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КОИ СМЕ НИЕ

Ние сме колоритен и емоционален екип от необикновени личности. Нашата 
основна движеща сила и стимул са нетрадиционните проекти, с които нашите 
клиенти ни предизвикват всеки ден. Ние нямаме ограничения в нашите 
възможности. Не се плашим нито от много големи размери, нито от сложни 
манипулации. Колкото по-оригинални и креативни са вашите идеи, толкова 
по-голям е стремежът ни и желанието да ги реализираме. Ето защо инвестираме 
главно в иновативни технологии и нестандартно мислещи хора, вярвайки, че в 
необятния свят на рекламата, за да бъдем различни, има само един начин - Да 
направим крачка отвъд въображението.

ЗА ВРЪЗКА С НАС

Цветомира Димитрова 

Гергана Новева

Виолета Достова
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АНТИБАКТЕРИАЛНА ЗАЩИТА

 Имате малко бебе, живеете с възрастни роднини или просто 
наистина се грижите за здравето си? То тогава на Вашето внимание 
предлагаме портативни бактерицидни лампи. Чрез своите UV лъче- 
ния, те убиват всички зловредни бактерии и микроби. Спокойно 
може да дезинфек- цирате бибероните на бебето или пък телефо- 
ните, които са неизменна част от нашето ежедневие и са едно от 
най-податливите на замърсява- ния устройства. Изберете цвят по 
избор, доверете ни се и бъдете мак- симално защитени. 

UV СТЕРИЛИЗАЦИЯ
Дълбоката ултравиолетова светлина с дължина на

вълната 240 ~ 280 nm може да унищожават молекулата
на ДНК или РНК на бактериите и причиняват

бактериална смърт.

Крива на ефективност за
бактериална смърт

ПРЕНОСИМО БАКТЕРИЦИДНО ФЕНЕРЧЕ С UV-C ЛЪЧИ: 



АНТИБАКТЕРИАЛНА ЗАЩИТА

 Всички знаем, че заради така разпространилият се корона- вирус 
много бизнеси преустановиха работа. Поетапно, обаче, започваме да 
се връщаме към нормалния начин на живот и ежедневната рутина. 
Продуктът, който ви предлагаме е голяма антибактерицидна лампа, 
насочен към големи и средни бизнеси, а защо не и малки домакинства, 
което осигурява висока степен на защита от много зловредни вируси и 
бактерии. 
 Антибактерицидната лампа е изключително красива и стилна на 
външен вид, така че може да пасне на всеки интериор – от хигиенно 
помещение или магазин в мол или друг търговски обект, до чудесен 
завършек на някой бар или ресторант. 
 Съвсем скоро ще бъдат отворени училища и детски градини, 
което от своя страна носи рискове от масово и лесно заразяване. Това 
може да се предотврати, ако се спазват необходимите мерки за 
сигурност, а нашите лампи могат да са в помощ на училищния 
персонал. 
 Ще се убедите колко лесно функционира – вкарвате ръцете си в 
отвора на лампата и за 10-15 секунди всички микроби по тях ще бъдат 
унищожени. В работен режим лампата светва, а когато приключи 
дезинфекцията с UV-C лъчи лампата изгасва. 

АНТИБАКТЕРИАЛНА КУТИЯ ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЯ С UV-C ЛЪЧИ: 



АНТИБАКТЕРИАЛНА ЗАЩИТА



АНТИБАКТЕРИАЛНА ЗАЩИТА



АНТИБАКТЕРИАЛНА ЗАЩИТА



АНТИБАКТЕРИАЛНА ЗАЩИТА



АНТИБАКТЕРИАЛНА ЗАЩИТА



АНТИБАКТЕРИАЛНА ЗАЩИТА

 Омръзна ли Ви нон стоп да мислите как ще се екипирате, за да 
излезете навън по време на пандемия? Предлагаме нов продукт в 
джобен формат, който може да закачите директно на връзката с клю- 
чове. Това е нашият държач за врати. С него лесно може да отваряте 
и затваряте външни и вътрешни врати в жилищния блок, на работ- 
ното място и навсякъде извън дома. Удобният накрайник позволява 
да натискате всякакви бутони и да избегнете допир с ръка. Лесно 
се измива и дезинфекцира. Изработен е от ПВЦ.

