonanie 
sprawiają, że statuetka jest 
uniwersalnym i eleganckim 
wyborem na niemal każde 
wydarzenie biznesowe.

WYKORZYSTANE MATERIAŁY:
» DREWNO
» SZKŁO



nr 6101

nr 6100

Nagroda nawiązująca do natury 
powstała z połączenia drewna 
dębowego oraz szkła. Elementem 
przyciągającym wzrok jest
kolorowa grafika nadrukowana
na szklanym panelu, który 
osadzony został w drewnianej 
podstawie z tabliczką z dedykacją.
Nagroda wyróżniająca dla firm 
ekologicznych.

WYKORZYSTANE MATERIAŁY:
» DREWNO
» SZKŁO
» LAMINAT

Statuetka na wyróżnienie 
dynamicznej, nowoczesnej firmy 
lub osoby. Całość osadzona na 
stabilnej drewnianej podstawie. 
Statuetka, którą możesz
dowolnie spersonalizować - 
zmieniając grafikę i napisy. 
Nagroda idealna dla
nowoczesnej, innowacyjnej 
branży.

WYKORZYSTANE MATERIAŁY:
» SZKŁO
» STAL LUSTRZANA
» DREWNO



Poznajmy się! Jesteśmy Modern Forms – wiodący polski producent nagród 
sportowych, biznesowych oraz gadżetów reklamowych. Na zamówienie
wykonujemy oryginalne, spersonalizowane medale oraz statuetki - dla Klientów 
na całym świecie. W naszej pracy korzystamy z najwyższej jakości materiałów
i autorskich technologii. Działamy kompleksowo - od projektu graficznego, 
poprzez produkcję, aż po wysyłkę gotowych produktów do Klienta.

WWW.MODERNFORMS .PL

kontakt@modernforms.pl               +48 798 873 873

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

PROJEKT
GRAFICZNY

PEŁNA
KOLORYSTYKA

BŁYSKAWICZNA
REALIZACJA

KOMPLEKSOWA
OBSŁUGA

BRAK
LIMITÓW

https://modernforms.pl/nasza-marka/kontakt/
https://modernforms.pl/
https://www.facebook.com/themodernforms
https://www.instagram.com/themodernforms/
https://www.youtube.com/channel/UCPmAyp3GvSFdkBWlIeHnZOQ
https://www.linkedin.com/company/modern-forms/posts/?feedView=all
https://pl.pinterest.com/themodernforms/_created/

