
OTWIERACZE
REKLAMOWE



Dlaczego warto postawić na otwieracze w roli gadżetu reklamowego?
Śpieszymy z odpowiedzią!

Praktyczne, efektowne, wywołujące pozytywne skojarzenia i kreujące wizerunek 
marki – właśnie tak prezentują się nasze otwieracze. Bez wątpienia – są one 
typem gadżetu reklamowego z charakterem. Pozwolą one w oryginalny sposób 
wypromować Twoją markę bądź organizowane przez Ciebie wydarzenie.
Z pewnością na długo zapadną w pamięć Twoim partnerom biznesowym.
A to nie jedyne ich zalety...

W Modern Forms możemy stworzyć dla Ciebie personalizowane otwieracze
o dowolnym kształcie, kolorze i wielkości – zarówno te pełniące dodatkowo
funkcję breloków, jak i klasyczne. By ułatwić Ci wybór idealnego gadżetu
firmowego przygotowaliśmy katalog, w którym prezentujemy nasze możliwości!

Sprawdź naszą ofertę i wybierz otwieracze reklamowe idealnie dopasowane
do Twoich oczekiwań. Jeśli zależy Ci na nietuzinkowym wzorze, który będzie 
nawiązywał do Twojej firmy i branży, zespół wyczaruje dla Ciebie projekty, obok 
których nie da się przejść obojętnie.

Nasze otwieracze to produkty wykonane z najwyższą dbałością z materiałów 
najlepszej jakości. Wykonujemy je z zastosowaniem autorskiej technologii 3D, 
dbając o ich nowoczesny i unikalny design, równocześnie zgodny
z oczekiwaniami naszych klientów.

Poznaj ofertę naszych otwieraczy!
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PRAKTYCZNA I ORYGINALNA WIZYTÓWKA FIRMY

SPÓJNY ELEMENT IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ MARKI

GADŻET Z CHARAKTEREM
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NIETUZINKOWE DOPEŁNIENIE DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH

PODZIĘKOWANIE ZA WSPÓŁPRACĘ

POMOCNE W BUDOWANIU RELACJI Z KLIENTAMI
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TWORZENIE POZYTYWNYCH SKOJARZEŃ Z MARKĄ

POGŁĘBIANIE RELACJI BIZNESOWYCH I PRACOWNICZYCH

MOTYWACJA DO DZIAŁANIA
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POZWALAJĄ WYRÓŻNIĆ NA TARGACH I KONFERENCJACH

PRAKTYCZNE, PRZYDATNE, FUNKCJONALNE

WYWOŁANIE POZYTYWNYCH EMOCJI
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OTWIERACZE W ZESTAWIE Z INNYMI PRODUKTAMI

BRELOK  •  OTWIERACZ  •  MEDAL



Na zamówienie naszych Klientów wykonujemy nie tylko efektowne otwieracze...

Są one tylko częścią naszej szerokiej oferty. Składa się na nią wybór różnego 
rodzaju gadżetów reklamowych, które mogą stać się nietuzinkowym sposobem 
na promocję i kreowanie świadomości marki bądź wydarzenia. Na specjalne 
zamówienie Klienta możemy stworzyć i spersonalizować otwieracze, breloki 
reklamowe i pinsy.

Ponadto jesteśmy również polskim, wiodącym producentem nagród sportowych 
i biznesowych. Nasz zespół wykonuje oryginalne, designerskie medale oraz 
statuetki na zawody sportowe – zarówno w Polsce, jak i za granicą. Nie znamy 
ograniczeń i lubimy wyzwania, dlatego w Modern Forms zamówisz produkty
o dowolnej formie, kształcie i kolorze.

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz stworzyć unikatowe nagrody bądź gadżety 
reklamowe dla swojej marki lub uczestników Twojego wydarzenia!

WWW.MODERNFORMS .PL

kontakt@modernforms.pl               +48 798 873 873

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

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/