ДЪРЖАЧ ЗА ВРАТА



 Макар кризата с COVID-19 да Ви завари неподготвени, ние съу- 
мяхме бързо да реагираме и затова създадохме един много функ- 
ционален и полезен стелаж. Върху него може да поставяте малък 
диспенсър с дезинфектант, кутия с ръкавици за еднократна употреба 
или друго, което смятате, че ще е най-добрата защита за Вас и окол- 
ните. 
 Стелажат може много добре да пасне на всякакъв интериор и 
екстериор на обществени заведения, хотели и офис сгради. Предим- 
ството на нашите стелажи е, че те са мобилни, леки, удобни и лесно 
преносими. 
 И не забравяйте – вирусът ще отмине, но освен него, около нас 
има много други опасни и вредни микроби, с които трябва да водим 
неистова борба. Трябва да бъдем максимално защитени и предпа- 
зливи. 

СТЕЛАЖИ ЗА ДЕЗИНФЕКТАНТИ

АНТИБАКТЕРИАЛНА ЗАЩИТА



 За безопасност за защита на хората от вируси и патогени. 
Материалът е Pet G и може да бъде декориран с дърво и PVC. 
Те могат да бъдат преоразмерени и модифицирани за всеки биз- 
нес, като oптики, таксиметрови автомобили, офиси и всякакви 
други.

ПРЕДПАЗНИ ПРЕГРАДИ 

АНТИБАКТЕРИАЛНА ЗАЩИТА



 Хаосът е неизменен спътник във Вашия живот, а бюрото Ви 
е отрупано с купчина разпиляна хартия?
 Имаме точното решение – стилен прозрачен клипборд, с 
който лесно и удобно да захващате листове хартия. Също така 
ако работите в агеция за организиране на събития и водещият 
трябва да чете сценария – нашият клипборд е идеален за това. 
Много практичен и удобен и разбира се, с опция за гравиране 
на лого и име.  Клипбордът е пододящ за използване като под- 
ложка за писане, когато няма върху какво да подложите листа 
хартия.       

КЛИПБОРД

ЗА ОФИСА



 Вие сте от хората, които обичат да си записват важните задачи 
за деня? Или пък просто обичате реда и подреждането на съби- 
тията хронологично?
 За тази цел създадохме мобилна поставка за бюро, изработе- 
на от плексиглас, върху която може да записвате своите задачи за 
деня. Може да бъде гравирана, както с персонално име, така и
фирмен брандинг. Не пропускайте важната информация и винаги 
бъдете подготвени. Ние сме насреща за осъществяването на всяка 
Ваша идея.

TO DO LIST:         

ЗА ОФИСА



 Имате чудесно бюро, модерен и удобен компютър, вършите 
си навреме работата, изкарвате пари и животът е повече от пре- 
красен. Това щеше да е идеалният сценарий, ако в повечето случаи 
не сте прекъсвани от колеги, които идват да ви питат разни неща, а 
мисълта Ви вечно се губи. 
 Ние намерихме точното решение на този на пръв поглед 
малък проблем – продукт, който може да използвате, както на 
работното място, така и у дома, когато искате да не Ви безпокоят. 
 Продуктът, който създадохме, е изработен от дърво, плекси- 
глас и магнитна част, с която лесно се закрепя върху монитор.   
  Целта е да показва кога сте заети и кога не. Така околните 
лесно ще се ориентират кога е най-подходящото и удобно време, 
за да разговарят с Вас.
 Как се използва и каква е неговата функционалност?     
Много е просто и лесно: когато сте заети, настискате тъч бутона 
и той светва в червено, а когато сте готови да отделите време на 
другите и не сте вглъбени в работа: изключвате бутона и готово – 
вече сте на линия за разговори с колеги и близки хора. 

I AM BUSY

ЗА ОФИСА



 Така, както монетата има две страни, така и нашите продукти 
са винаги с повече от една функция. 
 Предлагаме Ви дървена дъска под формата на парчета пъзел, 
които по Ваше усмотрение решавате как да сглобите. Дървото е 
чудесен материал, който позволява  да се гравира по начин, който 
на Вас Ви харесва. Но едно от най-приятните функции на дърве- 
ната дъска е, че може да закрепите удобно и стабилно Вашата 
любима чаша с изискано вино. 

