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Superheroes: Feniks i Heros ze 100 % bawełny, w 12 dopasowanych do siebie kolorach.

Pf Concept

(Zdjęcia: PF Concept)

Superheroes
Niska cena + wysokie
stany magazynowe + super
szybkie znakowanie = Superheroes. Taką nazwę nosi
najnowsza koncepcja specjalisty ds. produktów reklamowych – firmy PF Concept.
Oferta będzie dostępna dla
Klientów od 1 kwietnia 2019
roku.
W segmencie odzieżowym PF Concept znajdziemy
produkty „na każdą kieszeń”.
Od korzystnych cenowo
propozycji „Basic” do modnych, uszytych z najbardziej
funkcjonalnych materiałów.
Wszystkie modele są przyjemne w dotyku, posiadają
elegancki wygląd i są bardzo
wygodne.
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T-Shirt + Cap
Nowy koncept Superheroes to najszybszy sposób
na otrzymanie spersonalizowanego t-shirta wraz z
czapeczką. Warunkiem jest
– złożenie zamówienia bezpośrednio w PF Concept.
W ofercie znajdziemy t-shirty unisex Heros (38028)
marki Elevate oraz czapeczki
Feniks (38666) marki Bullet.
Obydwie pozycje dostępne
są w niskiej cenie, w dużych
stanach magazynowych, dopasowanej do siebie kolorystyce oraz (na życzenie) z
ekspresowym znakowaniem
(2 dni, w ilości do 250 sztuk).
Superheroes Feniks i Heros ze 100 % bawełny dostępne są w 12 dopasowanych do siebie kolorach.
Natomiast sam t-shirt
– dodatkowo w 8 pozostałych kolach. Możemy
wybierać: od klasycznego
białego, czarnego, czerwonego lub granatowego,
poprzez modny pomarańczowy, różowy i zielony, po rzucający się w
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oczy – żółty. T-shirty dostępne są w rozmiarach od 2XL
do 5XL.
Koszulki Heros produkowane są w identycznej jakości jak pozostałe produkty z
kolekcji Elevate. Wyróżnia je
jedynie logo umiejscowione
na odrywalnej metce.
2 dni, do 250 sztuk
Zamówienia Superheroes
realizowane są w, należącym
do PF Concept, polskim centrum produkcyjnym PF Logo
Express w Robakowie (koło
Poznania), przez specjalnie
skonstruowane do tego projektu maszyny. A wszystko
dzieje się ekspresowo – w
czasie 2 dni, jeśli zamówienie opiewa na ilość do 250
sztuk. Dla większych zamówień obowiązuje standardowy czas realizacji.
Ekspresowa, dwudniowa
realizacja zamówień Superheroes obejmuje zdobienia
czapeczki technologią sitodruku (1 kolor) lub druku cyfrowego (4 kolory, CMYK). T-shirty mogą być znakowane

dwukolorowym nadrukiem
sitodrukowym. Dodatkowe
opcje znakowania są jak najbardziej możliwe, ale tylko
z uwzględnieniem standardowego czasu ich realizacji.
W zależności od tego, gdzie
miałoby zostać umiejscowione znakowanie, Klienci
Superheroes mogą wybierać
spośród technologii: sitodruku, haftu lub druku transferowego.
Dalsze informacje na temat nowości Superheroes
dostępnej w ofercie PF Concept od 1 kwietnia tego roku,
znajdziemy na stronie internetowej:
www.pfconcept.com

