


Czym się 
zajmujemy?
• Produkcją materiałów promocyjno-reklamo-

wych oraz gadżetów. 

• Kompleksową organizacją eventów, konfe-
rencji, targów, imprez firmowych. 

• Wsparciem małych i średnich firm w zakresie 
marketingu. 

• Rebrandingiem. 

• Projektowaniem i składem książek oraz e-bo-
oków. 

• Tłumaczeniami. 

Jak działamy?
• Kompleksowo – od pomysłu do realizacji. 

• Przenosimy wizję klientów do rzeczywistości. 

• Dostosowujemy do wymagań rynku. 

• Szukamy niebanalnych rozwiązań. 

• Odkrywamy nowe możliwości. 

O NASO NAS
Jesteśmy firmą rodzinna działającą 
nieprzerwanie na rynku reklamy od 
2000 roku. Przez ponad 20 lat naszej 
działalności zbudowaliśmy pewną 
zaufania i  profesjonalizmu pozycję 
wśród agencji reklamowych. Współ-
pracujemy z  renomowanymi pro-
ducentami gadżetów, co daje nam 
pewność rzetelnie wykonanych za-
mówień.

Jeżeli potrzebujesz firmy, która zrozumie  
Twoje potrzeby, skontaktuj się z nami. 



Korzyści 
współpracy z EBK
Do naszych klientów podchodzimy jak do Part-
nerów, z  którymi chcemy stworzyć coś pięk-
nego, na miarę ich oczekiwań. Dlatego, zanim 
zabierzemy się do roboty, dużo rozmawiamy 
i konsultujemy z zamawiającym, aby mieć pew-
ność, że wpiszemy się dokładnie w jego wyma-
gania. Oczywiście oferujemy też kompleksowe 
doradztwo i  oferujemy ciekawe, unikalne roz-
wiązania, które trudno znaleźć gdzie indziej. 
To jednak nie wszystko! W  naszej działalności 
współpracujemy wyłącznie z  renomowanymi 
producentami gadżetów, aby mieć pewność, 
że wykonane przez nich produkty będą najwyż-
szej jakości. My po prostu uwielbiamy tę pracę, 
a  jeszcze bardziej kochamy uśmiechy zadowo-
lonych klientów! 

CSR Działalność z  zakresu CSR - Społecznej Odpowiedzialności 
Biznesu w  naszej firmie miała być tylko dodatkiem do tego, 
co robiliśmy dotychczas. Dziś stanowi niebagatelną część naszej 
codzienności i stale ten zakres się powiększa. Nie planowaliśmy 
tego, ale dziś nie wyobrażamy sobie funkcjonowania bez działań 
na rzecz społeczeństwa.

Co nas 
wyróżnia?
• Profesjonalne i  indywidualne podejście 

do Klienta.

• Ponadprzeciętna komunikacja: słucha-
my, rozmawiamy, doradzamy. 

• Zaangażowanie – pomagamy na każ-
dym etapie realizacji zamówienia. 

• Doświadczenie – ponad 20 lat na rynku. 
Współpracujemy z  największymi markami 
i mamy dostęp do szerokiej oferty produktów 
i usług. 

• Unikalność – szukamy niebanalnych rozwią-
zań, które zadowolą nawet najbardziej wyma-
gającego klienta. 

• Dbanie o najmniejszy szczegół naszej pracy. 
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Gadżety 
okazjonalne
Święta lub jubileusz to zawsze miły czas, 
w  którym możemy obdarować kontrahen-
tów czy pracowników wyszukanym, ele-
ganckim lub po prostu pysznym upomin-
kiem. Bogactwo i  różnorodność produktów 
gwarantuje możliwość pełnej personalizacji 
i dostosowania do indywidualnych potrzeb.

Gadżety z filcu
Produkty z filcu to nie tylko dekoracje świą-
teczne, ozdoby czy podkładki pod talerze na 
stół, ale również wszelkiego rodzaju modne 
gadżety reklamowe wyróżniające się funk-
cjonalnością i  niebanalnym wzornictwem. 
Możliwość oznakowania logotypem oraz 
dobrania indywidualnej kolorystyki i wymia-
rów zapewnia personalizację produktu i ide-
alne dostosowanie do potrzeb.



Torby papierowe 
i bawełniane

Wiemy, że nasze torby będą wizytówką 
naszych Klientów dlatego szczególną wagę 
przywiązujemy do surowców z  jakich są 
wykonywane i  jakości druku. Dzięki wyjąt-
kowym projektom jakie tworzymy możemy 
śmiało powiedzieć, że nasze produkty dosko-
nale sprawdzają się również jako modny 
dodatek i efektywny nośnik reklamowy.

Elektronika
Elektronika otacza nas każdego dnia 
a  gadżety elektroniczne to przydatny i  bar-
dzo praktyczny upominek, który może się 
stać doskonałym nośnikiem promowania 
firmy. Szeroka różnorodność asortymentu 
gwarantuje możliwość dostosowania 
się do każdych potrzeb, budżetu czy też 
zainteresowań.
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Gadżety RFID
RFID (ang. Radio-frequency identification, 
Systemy (zdalnej) identyfikacji radiowej, 
Technologie radiowych identyfikatorów) – 
technologia, która wykorzystuje fale radiowe 
do przesyłania danych oraz zasilania elektro-
nicznego układu (etykieta RFID)
RFID przytwierdzony do przedmiotu może 
być jedną z form zabezpieczenia przedmio-
tów przed ich fałszowaniem.

Galanteria 
skórzana
Galanteria skórzana z logo to bardzo uniwer-
salny pomysł na stylowy i elegancki prezent 
który można dopasować do każdej oka-
zji. Duża różnorodność, ponadczasowość 
modeli i  doskonała jakość może być koja-
rzona tylko w pozytywny sposób z wizerun-
kiem Twojej marki.



