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ABOUT US
SOME WORDS ABOUT OUR COMPANY

We are a family company operating continuously in the adver-
tising market since 2000. For more than 20 years of our acti-

vity we have built a confident and professional position among 
advertising agencies. We work with renowned 

producers of gadgets, which gives us the confidence 
of reliably executed orders.
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If you need a company that 
understands your needs,

contact us. 



O NAS
KILKA SŁÓW O FIRMIE

Jesteśmy firmą rodzinną działającą nieprzerwanie na rynku 
reklamy od 2000 roku. Przez ponad 20 lat naszej działalności 

zbudowaliśmy pewną zaufania i profesjonalizmu pozycję 
wśród agencji reklamowych. Współpracujemy 

z  renomowanymi producentami gadżetów, co daje nam 
pewność rzetelnie wykonanych zamówień.
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Jeżeli potrzebujesz firmy, 
która zrozumie Twoje potrzeby, 

skontaktuj się z nami. 



What do we do?

• Production of promotional and advertising materials
and gadgets.
• Comprehensive organisation of events, conferences,
fairs and corporate events.
• Support for small and medium-sized companies in the field of
marketing
• Rebranding.
• Design and composition of books and e-books.
• Translation.

Czym się zajmujemy?
• Produkcją materiałów promocyjno-reklamowych
oraz gadżetów.
• Kompleksową organizacją eventów, konferencji,
targów, imprez firmowych.
• Wsparciem małych i średnich firm w zakresie
marketingu.
• Rebrandingiem.
• Projektowaniem i składem książek oraz e-booków.
• Tłumaczeniami.

Mamy ugruntowaną pozycję na rynku
We are well established in the market

Posiadamy wiedzę i doświadczenie
We have the knowledge and experience
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Jak działamy?
• Kompleksowo – od pomysłu do realizacji.
• Przenosimy wizję klientów do rzeczywistości.
• Dostosowujemy do wymagań rynku.
• Szukamy niebanalnych rozwiązań.
• Odkrywamy nowe możliwości.

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.

CSR 

CSR activities - Corporate Social Responsibility
Corporate Social Responsibility in our company was 
supposed to be just an addition to what we have been 
doing so far. Today, it is a significant part of our every day 
and it is steadily growing. We did not plan it, but today
We didn't plan it, but today we can't imagine functioning 
without social activities for the benefit of society.

How we work?

• Comprehensive - from concept to completion.
• We translate the client's vision into reality.
• We adapt to market requirements.
• We look for original solutions.
• We discover new possibilities.

Jesteśmy gwarantem sukcesu
We are a guarantee of success

Słuchamy klientów
We listen to customers
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What sets us apart?

• Professional and individual approach to the client.
• Above-average communication: we listen, we talk, we advise.
• Commitment - we help at every stage of the order process.
• Experience - over 20 years on the market. We work with the biggest 
brands and have access to a wide range of products and services.
• Uniqueness - we look for original solutions that will satisfy 
even the most demanding customer.
• Attention to the smallest detail of our work.

Co nas wyróżnia?
• Profesjonalne i indywidualne podejście do Klienta.
• Ponadprzeciętna komunikacja: słuchamy, 
rozmawiamy, doradzamy.
• Zaangażowanie – pomagamy na każdym 
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 rozwiązań, 
które zadowolą nawet najbardziej wymagającego klienta.
• Dbanie o najmniejszy szczegół naszej pracy.

Działamy z entuzjazmem
We act with enthusiasm

Wyprzedzamy trendy
Staying ahead of the trends
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Wychodzimy ponad schematy
We go above and beyond

Korzyści współpracy z EBK
Do naszych klientów podchodzimy jak do Partnerów, 
z którymi chcemy stworzyć coś pięknego, na miarę 
ich oczekiwań. Dlatego, zanim zabierzemy się do roboty, 
dużo rozmawiamy i konsultujemy z zamawiającym, aby mieć 
pewność, że wpiszemy się dokładnie w jego wymagania.

Oczywiście oferujemy też kompleksowe doradztwo i oferujemy 
ciekawe, unikalne rozwiązania, 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 najwyższej jakości. My po prostu uwielbiamy tę pracę, 
a jeszcze bardziej kochamy uśmiechy zadowolonych klientów!

Benefits of cooperation with the EBK?