ДЪРВЕНА ДЪСКА ПЪЗЕЛ

ЗА БИТА



 Подобно на Робинзон Крузо и ние в 21. век сме принудени да 
оцеляваме по своему. Разликата е, че живеем в голямо общество 
и използваме технологиите постоянно в нашето ежедневие.   
 Защо обаче да не заложим на старото, но сигурно: хартията 
и химикалът. Създадохме „Дневник за оцеляване“ , за да разноо- 
брази и направи живота Ви едно по-хубаво и подредено място 
с пре- пратка към близкото минало. Този тефтер е вечен - стра- 
ниците могат да се сменят и комбинират, да се добавят нови, така 
както Вие харесвате.

ДНЕВНИК ПО ОЦЕЛЯВАНЕ: 

ЗА БИТА



Вътрешни страници по избор

ЗА БИТА



Вътрешни страници със стикери

ЗА БИТА



 Всяка истинска дама има поне два чифта обеци и няколко укра- 
шения. Забравете за хаоса в шкафчето и разпръснатите накити!   
  Ако имате идея за асиметрична форма, която да превърнем в 
поставка за бижута, то не се колебайте да ни потърсите.       
 Поставката има опция да се гравира и е чудесно предложе- 
ние за персонализиран подарък. 

ПОСТАВКА ЗА ОБЕЦИ И УКРАШЕНИЯ: 

ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА



ДЪРВЕНИ КЛЮЧОДЪРЖАТЕЛИ

...с възможност за третиране с епоксидна смола или лак, гравиране
и кашране с PVC.

ДЪРВЕНИ ИЗДЕЛИЯ



ДЪРВЕНИ СТОЙКИ ЗА ТЕЛЕФОН

ДЪРВЕНИ МЕДАЛИ С КАШИРАНО И
ГРАВИРАНО ОГЛЕДАЛНО PVC

ДЪРВЕНИ ИЗДЕЛИЯ



ВСЯКАКВИ СВЕТРЕЩИ БУКВИ, ТАБЕЛИ И НАДПИСИ

СВЕТЕЩИ ИЗДЕЛИЯ



Изработка от опал, огледално PVC, еталбонд, дърво и други
материали.

СВЕТЕЩИ ИЗДЕЛИЯ



БРАНДИРАНЕ НА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ,
ИЗРАБОТКА НА ВИНИЛИ ЗА БИЛБОРДОВЕ И РОЛБАНЕРИ

ВЪНШНА РЕКЛАМА



ВЪНШНА РЕКЛАМА



ПЕЧАТНА РЕКЛАМА

Ние ви даваме възможност да копирате документи, принтирате
снимки, плакати, фототапети, трансперанти. Отпечатате рекламни
материали за вашата фирма по индивидуален дизайн:
- визитки               - фирмени бланки                - тефтери
- каталози             - текстил                                     - пликове   



БРАНДИРАНЕ НА ТЕНИСКИ, ШАЛОВЕ, ЧАНТИ, ШАПКИ,
ТОРБИЧКИ И ДРУГИ ТЕКСТИЛНИ ИЗДЕЛИЯ С

ФЛЕКС ФОЛИО      ПЕЧАТ     БРОДЕРИЯ

ТЕКСТИЛНИ ИЗДЕЛИЯ



 Дървото е един от материалите, които децата най-много 
харесват и обичат да си играят с него.
 Нашият "Лаптоп" съдържа цветни принадлежности за ри- 
суване и листа хартия, които детето свободно да изрисува.   
 Лесен е лесна за пренасяне, не тежи и е особено компактен. 

НОВИ И ЗАБАВНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ОТ

Малка и голяма дървена линия, брандирана с името на детето  

ЗА ДЕЦАТА



Два вида дървен пъзел за игра:

ЗА ДЕЦАТА

с цвета на дървото и многоцветен



Персонализиран дървен "лаптоп" 

ЗА ДЕЦАТА
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