PRZEDSTAWIAMY ORYGINALNY, UŻYTECZNY
I SKUTECZNY NOŚNIK REKLAMY
Sprawdź wewnątrz, jaki...

Szukasz naprawdę PRAKTYCZNEGO gadżetu reklamowego?
Z logo i napisem w formie nadruku, haftu lub termotransferu?
O dowolnym kształcie i zróżnicowanej kolorystyce?
A może z dodatkowym elementem odblaskowym?

Postaw na sprawdzone rozwiązania.
Postaw na najwyższą jakość, zaawansowaną technologię i doświadczenie.
Postaw na polskiego producenta.

Sprawdź naszą ofertę i skorzystaj ze specjalnego rabatu!

Drogi Czytelniku,
na rynku gadżetów reklamowych mamy w ostatnich latach do czynienia ze swego rodzaju powtarzalnością. Jeśli często uczestniczysz w szkoleniach, konferencjach, targach czy pokazach, to jest wielce prawdopodobne, że posiadasz już głośnik Bluetooth, pendrive, wskaźnik laserowy czy powerbank. Każde z tych
urządzeń jest oczywiście przydatne, jednak sam przyznasz, że nieco się one “ograły”...
Jeśli dla swojej firmy, sklepu czy agencji reklamowej potrzebujesz nośnika reklamy, który będzie jednocześnie przydatnym i nietuzinkowym gadżetem, zachęcamy, byś zapoznał się z naszą ofertą zestawów pierwszej pomocy. Produktu z założenia bardzo praktycznego. Produktu, który z uwagi na swoje niewielkie
wymiary każdy może mieć zawsze przy sobie. I w końcu - produktu, który zwraca uwagę, stając się dzięki
temu doskonałym narzędziem kreującym świadomość marki.
Niewielkich rozmiarów apteczki produkujemy wyłącznie w Polsce i cieszą się one dużym zainteresowaniem. Nie tylko dlatego, że są poręczne, uniwersalne i niedrogie. Również dlatego, że można je dowolnie
personalizować. Klient sam decyduje o ich kolorze, kształcie, rozmieszczeniu poszczególnych elementów i
formie nadruku. My zaś dokładamy starań, by spełnić wszystkie jego oczekiwania.
Do pracy nad projektem i do produkcji naszych zestawów pierwszej pomocy zatrudniamy najlepszych
specjalistów i wykorzystujemy najnowsze rozwiązania technologiczne. Stawiamy przede wszystkim na
wysoką, na bieżąco kontrolowaną jakość oraz na najwyższy poziom obsługi.
Pragniemy podkreślić, że nasze produkty mogą być wykonane pod Twoją marką, ale również pod marką
Twojego klienta. Jeśli prowadzisz agencję reklamową, takie rozwiązanie z pewnością będzie dla Ciebie
interesujące. Bezpośrednio na adresy Twoich klientów wysyłać możemy ponadto zarówno zamówione
apteczki, jak i faktury.
Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!
Zespół MEDISMED

APTECZKI PRODUKOWANE PRZEZ MEDISMED TO PRODUKT:
PORĘCZNY
Wymiary naszych apteczek w formie breloków to zaledwie 6 x 4 cm, 6 x 6 cm lub 10 x 10 cm.

UNIWERSALNY
Dla kobiet, dla mężczyzn, dla dzieci. Apteczkę może (i powinien) mieć przy sobie każdy.
Każdy też doceni jej praktyczność.
UŻYTECZNY
Z uwagi na niewielki rozmiar i wagę nasze apteczki można mieć przy sobie zawsze i wszędzie.
A także szybko z nich skorzystać, gdy tylko zajdzie taka potrzeba.

SPERSONALIZOWANY
Nasi klienci mają możliwość wybrania zarówno kształtu i koloru samej apteczki, jak również
stylu, rozmieszczenia oraz rodzaju nadruku (druk, haft lub termotransfer).