We approach our clients as Partners with whom we want to 
create something, to their expectations. That's why, before 
we get down to work, we do a lot of talking and consulting with 
the client to make sure that we fit in exactly with their 
requirements. 

Of course, we also offer comprehensive advice and provide 
interesting, unique solutions that are difficult to find elsewhere. 
But that's not all! In our business, we cooperate only 
with renowned gadget manufacturers to be sure, that the 
products made by them will be of the highest quality. 
We love this business, and the smiles of satisfaction 
on customers' faces even more!

Jesteśmy kreatywni
We are creative
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7. TORBY / BAGS

We know that our bags will be the business 
card of our customers, which is why we 
attach we attach particular importance to 
the raw materials they are made from and 
the quality of the printing. Thanks to the 
unique designs we can can con�dently say 
that our products also products are also 
suitable as a fashionable accessory and
fashionable accessory and an e�ective 
advertising medium.

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

https://ebk.pl/index.php/oferta/


8. GALANTERIA / ACCESSORIES

Galanteria z logo to bardzo 
uniwersalny pomysł na stylowy 
i elegancki prezent który można 
dopasować do każdej okazji. Duża 
różnorodność, ponadczasowość modeli 
i doskonała jakość może być kojarzona
tylko w pozytywny sposób z wizerunkiem
Twojej marki.

Accessories with logo are a very versatile
stylish and elegant gift idea that can be 
matched to any occasion. The great variety, 
timelessness models and excellent quality 
can only be associated only in a positive way 
with your of your brand.



9. RFID

Produkty blokujące RFID stworzone 
są z myślą o chronieniu użytkowników
przed szczególnym rodzajem kradzieży
cyfrowej, zwanej RFID skimming.

RFID blocking products are designed
designed to protect users from a particular 
type of digital theft known as RFID 
skimming.



10. ELEKTRONIKA / ELECTRONICS

Elektronika otacza nas każdego dnia a gadżety 
elektroniczne to przydatny i bardzo praktyczny 
upominek, który może się stać doskonałym 
nośnikiem promowania �rmy. Szeroka 
różnorodność asortymentu gwarantuje 
możliwość dostosowaniasię do każdych potrzeb, 
budżetu czy też zainteresowań

Electronics surround us every day and 
electronic gadgets are a useful and very 
practical gift that can become an excellent 
means of promoting a company. The wide 
variety of the assortment guarantees the 
possibility of adapting to every need, 
budget or interest.



11. GADŻETY Z FILCU / FELT

Produkty z �lcu to nie tylko dekoracje 
świąteczne, ozdoby czy podkładki pod talerze 
na stół, ale również wszelkiego rodzaju modne
gadżety reklamowe wyróżniające się 
funkcjonalnością i niebanalnym wzornictwem.
Możliwość oznakowania logotypem oraz
dobrania indywidualnej kolorystyki i wymiarów
zapewnia personalizację produktu i idealne
dostosowanie do potrzeb.

Felt products are not only holiday decorations, 
ornaments or placemats for the table, but also 
all kinds of fashionable promotional gadgets 
distinguished by their functionality 
and original design. The possibility of labelling 
with a logo and individual colours 
and dimensions ensures product 
personalisation and ideal customisation.



12. GADŻETY SPORTOWE / SPORTS GADGETS

These days, taking care of your health 
is not just a fashion but a necessity. Frequent 
physical activity in various forms is not only
popular but has become a permanent part of our everyday 
lifestyle. That's why sports-related promotional gadgets 
are getting more and more supporters. A gift with a logo 
is then associated with not only pleasant moments and 
relaxation but also builds a very positive corporate image 
of the company.

W obecnych czasach dbanie o zdrowie to nie tylko moda, 
ale i konieczność. Częsta aktywność �zyczna w różnej formie 
jest nie tylkopopularna, 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 �rmy.



13. ZESTAWY PIŚMIENNICZE / STATIONERY SETS

Zestawy długopisów, piór i ołówków 
to niewątpliwie jedne z najczęściej wybiernych
gadżetów reklamowych. 

Dzięki bogactwu materiałów, kolorów i modeli 
mogą to być prezenty z grupy ekonomicznej 
lub klasy premium.

Sets of pens, pens and pencils are undoubtedly 
one of the most frequently chosen promotional 
gadgets. 

Thanks to the wealth of materials, colours 
and models they can be economy 
or premium.



