


Vánoční nabídka

Přívěsek na klíče 
v krabičce

Kovový přívěsek na klíče 
v krabičce z černého kartonu.

možnosti tisku: 3D  
samolepka (logoprint)

min. odběr: 20 ks

Hrací karty 
v plechovce

Klasické hrací karty – 54 ks.

možnosti tisku:   
tampotisk nebo laser (na 
plechovku)

min. odběr: 20 ks

Sada  
společenských her

Sada 4 her v dřevěné krabici – 
šachy, dáma, domino, mikádo.

možnosti tisku:   
tampotisk nebo laser  
(na krabičku)

min. odběr: 1 ks

USB flash disk

kapacita: 4 GB nebo 8 GB

barva: černá, modrá, červená, 
bílá, zelená, stříbrná

možnosti tisku:  
tampotisk

min. odběr: 100 ks

Poznámkový set

1 velký a 1 střední žlutý 
poznámkový blok a 5 malých 
barevných poznámkových 
bločků.

možnosti tisku:  
tampotisk

min. odběr: 20 ks

Vizitkář Elemento

Vizitkář z broušeného kovu  
a PU kůže.

možnosti tisku:  
tampotisk na kůži nebo laser  
do kovu

min. odběr: 5 ks

Univerzální nůž 
Home Profi (13 cm)

Univerzální nůž z prvotřídní 
nerezavějící oceli s 
ergonomickou rukojetí z tvrdého 
odolného plastu a třemi 
masivními nýty.

možnosti tisku:  
samolepka na obal, gravírování

min. odběr: 5 ks

Bílý hrnek s vlastním
potiskem 250 ml

Bílý hrnek, který si můžete 
nechat potisknout čím chcete.

možnosti tisku:  
sublimační potisk (pro praváka, 
pro leváka, na střed)

min. odběr: 10 ks 
cena vč. potisku

cena od:
121 Kč

cena od:
189 Kč

cena od:
113 Kč

cena od:
170 Kč

cena od:
31 Kč

cena od:
50 Kč

cena od:
39 Kč

cena od:
70 Kč
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Kožený USB 
flash disk

kapacita: 4 GB nebo 8 GB

barva: černá nebo hnědá

možnosti tisku: 1/0 nebo  
laser (na kov)

min. odběr: 100 ks

Sada zavařenin 
pro ženy

levandulový sirup 250 ml,  
růžová zavařenina 110 ml, 
dýňová hořčice 110 ml

možnosti tisku:   
samolepka na obal

min. odběr: 1 ks

Cestovní manikúra
Solingen

Cestovní manikúra v koženém 
pouzdře s drukem Swarovski.

barva: černá, bílá, červená, 
modrá, oranžová, zelená

možnosti tisku:  
tampotisk (na pouzdro)

min. odběr: 5 ks

Sada Pink Pag

krém na ruce 150 ml,  
sprchový gel 240 ml,  
mýdlo 100 g,  
šumivá koule 50 g

možnosti tisku: 
samolepka na obal

min. odběr: 1 ks

 USB power banka

Plastová USB power banka 
s 2200 mAh baterií.  
Dodáváno včetně USBmini 
nabíjecího kabelu.

barva: bílá, modrá, červená, 
černá (pruh)

možnosti tisku: tampotisk

min. odběr: 2 ks

Sada domácích 
zavařenin pro muže

zázvorový sirup 0,25 l, 
hořčice cajun 100 g, 
hořčice s medem a koprem 100 g

možnosti tisku:  
samolepka na obal

min. odběr: 1 ks

Set na víno

Vývrtka s nožem, kroužek 
proti ukápnutí, zátka a nálevka 
v kulaté dřevěné krabičce.

možnosti tisku:  
laser do kovu, laser do dřeva  
(na krabičku nebo i na  
jednotlivé komponenty)

min. odběr: 2 ks

Sada Green Pag

krém na ruce 150 ml, 
sprchový gel 240 ml,  
mýdlo 100 g,  
šumivá koule 50 g

možnosti tisku:  
samolepka na obal

min. odběr: 1 ks

cena od:
327 Kč

cena od:
354 Kč

cena od:
335 Kč

cena od:
354 Kč

cena od:
299 Kč

cena od:
293 Kč

cena od:
221 Kč

cena od:
269 Kč
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cena od:
31 Kč

cena od:
39 Kč

Čelakovského 1100/29
615 00, Brno-Židenice

+420 731 374 157
www.prezza.cz

Komplexní řešení prezentačních systémů 
a reklamních předmětů.

Dárková sada

Pánská souprava, obsahující 
kravatu a manžetové knoflíčky, 
zabalená v dárkové krabici.

barva: černá, sv. modrá, 
námořnická modrá

možnosti tisku: 
tampotisk (na krabičku) 
sítotisk S3 (na kravatu)

min. odběr: 1 ks

Dárková sada Perseus

Oboustranný opasek z pravé kůže 
s černou a šedou stranou dodáváný 
v dárkové krabičce Marksman. 
Součástí sady otevřená spona 
s černým matovým povrchem 
a uzavřená spona s leštěným 
saténovým pochromováním, 
vyrobená ze zinkové slitiny.

možnosti tisku: laser do kovu  
(na sponu), tampotisk (krabička  
– zároveň i logo Marksman),  
ražba (na pásek)

min. odběr: 1 ks

Hodinky Marksman

Nerezové hodinky s datumkou 
a svítícími ručičkami a řemínkem 
z pravé kůže. Vodotěsné do 
50 metrů.

možnosti tisku:   
tampotisk (krabička), laser (na 
kov), sítotisk (krabička)

min. odběr: 1 ks

Dodací lhůta 2 – 3 týdny. Ceny produktů jsou pouze orientační, odvíjí se od počtu objednaných kusů. Pokud není uvedeno jinak, jedná se 
o cenu bez tisku, který se řeší individuálně.

Kuličkové pero  
Balmain v krabičce

Černé pero se stříbrnými 
doplňky, dodáváno spolu 
s černým pouzdrem z imitace 
kůže v dárkové černé krabičce.

možnosti tisku:  
tampotisk nebo laser (na pero, 
krabičku nebo pouzdro)

min. odběr: 1 ks

Černá dárková sada
Balmain Millau

Kůží potažené kuličkové 
pero, klíčenka z imitace kůže 
a peněženka.

barva: černá, hnědá

možnosti tisku: 
ražba (na krabičku, peněženku 
a přívěšek), laser (na pero), 
tampotisk (na pero, krabičku, 
přívěšek)

min. odběr: 10 ks

Dárková sada Sonnet

Kuličkové pero Parker Sonnet 
Black GT a luxusní pouzdro.
Součástí je jedna náplň do 
kuličkových per.

možnosti tisku:  
tampotisk (na pero)

min. odběr: 1 ks

cena od:
2 187 Kč

cena od:
1 602 Kč

cena od:
760 Kč

cena od:
955 Kč

cena od:
377 Kč

cena od:
508 Kč