POZNAJ PRODUKTY Z NASZEJ OFERTY
ZESTAW PIERWSZEJ POMOCY W FORMIE APTECZKI-BRELOKA O WYMIARACH 6 X 4 CM
Bardzo małe wymiary i najbardziej niezbędna zawartość.
Użyteczna i uniwersalna. Zawsze pod ręką.
Zawartość:
• maseczka ceratkowa
• para rękawiczek

ZESTAW PIERWSZEJ POMOCY W FORMIE APTECZKI-BRELOKA O WYMIARACH 6 X 6 CM
Niewielka apteczka pierwszej pomocy z rozszerzoną zawartością
(chusta alkoholowa do szybkiej dezynfekcji + maseczka typu M2
do przeprowadzania sztucznego oddychania.
Zawartość:
• chusta alkoholowa
• maseczka typu M2 (z ustnikiem i filtrem)
• para rękawiczek

ZESTAW PIERWSZEJ POMOCY W FORMIE APTECZKI-BRELOKA O WYMIARACH 10 X 10 CM
Największy, a jednocześnie najbardziej rozbudowany pod względem
zawartości model produkowanych przez nas apteczek pierwszej
pomocy w formie breloka.
Zawartość:
• maseczka typu M2 (z ustnikiem i filtrem)
• gaza alkoholowa (2 szt.)
• para rękawiczek
• gaza jałowa (5 x 5 cm)
• bandaż dziany
• folia NRC (folia życia)

POZNAJ PRODUKTY Z NASZEJ OFERTY
ZESTAW PIERWSZEJ POMOCY W FORMIE APTECZKI O WYMIARACH 15 X 9 X 5.5 CM
Zawartość:
• para rękawiczek
• chusta alkoholowa (2 szt.)
• plaster z opatrunkiem (2 szt.)
• maseczka typu M2
(z ustnikiem i filtrem)
• kompresy jałowe 5x5cm (3 szt.)

• kompresy jałowe 7,5x7,5cm (2 szt.)
• bandaż dziany 4 m x 5 cm
• bandaż dziany 4 m x 10 cm
• folia NRC (folia życia)
• chusta trójkątna
• nożyczki

Prowadzisz sklep, punkt usługowy lub stację benzynową?
Skorzystaj z bogatej oferty naszych ekspozytorów do apteczek!

Oto dlaczego warto:
ekspozytor szybko przyciągnie uwagę Twoich klientów
sam wybierasz kolor ekspozytora (szeroka gama dostępnych barw)
sam decydujesz o jego rozmiarze i kształcie
możesz wybrać ekspozytor kartonowy lub z pleksi
apteczki z ekspozytora uzupełniać możesz na zgłoszenie*
wybrane ekspozytory mogą stanowić dla Twojej firmy środek trwały**

* Po otrzymaniu od Ciebie informacji o wyczerpującym się asortymencie, szybko dostarczymy Ci brakujące sztuki
wszystkich lub tylko wybranych modeli apteczek.
** Po spełnieniu określonych warunków.

MOŻLIWOŚCI PERSONALIZACJI PRODUKTÓW
Każdy z produkowanych przez nas zestawów pierwszej pomocy może zostać spersonalizowany
według wskazówek klienta.
nasze apteczki mogą mieć praktycznie dowolny kształt
możemy wyposażyć je zarówno w kółka, jak i w karabińczyki
logo i napisy mogą zostać dowolnie rozmieszczone
istnieje możliwość wyposażenia apteczek w dodatkowe odblaski
Dodatkowo klient ma możliwość wybrania jednej z trzech form nadruku:
DRUK
Najbardziej trwała forma nadruku. Dzięki zaawansowanej technologii jesteśmy w stanie
zrealizować nawet wyjątkowo złożony logotyp. Nadruk może zostać wykonany we
wszystkich kolorach za wyjątkiem bieli.
HAFT
Forma nadruku, której zaletą również jest trwałość. Pewnym ograniczeniem są tu natomiast
użyte kolory, jako że może być ich maksymalnie cztery.
TERMOTRANSFER
Pełna paleta kolorów to główna zaleta tego rozwiązania. Minusem jest stosunkowo niska
odporność logotypu na ścieranie.
Dostępna paleta kolorów:
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PRZYKŁADOWE REALIZACJE
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