14. KUBKI / MUGS

Kubki z logo to przykład niezwykle
praktycznego upominku pasującego
do pro�lu każdej �rmy. 

Najbardziej popularne gadżety z tej grupy 
w postaci kubków termicznych można 
indywidualnie spersonalizować powodując 
w ten sposób, że stają się wyjątkowe.

Mugs with logos are an example of an 
extremely a practical gift that �ts to the pro�le 
of any company. 

The most popular gadgets in this group in the 
form of mugs can be individually personalised 
to make them unique.



15. KALENDARZE ŚCIENNE I BIURKOWE / 
           WALL AND DESK CALENDARS 

Starannie wykonane kalendarze to idealny 
prezent. 

Bogata gama kolorystyczna opraw, ciekawe 
dodatki, design, oryginalne wzornictwo
i wysoka jakość papieru sprawiają, że stają 
się wyjątkowe i efektownie wspierają 
wizerunek marki przez cały rok.

Carefully crafted calendars make the perfect 
gift. 

Wide range a wide range of colours, interesting 
accessories, original design and high quality 
paper make them unique and e�ectively 
support your brand image throughout the year.



16. KALENDARZE KSIĄŻKOWE / 
BOOK CALENDARS 

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

Carefully crafted calendars are the ideal
gift. The rich colour range of the bindings,
interesting accessories, original design and 
high-quality paper make them unique 
and e�ectively support the
brand image throughout the year



17. NOTESY REKLAMOWE Z NADRUKIEM  /
          PRINTED ADVERTISING NOTEBOOKS

Nasze notesy posiadają wiele możliwości
projektowych wyróżniających się wśród 
konkurencji. Notesy reklamowe to jedne 
z najczęściej zamawianych gadżetów biurwych,
które dla wielu naszych klientów posiadają
przede wszystkim wymiar użyteczny, przydatny
w biurze i mogą również pełnić rolę
promocyjną będąc doskonałym nośnikiem
Twojego Logo.

Our notebooks have many design possibilities 
that stand out from the competition.
Notebooks are one of the most frequently
o�ce gadgets, which many of our customers 
have primarily a useful dimension,
useful in the o�ce and can also play a 
promotional role promotional role as the 
perfect carrier of your logo.



18. EVENTY / EVENTS

We will organise for you and your company:
- training
- business meetings
- conferences
- gala events
- promotional events
- outdoor events

When organising company events, we do our best, to ensure 
that everything is carried out at the highest level. We pay 
attention to every the smallest detail, so that both you and 
your guests feel comfortable.

Dla Ciebie i Twojej �rmy zorganizujemy:
- szkolenia
- spotkania biznesowe
- konferencje
- uroczyste gale
- wydarzenia promocyjne
- eventy plenerowe

Organizując eventy �rmowe, staramy się, aby wszystko było 
zrealizowane na najwyższym poziomie. Zwracamy uwagę 
na każdy najdrobniejszy szczegół, abyś zarówno Ty jak
i Twoi gości czuli się komfortowo.



We take care of the smallest details, which is why the 
conception of our projects is always consistent and 
tailored to and tailored to the needs of our clients.

We will prepare the location and scenery, select the
attractions set the schedule.
We will take care of the entire production process
of promotional and advertising materials
and gadgets.

19. EVENTY / EVENTS

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

Przygotujemy lokalizacje i scenerie, dobierzemy
atrakcje, ustalimy harmonogram.
Zajmiemy się całym procesem produkcji
materiałów promocyjno-reklamowych
i gadżetów.



20. POLIGRAFIA / POLYGRAPHY

Oferujemy pełen zakres obsługi z zakresu
poligra�i. Stworzymy dla Ciebie wyjątkową
kreację, a nasi specjaliści dobiorą najlepsze
materiały i najbardziej ekonomiczne propo-
zycje wydruku. Naszym atutem jest to, że do 
każdego projektu podchodzimy indywidual-
nie i z zaangażowaniem. Z pasją realizujemy 
też nietypowe zamówienia.

We o�er a full range of services in the �eld of
printing. We will create a unique creation for 
you, and our specialists will select the best
materials and the most economical printing 
proposals. Our advantage is that we
approach each project individually and with 
commitment. We also carry out unusual 
orders with passion.



21. PASJA RODZINNEGO SMAKU 

Polish preserves, are the key to contractors' hearts.

