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Ragadós ÖTLETEK

TAPADÓS információ

A mai felgyorsult világban nagyon fontos, hogy az
információt minél előbb megosszuk
Ügyfeleinkkel. Kínálatunkban most megjelent
egy új, modern, stílusos reklámeszköz, a
Duraframe plakáttartó, mely innovatív megoldás
a sűrűn változó információk megjelenítésére.
Több fajtája létezik – a sztatikus keret előnye,
hogy ragasztóréteg nélkül tapad bármilyen
nedves üveg felületre. Az öntapadós változat a
hátoldalon lévő védőfólia eltávolítása után
ragasztható a kívánt felületre (üveg, fa, műanyag,
fém, plexi, fal). Fém felületre ajánljuk a mágnes
csíkok segítségével kihelyezhető plakátkeretet.
Bővebb információért keresse Csónó Zsuzsát a
06-20-392-3362-es telefonszámon, vagy a
sales@conint.hu email címen.

tovább olvasom »

Az autó, mint
REKLÁMESZKÖZ

A különféle autó matricák, mágnesek nem csak
díszítő elemek lehetnek, de az autót

reklámhordozóvá is változtathatják. Törekszünk a
teljes körű kiszolgálásra, ezért már nem csak a

reklámanyagok nyomtatásában, de az autó
dekorálásában is állunk Ügyfeleink

rendelkezésére. Az oldalsó és hátsó ablakok
dekorálására One Way Vision autófóliát

használunk, mely a kilátást nem korlátozza,
viszont felépítésének köszönhetően az autóba
nem lehet belátni. A sík felületekhez a grafikát
erős tapadású autófóliára nyomtatjuk. A fólia

légcsatornás ragasztóréteggel rendelkezik, ami
megkönnyíti az applikálást. Speciális 3D matrica

az egyenetlen, íves felületekre. Ez a fajta fólia
rugalmas, nyújtható, könnyen felveszi a

domborulatok formáját. Javasoljuk, hogy a
dekoráció felhelyezéséhez kérje rutinos

dekoratőr kollégáink segítségét a 481-4665-ös
telefonszámon.
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Szezonnyitó LEÁRAZÁS

Ősztől ismét itt a kiállítások, vásárok ideje –
szerezze be nálunk a szükséges
reklámeszközöket, vagy egészítse ki a már
meglévőket egy-két új darabbal!
• csíptető síneket ajánlunk többféle méretben
10% kedvezménnyel.
60,5 cm hosszú 5 580 Ft+ÁFA
100,5 cm hosszú 6 120 Ft+ÁFA
70,5 cm hosszú 5 940 Ft+ÁFA
50,5 cm hosszú 5 400 Ft+ÁFA
• a Windstar szél-, és vízálló információs tábla,
A/0 méretben 15%-os kedvezménnyel most
nettó 57 800 Ft-os áron rendelhető meg. A
reklámeszközökhöz nyomatot és grafikai
tervezést is kérhet. Keresse kollégáinkat a
481-4665-ös telefonszámon. Bővebb
kínálatunkból a megallitotabla.hu oldalon
böngészhet. Az akció 2016. augusztus 19-tól
szeptember 30-ig, vagy a készlet erejéig tart
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ÜDVÖZLETTEL: CONINT-PRINT MUNKATÁRSAI

Ezt a levelet csak ügyfeleink kapják meg illetve azok, akik direkt
megkeresésünkkor kerültek levelezési listánkba. Amennyiben a
későbbiekben nem kíván értesülni híreinkről, aktuális akcióinkról,
ide kattintva leiratkozhat.

leiratkozás
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