PROPOZYCJE OFERTOWE

ZESTAWY CLASSIC JAKO TOWAR HANDLOWY PRZEZNACZONY DO DALSZEJ ODSPRZEDAŻY.

Zestaw CLASSIC
W skład zestawu wchodzą:
๏

๏
๏

Opakowanie
foliowe

Ilość sztuk

Cena netto/1 szt.

100

2,30 zł

500

2,00 zł

1000

1,85 zł

2000

1,60 zł

5000

1,45 zł

10000

1,30 zł

uniwersalna ulotka zawierającą instrukcje
postępowania, telefony alarmowe oraz konkretne
wskazówki dotyczące wzywania policji przy kolizji
lub wypadku
druk samokopiujący - oryginał i kopia z instrukcją
wypełniania
opakowanie foliowe zabezpieczające przed
zniszczeniem
Czas realizacji: 3 dni. Termin płatności: 7 dni.

Zestaw CLASSIC PLUS
(Zestaw Classic z dodatkowym kartonikiem informacyjnym z eurozawieszką.)

W skład zestawu wchodzą:
๏

๏

druk samokopiujący - oryginał i kopia z instrukcją
wypełniania,

๏

opakowanie foliowe zabezpieczające przed
zniszczeniem

๏

Opakowanie
foliowe

uniwersalna ulotka zawierającą instrukcje
postępowania, telefony alarmowe oraz konkretne
wskazówki dotyczące wzywania policji przy kolizji lub
wypadku

Ilość sztuk

Cena netto/1 szt.

100

2,40 zł

500

2,10 zł

1000

1,90 zł

2000

1,70 zł

5000

1,50 zł

10000

1,35 zł

dodatkowo kartonik informacyjny z eurozawieszką
promujący produkt
Czas realizacji: 2 dni. Termin płatności: 7 dni.

ZOBACZ FI LM

www.oswiadczenie-sprawcy.pl

Zestawy Ekspozycyjne
Nasze gotowe zestawy CLASSIC PLUS mogą Państwo zamówić w boksach lub na
krawatach ekspozycyjnych wspomagających sprzedaż towaru.
BOKS EKSPOZYCYJNY - przystosowany jest do wszystkich stojaków wystawowych.
Niewielki rozmiar - 8 cm x 9 cm x 22 cm - mieści 40 szt. oświadczeń. Bardzo praktyczny
przy kasach. Sprzedawany konfiguracjach: boks 25 szt. Lub boks 40 szt. Każdy boks z
produktem jest zabezpieczony folią ochronną.

Dodatkowy
otwór
Eurozawieszka
górna

KRAWAT EKSPOZYCYJNY - sprawdza się doskonale jako uzupełnienie półek
sklepowych. Podręczny i rzucający się w oczy. Standardowo mieszczący 18 szt. (dł. 95 cm).
Istnieje możliwość indywidualnej konfiguracji krawata ekspozycyjnego według Państwa
potrzeb.
Zamówienie

Eurozawieszka
dolna

Ustalanie ceny
flamastrem

25 szt. w boksie

40 szt. w boksie

18 szt. na krawacie

ilość krawatów lub
boksów / szt.

Cena netto/
boks

Cena netto/
szt.

Cena netto/
boks

Cena netto/
szt.

Cena netto/
krawat

Cena netto/
szt.

10

52,50 zł

2,10 zł

80,00 zł

2,00 zł

39,60 zł

2,20 zł

50

47,50 zł

1,90 zł

72,00 zł

1,80 zł

36,00 zł

2,00 zł

100

42,50 zł

1,70 zł

64,00 zł

1,60 zł

32,40 zł

1,80 zł

200

38,75 zł

1,55 zł

58,00 zł

1,45 zł

29,70 zł

1,65 zł

400

36,25 zł

1,45 zł

54,00 zł

1,35 zł

27,90 zł

1,55 zł

PROPOZYCJE OFERTOWE

ZESTAWY PREMIUM JAKO NOŚNIK REKLAMOWY PROMUJĄCY FIRMĘ LUB PRODUKT

Zestaw PREMIUM
(Zestaw Classic oraz dodatkowo indywidualnie przygotowana wkładka.)

W skład zestawu wchodzą:

Wkładka

Opakowanie
foliowe

๏

indywidualnie przygotowana wkładka,

๏

uniwersalna ulotka zawierającą instrukcje
postępowania, telefony alarmowe oraz konkretne
wskazówki dotyczące wzywania policji przy kolizji
lub wypadku,

๏

druk samokopiujący - oryginał i kopia z instrukcją
wypełniania,

๏

opakowanie foliowe zabezpieczające przed
zniszczeniem.

Ilość sztuk

Cena netto /1 szt.

1000

1,90 zł

2000

1,70 zł

5000

1,60 zł

10000

1,45 zł

Projekt od

100,00 zł

Czas realizacji to 10 dni. Termin płatności 7 dni.

Zestaw PREMIUM PLUS
W skład zestawu wchodzą:
๏

๏
๏

indywidualnie przygotowana ulotka
zawierającą instrukcje postępowania, telefony
alarmowe oraz konkretne wskazówki
dotyczące wzywania policji przy kolizji lub
wypadku,
druk samokopiujący - oryginał i kopia z
instrukcją wypełniania,

Ilość sztuk

Cena netto /1 szt.

1000

2,00 zł

2000

1,80 zł

5000

1,65 zł

10000

1,50 zł

Projekt od

200,00 zł

opakowanie foliowe zabezpieczające przed
zniszczeniem

Czas realizacji to 14 dni. Termin płatności 7 dni.