We all love to eat, which is why all kinds of 
promotional gadgets in the form of preserves always 
work. Pasja Rodzinnego Smaku is a brand created by 
EBK, which has a very wide range of products of this 
type. What sets it apart is that all preserves are made 
from selected ingredients from Polish suppliers, so 
their quality is at the highest level. 

In addition, they have been created based on 
great-grandmother's recipes, which include 
strawberries with mulberries, ideal for diabetics. 

Polskie przetwory, klucz do serca kontrahentów.

Wszyscy uwielbiamy jeść, dlatego wszelkiego 
rodzaju gadżety reklamowe w formie przetworów, 
zawsze się sprawdzają. Pasja Rodzinnego Smaku 
to marka stworzona przez EBK, która ma bardzo 
szeroką ofertę produktów tego typu. To, co 
ją wyróżnia to fakt, że wszystkie przetwory 
wykonywane są z wyselekcjonowanych składników 
od polskich dostawców, dlatego ich jakość jest na 
najwyższym poziomie. 

Dodatkowo stworzone zostały na bazie receptur 
prababci, wśród których znajdują się m.in. truskawki 
z morwą, idealne dla diabetyków. 



Our gift sets are not only distinguished by
quality (all products are 100% natural and preservative
natural and without preservatives) but also
taste compositions. 

Owing to the passion we put into our work, today we can 
boast over 60 di�erent preserves from which we build unique 
from which we build unique sets.

It is also worth mentioning that all products are packaged 
in reusable cardboard boxes or jars, which are good for the 
planet.

Nasze zestawy prezentowe wyróżnia nie
tylko jakość (wszystkie produkty są w 100%
naturalne i bez konserwantów) ale i autorskie
kompozycje smakowe. 

Dzięki pasji jaką wkładamy w pracę dziś możemy 
pochwalić się ponad 60-cioma różnymi przetworami
z których budujemy niepowtarzalne
zestawy.

Warto też wspomnieć, że wszystkie produkty 
pakowane są w kartonowe opakowania lub słoiki 
wielokrotnego użytku, które sprzyjają naszej planecie.

Pasja Rodzinnego Smaku22. 



23. CERAMIKA  / CERAMICS 

Gadżety ceramiczne z logo to przykład 
niezwykle praktycznego upominku pasującego
do pro�lu każdej �rmy. Najbardziej popularne
gadżety z tej grupy w postaci kubków
czy �liżanek można indywidualnie 
spersonalizować i powodując w ten sposób,
że stają się wyjątkowe.

Ceramic gadgets with a logo are an example of 
an extremely practical gift that �ts
the pro�le of any company. The most popular
gadgets of this group in the form of mugs
or cups can be individually personalised, thus 
making them unique.



24. GADŻETY BIODEGRADOWALNE 
/ BIODEGRADABLE GADGETS

Rosnąca świadomość ekologiczna sprawia, że 
coraz częściej sięgamy po produkty naturalne, 
wytwarzane z materiałów z recyklingu, artykuły 
wielokrotnego użytku, w przyjaznych dla 
środowiska opakowaniach czy produkty 
pozostawiające znikomy ślad węglowy.

Growing environmental awareness means that 
we are increasingly turning to natural products, 
made from recycled materials, reusable items 
with environmentally friendly packaging or 
products that leave a minimal carbon footprint.



SUSTAINABLE 
PACKAGING

PRODUCTS MADE FROM RECYCLING Products 
Made in whole or in part from recycled 
materials. Durable and stylish

PRODUKTY Z RECYKLINGU
Produkty wykonane w całości lub w części 
z materiałów pochodzących z recyklingu. 
Trwałe i stylowe.

SUSTAINABILITY DEVELOPMENT
Products to reduce your ecological 
footprint ecological footprint and support 
sustainable development. Reusable 
gadgets reduce energy 
and resource consumption and resources.

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ
Produkty pozwalające zmniejszyć ślad 
ekologiczny i wspierające zrównoważony 
rozwój. Gadżety wielokrotnego użytku, 
ograniczające zużycie energii i zasobów.

PACKAGING

Products whose packaging is reduced 
to a minimum or can be reused

OPAKOWANIA
Produkty, których opakowanie jest 
ograniczone do minimum lub może 
zostać ponownie wykorzystane.

PRODUCTS MADE FROM RECYCLING Products 
Made in whole or in part from recycled 
materials. Durable and stylish

PRODUKTY Z RECYKLINGU
Produkty wykonane w całości lub w części 
z materiałów pochodzących z recyklingu. 
Trwałe i stylowe.

