


Podziękowania w formie prezentu już na stałe wpisały się w program firmowych 
gali. Mogą przybierać najróżniejszą formę, jednak najbardziej eleganckim
sposobem na docenienie pracownika czy współpracy jest wręczenie gustownej 
personalizowanej statuetki.

W Modern Forms wiemy, jak w elegancki sposób nagrodzić wieloletnich 
pracowników i wspólników. Projektujemy i produkujemy od podstaw statuetki 
dla partnerów z wieloletnim stażem. Niecodzienny design dedykowany pod 
konkretne zamówienie to nasza specjalność. Tworzymy produkty
w 100% spersonalizowane, które na długo zapadną w pamięć jubilatów.

O czym pamiętać przy projektowaniu statuetki jubileuszowej?
» podkreślenie stażu pracy np. “20 lat razem”,
» imię i nazwisko pracownika, można podać też nazwę stanowiska,
» krótki cytat lub tekst z podziękowaniem,
» nazwa i/lub logo firmy, w której pracownik obchodzi swoją rocznicę.

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z KOLEKCJĄ
Chcesz dopasować statuetkę? Podaj jej numer w wiadomości do opiekuna klienta.



Statuetka nawiązująca formą 
do łabędzia z origami.
Podstawa z malowanego 
drewna i stali lustrzanej, 
która pięknie rozprasza 
światło. Łabędź wykonany
z pleksi z półtransparentnym
nadrukiem. Statuetka, która 
podkreśli artystyczny
charakter wyróżnienia.

WYKORZYSTANE MATERIAŁY:
» METAL
» DREWNO
» PLEKSI

Stylowe połączenie pleksi
z granatowym zadrukiem
i stalowego panelu w kolorze 
złota. Statuetka o prostej 
formie i starannym,
ażurowym wykończeniu. 
Nagroda, która będzie 
dumnie prezentować się
w każdym biurze.

WYKORZYSTANE MATERIAŁY:
» METAL
» PLEKSI

nr 6075

nr 6076



Centralnym punktem
statuetki jest przyciągający 
wzrok szklany prostopadło-
ścian z nadrukiem. Okala go
stylowa rama z surowej 
nierdzewnej stali mocowana 
na granitowej podstawie.
To statuetka dedykowana 
dla firm innowacyjnych
i nowoczesnych.

WYKORZYSTANE MATERIAŁY:
» METAL
» SZKŁO
» GRANIT
   

Obrotowy element w samym 
sercu statuetki to coś,
co wyróżnia tę nagrodę. 
Stalowe panele przełamane 
eleganckim złotym
nadrukiem, zamocowane
na solidnej drewnianej
podstawie. Nagroda idealna 
dla dynamicznej, rozwojowej 
branży.

WYKORZYSTANE MATERIAŁY:
» METAL
» DREWNO

nr 6077

nr 6074



Prestiżowa statuetka łącząca 
masywny granit i stal
lakierowaną na złoto. Nadruk 
wykonany w technologii 3D. 
Kompozycja elegancka
i ponadczasowa, która
przywodzi na myśl
skojarzenia z firmą lub 
osobą rzetelną,
doświadczoną, z solidną 
pozycją na rynku.

WYKORZYSTANE MATERIAŁY:
» METAL
» GRANIT
   

Solidna, kamienna podstawa
i ażurowany panel dają
spektakularny efekt. Nadruk 
nawiązujący do struktury 
marmuru i złota podkreśla 
rangę nagrody oraz nadaje 
statuetce dynamizmu. 
Nagroda skierowana do 
firm, które umiejętnie łączą
innowacyjność i tradycję.

WYKORZYSTANE MATERIAŁY:
» METAL
» GRANIT

nr 6078

nr 6081



Smukły drewniany blok 
ozdobiony panelem z pleksi
z kolorowym nadrukiem. 
Klasyczna forma nawiązująca 
do natury i ekologii.
Możliwość dowolnej zmiany 
grafiki. Statuetka, którą 
łatwo można dopasować
do każdej branży
czy charakteru jubileuszu.

WYKORZYSTANE MATERIAŁY:
» DREWNO
» PLEKSI
   

Statuetka o klasycznej,
minimalistycznej formie. 
Połączenie drewna
i stalowego panelu w kolorze 
eleganckiej czerni. Nagroda 
stworzona z myślą
o tradycyjnych, solidnych 
wyróżnieniach: jubileuszach 
firmowych i pracowniczych.

WYKORZYSTANE MATERIAŁY:
» METAL
» DREWNO

nr 6079

nr 6080



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/