Gadżety sportowe
W obecnych czasach dbanie o zdrowie to nie 
tylko moda, ale i konieczność. Częsta aktyw-
ność fizyczna w różnej formie jest nie tylko 
popularna, ale na stałe wpisała się w  nasz 
codzienny styl życia. Dlatego też gadżety 
reklamowe związane ze sportem zyskują 
coraz większe grono swoich zwolenników.  
Taki upominek z  logo kojarzy się wówczas 
nie tylko z przyjemnymi chwilami i relaksem 
ale buduje bardzo pozytywny wizerunek 
firmy. 

Komplet: smycz 
z identyfikatorem
Smycz reklamowa z  identyfikatorem to naj-
bardziej powszechny gadżet towarzyszący 
wszelkim konferencjom, targom czy szkole-
niom. Ciekawy projekt sprawi, że połączenie 
smyczy i  identyfikatora stanie się nie tylko 
tanim i  prostym ale również posiadającym 
wartość użytkową skutecznym narzędziem 
reklamy.
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Zestawy 
piśmiennicze

Zestawy długopisów, piór i ołówków to nie-
wątpliwie jedne z  najczęściej wybieranych 
gadżetów reklamowych. Dzięki bogactwu 
materiałów, kolorów i  modeli mogą to być 
prezenty z  grupy ekonomicznej lub klasy 
premium.

Ceramika
Gadżety ceramiczne z logo to przykład nie-
zwykle praktycznego upominku pasującego 
do profilu każdej firmy. Najbardziej popu-
larne gadżety z tej grupy w postaci kubków 
czy filiżanek można indywidualnie spersona-
lizować i powodując w ten sposób, że stają 
się wyjątkowe. 



Gadżety 
biodegradowalne 

Szeroka gama gadżetów z  korka, bambusa 
lub pszenicy to gwarancja skutecznego 
i odpowiedzialnego środka promocji w róż-
nych branżach. 

Gadżety 
ekologiczne
Gadżety z  tej grupy odpowiedzialnie pro-
mują firmę i  idee ekologiczne pokazując 
jednocześnie zaangażowanie w  ochronę 
i odbudowę środowiska. Szeroka gama funk-
cjonalnych produktów w tej grupie gwaran-
tuje możliwość dopasowania się do wyma-
gań odbiorcy. 
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Kalendarze ścienne 
i biurkowe
Starannie wykonane kalendarze to idealny prezent. Bogata gama 
kolorystyczna opraw, ciekawe dodatki, design, oryginalne wzornic-
two i wysoka jakość papieru sprawiają, że stają się wyjątkowe i efek-
townie wspierają wizerunek marki przez cały rok. 

Obraz autorstwa Xvect intern na Freepik



Notesy reklamowe 
z nadrukiem
Nasze notesy posiadają wiele możliwości 
projektowych wyróżniających się wśród kon-
kurencji. Notesy reklamowe to jedne z  naj-
częściej zamawianych gadżetów biurowych, 
które dla wielu naszych klientów posiadają 
przede wszystkim wymiar użyteczny, przy-
datny w  biurze i  mogą również pełnić rolę 
promocyjną będąc doskonałym nośnikiem 
Twojego Logo.

Kalendarze 
książkowe

Starannie wykonane kalendarze to idealny 
prezent. Bogata gama kolorystyczna opraw, 
ciekawe dodatki, design, oryginalne wzor-
nictwo i wysoka jakość papieru sprawiają, że 
stają się wyjątkowe i  efektownie wspierają 
wizerunek marki przez cały rok. 
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Zestawy 
prezentowe

Nasze zestawy prezentowe wyróżnia nie 
tylko jakość (wszystkie produkty są w 100% 
naturalne i  bez konserwantów) ale i  autor-
skie kompozycje smakowe. Dzięki pasji jaką 
wkładamy w  pracę dziś możemy pochwa-
lić się ponad 60-cioma różnymi przetwo-
rami z  których budujemy niepowtarzalne 
zestawy. 



Całość zapakowana w  este-
tyczne opakowanie i  opatrzona 
logiem lub spersonalizowaną 
etykietą może być fantastycz-
nym prezentem dla kontrahenta 
lub pracownika.
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Eventy, nietypowe realizacje
Dla Ciebie i Twojej firmy zorganizujemy:
-  szkolenia 
-  spotkania biznesowe
-  konferencje 
-  uroczyste gale
-  wydarzenia promocyjne
-  eventy plenerowe

Organizując eventy firmowe, staramy się, 
aby wszystko było zrealizowane na najwyż-
szym poziomie. Zwracamy uwagę na każdy 
najdrobniejszy szczegół, abyś zarówno Ty jak 
i Twoi gości czuli się komfortowo. 

Dbamy o  najmniejsze detale, dlatego kon-
cepcja naszych realizacji jest zawsze spójna 
i szyta na miarę potrzeb Klientów. 

Przygotujemy lokalizacje i  scenerie, dobie-
rzemy atrakcje, ustalimy harmonogram. 
Zajmiemy się całym procesem produk-
cji materiałów promocyjno-reklamowych 
i gadżetów.



Poligrafia
Oferujemy pełen zakres obsługi z  zakresu 
poligrafii. Stworzymy dla Ciebie wyjątkową 
kreację, a  nasi specjaliści dobiorą najlepsze 
materiały i najbardziej ekonomiczne propo-
zycje wydruku. 
Naszym atutem jest to, że do każdego pro-
jektu podchodzimy indywidualnie i  z  zaan-
gażowaniem. Z  pasją realizujemy też niety-
powe zamówienia.

Mamy głowy pełne pomysłów 
i lubimy to co robimy.
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