25. 



26. GADŻETY EKOLOGICZNE / 
ECO-FRIENDLY GADGETS

Gadżety z tej grupy odpowiedzialnie promują 
�rmę i idee ekologiczne pokazując
jednocześnie zaangażowanie w ochronę 
i odbudowę środowiska. Szeroka gama 
funkcjonalnych produktów w tej grupie 
gwarantuje możliwość dopasowania się 
do wymagańodbiorcy.

Gadgets from this group responsibly 
promote the company and ecological ideas 
while showing commitment to protecting 
and restoring the environment. A wide range 
of functionalproducts in this group guarantees 
the possibility of adapting to the requirements 
of the recipient.



27. GADŻETY Z KORKA / CORK GADGETS 

Korek to ekologiczny materiał pozyskiwany 
z zewnętrznej warstwy dębu. Właściwości 
korka: wodoodporny, lekki, hipoalergiczny, 
izolacyjny, nie wchodzi w reakcję chemiczne.
Produkty z korka idealnie sprawdzają się jako 
ekologiczne upominki. Korek wpisuję się w 
idee zero waste jako produkt ekologiczny, 
łatwy do recyklingu, pozyskiwany z surowca 
odnawialnego oraz dobry do ponownego 
wykorzystania

Cork is an eco-friendly material extracted from 
the outer layer of oak. Properties of cork: 
waterproof, lightweight, hypoallergenic, 
insulating, does not react chemically.
Cork products are ideal as ecological gifts. 
Cork is part of the zero-waste concept, 
as it is ecological, easily recyclable, obtained 
from a renewable resource and good for reuse.



28. ZNAKOWANIE / BRANDING

Istnieje możliwość wykonania znakowania. 
Koszt znakowaniabędzie indywidualnie ustalony w zależności
od zamawianej ilości i rodzaju logotypu.

Dostępne metody nanoszenia logotypów:

· Doming - to technologia znakowania polega na nałożeniu 
na kolorowy wydruk warstwy żywicy poliuretanowej.

· Druk UV - to bezpośrednie drukowanie obrazu a następnie  
utwardzenie go pod wpływem światła UV.

· DTG - to technika druku bezpośredniego za jaj pomocą można 
uzyskać intensywny i trwały nadruk w full colorze

· Etykiety i zawieszki

· Grawer laserowy - polega na wypaleniu przez promień lasera 
odwzorowywanego kształtu w twardych przedmiotach.

· Haft

· Kalka ceramiczna - polega na nałożeniu specjalnego papieru, 
na którym znajdują się obrazy na powierzchnię ceramiczną

· Sitodruk - w metodzie tej używane jest sito. Część oczek w sicie 
jest zasklepiona, natomiast wolne oczka tworzą matrycę.

· Sublimacja - to metoda znakowania polegająca 
na przeniesieniu tuszu z wydruku bezpośrednio na ceramikę

· Tampodruk - polega na nakładaniu farby za pomocą stempla 
zwanego tamponem na artykuł reklamowy

· Termotransfer - polega na termicznym wgrzaniu logotypu w dany 
materiał.

· Tłoczenie - znakowanie przy użyciu dużego ciśnienia 
i wysokiej temperatury.

Istnieje możliwość wykonania znakowania. 
Koszt znakowaniabędzie indywidualnie ustalony w zależności
od zamawianej ilości i rodzaju logotypu.

Available branding methods

· Doming - is a marking technology that involves applying 
a layer of polyurethane resin to a colour print.

· UV printing - direct printing of the image followed by curing 
under UV light.

· DTG - is direct to garment printing technique, which can be 
used to achieve an intense and permanent full-colour print.

· Labels and hang tags

· Laser engraving - involves burning a laser beam onto a hard 
object to create the desired shape.

· Embroidery

· Ceramic tracing paper - involves placing a special paper with 
images on a ceramic surface

· Screen printing - a screen is used in this method. Some of the 
meshes in the screen are sealed, while the free meshes form a 
matrix.

· Sublimation - is a marking method where the ink
is transferred from the print directly onto the ceramic.

· Pad printing - involves the application of ink using a stamp 
called a pad on an advertising article

· Thermal transfer - involves the thermal pressing of 
a logotype into a given material.

· Embossing - marking using high pressure and high 
temperature.
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