Identyfikatory

Firma
Firma ash specjalizuje się
w wykonywaniu popularnych w Europie
identyfikatorów osobistych. Prosty, lekki
i funkcjonalny identyfikator wyróżniający
się doskonałą estetyką wykonania
i długą trwałaścią, to elementy
wyróżniające nasze produkty

Identyfikatory
Elegancki identyfikator
z wyeksponowanym logo firmy,
nazwiskiem, funkcją to ważny element
kreowania wizerunku firmy. Sprawia,
że nie tracąc na profesjonalizmie ułatwia
kontakt z klientami, partnerami i innymi
gruapmi interesu. Jest doskonałym
narzędniem wsparcia budowy relacji,
zarówno w firmie jak i podczas spotakń
handlowych, konferencji, szkoleń
i seminariów, ułatwia komunikację,
jak również podkreślając przynależność
do firmy.

Oferta
Styl – nowoczesność – elegancja
Oferowane przez nas identyfikatory
to rezultat nowoczesnej technologii
laserowej, umożliwiającej nadruk
komputerowy w pełnym kolorze na
specjalnie przygotowanym aluminium
(grubość 0,5 mm) lub atrakcyjnym
jubilerskim matalu (grubość 1,0 mm).

identyfikatory
classic

Opis
Firmy oferujące wysokiej jakości
produkt czy usługi dbają o równie
wyrafinowany wizerunek. Elegancki
identyfikator z wyeksponowanym logo
firmy, nazwiskiem czy funkcją, sprawia
że nie tracąc na profesjonalizmie ułatwia
kontakt z klientami, partnerami i innymi
przedstawicielami biznesu. Identyfikatory
z lakierowanego jubilerskiego metalu
Classic – popularne w Europie to
styl – elegancja – nowoczesność.
Połączenie nowoczesnej technologii
„high looking steel” oraz
indywidualnego wzornictwa sprawiają,
że Classic to eleganckie, lekkie,
wygodne w użyciu i niezwykle praktyczne
identyfikatory osobiste.
Możliwe jest wykonanie dowolnego
projektu graficznego z zastosowaniem
pełnej gamy kolorystycznej.

Kształty
• owalne 59×34 mm
• prostokątne 70×25 mm
• prostokątne: 60×18,5 mm

identyfikatory win
z wymiennym nazwiskiem

Opis
Trwałe, wygodne i funkcjonale.
Dodatkowa zaletą identyfikatorów Win
jest ich praktyczność.
Przy wydrukowanym logotypie
firmy, pozostawione zostaje miejsce
na umieszczenie kartki z nazwiskiem
i funkcją. Wygodniej i prościej nie
może być, nawet w sytuacji rotacji
pracowników. W takim przypadku
wystarczy tylko wymienić karteczkę
z nazwiskiem.
Refleksyjne odbicie polimeru
nadaje identyfikatorom szczególny,
trójwymiarowy efekt. Możliwe jest
wykonanie dowolnego projektu
graficznego z zastosowaniem pełnej
gamy kolorystycznej.

Kształty
• prostokątne 73×35 mm
• prostokątne 73×44 mm

identyfikatory
AluSub

Opis
AluSub to identyfikatory, które prezentują
logo firmy czy nazwisko w szczególnie
dyskretny sposób. Specjalnie
spreparowane aluminium odznacza
się wysokim połyskiem i ciekawą
fakturą. AluSub z powodzeniem
znajdzie miejsce wszędzie tam, gdzie
stawia się na styl i nowoczesność.
Prosta, elegancka forma – to dyskretny,
wygodny i praktyczny identyfikator
osobisty. Refleksyjne odbicie polimeru
nadaje identyfikatorom szczególny,
trójwymiarowy efekt. Możliwe
jest wykonanie dowolnego projektu
graficznego z zastosowaniem pełnej
gamy kolorystycznej.

Kształty
•	prostokątne 59×26 mm
(wielkość do uzgodnienia)

znaczki firmowe
i okolicznościowe

Opis
Istnieją sytuacje wymagające
szybkiego wyposażenia pracowników
w odpowiedni emblemat, który wyróżni
ich w tłumie. Bywają miejsca,
które należy sprawnie i efektownie
oznakować. W takich przypadkach
wykonane przez nas znaczki
sprawdzają się znakomicie.
Znaczki firmowe z zapięciem
magnetycznym na każdą okazję.

Kształty

CENNIK
Oferta cenowa identyfikatorów firmy ash wykonywanych metodą laserową w pełnym kolorze na specjalnie
przygotowanym materiale.
PRODUKT

NADRUK

10÷100

101÷500

501÷1000

1001 +

IDENTYFIKATOR Classic
– zapięcie AGRAFKA

Laser pełny kolor

14,74

13,86

13,02

12,23

IDENTYFIKATOR Classic
– zapięcie MAGNES

Laser pełny kolor

16,94

15,92

14,96

14,06

PRODUKT

NADRUK

10÷100

101÷500

501÷1000

1001 +

IDENTYFIKATOR AluSub
– zapięcie AGRAFKA

Laser pełny kolor

9,93

9,35

8,80

8,29

IDENTYFIKATOR AluSub
– zapięcie MAGNES

Laser pełny kolor

12,13

11,41

10,74

10,11

IDENTYFIKATOR AluSub
z ŻYWICĄ*

Dodatkowo
na życzenie

4,20

4,20

4,20

4,20

IDENTYFIKATORY z wymiennym nazwiskiem
PRODUKT

NADRUK

10÷100

101÷500

15,45

14,57

13,73

12,94

IDENTYFIKATOR Win
– zapięcie MAGNES

Laser pełny kolor

17,65

16,63

15,67

14,77

IDENTYFIKATOR Win
z ŻYWICĄ*

Dodatkowo
na życzenie

4,20

4,20

4,20

4,20

ZAPIĘCIE

10÷100

101÷500

501 +

Znaczki FIRMOWE ZF2 25×25

magnes – śr. 16 mm

8,00

7,50

7,00

Znaczki FIRMOWE ZF3 30×20

magnes – śr. 16 mm

8,00

7,50

7,00

Znaczki FIRMOWE ZF5 50×20

magnes – śr. 16 mm

10,00

9,50

9,00

UWAGA! Znaczki okolicznościowe z ŻYWICĄ*, cena detaliczna + 2,15 zł.

www.ash.com.pl

1001 +

Laser pełny kolor

PRODUKT

ASH Identyfikatory
ul. Piłsudskiego 23
50-044 WROCŁAW
tel. 71 799 98 81
fax 71 799 98 82
e-mail: biuro@ash.com.pl

501÷1000

IDENTYFIKATOR Win
– zapięcie AGRAFKA

* ŻYWICA na identyfikator upiększa i dodatkowo chroni id przed czynnikami chemicznymi,
jak perfumy, dezodoranty, itp.
CENY NETTO w zł (VAT 22%) + KOSZTY PRZESYŁKI
Do IDENTYFIKATORA ALUMINIOWEGO Win zamiast zapięcia magnetycznego
można zastosować smycze z końcowką GSM. Cena obniżona o 5%.
Używając zapięcia magnetycznego zamiast agrafki czy szpilki
gwarantujemy nieuszkodzenie ubrania.