Opakowanie
foliowe

Dodatkowa naklejka
Do każdego zestawu mogą Państwo zamówić indywidualną naklejkę w cenie 0,10 - 0,30 zł za sztukę. Przykłady poniżej.

Naklejka
dowolny tekst

Naklejka
dowolny tekst

Protector Sp. z o.o.
31-207 Kraków;
ul. Ks. K. Siemaszki 62
NIP: 945-221-61-34
KRS: 0000711689
REGON: 369123633
SWIFT PLN: INGBPLPW
Bank ING nr rachunku:
11 1050 1445 1000
0090 8028 8566

Twój doradca:
Irek
tel.: 607 109 706
mail: info@propo.pl

oswiadczenie-sprawcy.pl

© Kopiowanie, rozpowszechnianie, modyfikacja oraz wszelka
inna eksploatacja materiałów jest objęta prawem autorskim
i wymaga zgody właściciela tych praw, Protector Sp. z o.o.,
zgodnie z “Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych
z dnia 4 lutego 1994 r.” Produkt Oświadczenie Sprawcy
Wypadku jest chroniony Świadectwami Urzędu Patentowego.
Wszelkie kopiowanie, używanie podobnych wzorów
Oświadczenia, opakowania, wymiarów oraz treści jest karalne
i będzie ścigane z mocy prawa RP.
Nazwy firm, ich znaki towarowe, loga i ilustracje produktów
zamieszczone na ulotce, należą odpowiednio do ich właścicieli
i zostały użyte jedynie w celach informacyjnych oraz nie mogą
być kopiowane bez zgody ich właścicieli lub bez zgody firmy
Protector Sp. z o.o.

W IZ Y TÓ W KA TWOJ E J FI R MY
W TRO S C E O KL I E N TA
W Polsce co 20 sekund dochodzi do
wypadku, kolizji lub stłuczki. Uczestnikami
tych zdarzeń możemy zostać my sami, nasi
bliscy, znajomi, każdy. Rzadko wiemy, jak
należy postępować w takiej sytuacji, a stres
powoduje, że popełniamy błędy.
๏ Co zrobić w pierwszej kolejności?
๏ Jak zachować się przy poważnym
wypadku, a jak przy drobnej kolizji?
๏ Czy wzywać Policję czy nie?
๏ Co robić dalej?
Odpowiedzi na te pytania wraz
z praktycznymi poradami, schematem
działania krok po kroku i Oświadczeniem
Sprawcy Wypadku znajdziesz w środku
opakowania.
Unikalny numer, samokopiujący druk oryginał i kopia - to dużo więcej niż jeden
egzemplarz pośpiesznie i błędnie napisanego
oświadczenia.

Na długo
Dzięki naszym oświadczeniom Państwa
firma zostanie w świadomości klienta
na bardzo długo. Kierowcy na wszelki
wypadek zachowują oświadczenie
w dowodzie rejestracyjnym lub w
swoim pojeździe. W przypadku kolizji
lub uszkodzenia pojazdu Państwa dane
będą zawsze pod ręką.

Możliwości

Być pomocnym

Dostosujemy projekt do Państwa
wizerunku i potrzeb. Oprócz takich
danych kontaktowych takich jak:
telefony, adresy korespondencyjne czy
mailowe, umieścimy wybrane przez
Państwa fotografie i hasła reklamowe.
Oświadczenia doskonale sprawdzą się
także jako nośnik promujący nowy
produkt, salon, warsztat czy usługę.

Z doświadczeń kierowców wiemy, że
nasz produkt to duże ułatwienie
i pomoc w nieoczekiwanej sytuacji,
jaką jest kolizja. Dzięki naszemu
intuicyjnemu formularzowi
rozładowujemy stres i zamieszanie,
jakie wtedy panuje. Reklama Państwa
firmy zostawia pozytywny ślad w
świadomości kierowcy, przypominając
tym samym, od kogo je otrzymał.

® PROFESJONALNE OŚWIADCZENIE SPRAWCY WYPADKU

Jak to działa?
๏

Przekazują lub sprzedają Państwo oświadczenie klientowi.

๏

Klient ma stłuczkę.

Kierowcy zatrzymują oświadczenie na wszelki wypadek i trzymają je w
samochodzie lub dokumentach.

W oświadczeniu znajdują się niezbędne informacje i wskazówki, co
robić w takiej sytuacji. W razie potrzeby klient wykonuje telefon na
podany przez Państwa numer.

๏

Kolizja z winy klienta.
Dzięki intuicyjnym informacjom zawartym w naszym oświadczeniu, klient
może szybko podjąć decyzję o przyznaniu się do winy, jeśli jest o niej
przekonany. Unika w ten sposób przyjazdu policji i mandatu za
spowodowanie kolizji.

๏

Samochód Klienta pod Państwa opieką.
Indywidualne informacje i dane kontaktowe do Państwa firmy, które znajdą się
w oświadczeniu na Państwa życzenie, pomagają klientom w likwidacji szkody.

๏

Drobny gadżet, ale bardzo pomocny.
Wizytówka Państwa firmy w trosce o klienta. Reklama Państwa firmy zostawia
pozytywny ślad w świadomości kierowcy, przypominając tym samym, od kogo
je otrzymał.

Co zawiera nasz produkt?
unikalny numer
numery alarmowe

co robić w razie wypadku?
zakres działalności ﬁrmy

rozmiar dowodu
rejestracyjnego

kod QR, link do strony

oryginał i kopia

logo, akcje promocyjne

instrukcja wypełniania

kiedy wzywać policję?

dane teleadresowe

akceptacja ubezpieczycieli

