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Reklama w torbie,
promocja w plecaku
Przekonanie
Klientów
do naszej marki i wzbudzenie zaufania do naszych
produktów to prawdziwe
wyzwanie. A już na pewno
możemy mówić o wielkim
sukcesie, jeśli nasi Klienci w pełni utożsamiają się
z przedmiotem promocji.
Dobrze wiemy, że „poczta pantoflowa” często jest
bardziej wiarygodna, niż
reklama w mediach. Dlatego przekonajmy naszych
Klientów do wystąpienia
z gadżetem reklamowym w
miejscu publicznym, np. na
spotkaniach bussinesowych,
zakupach, w kinie, siłowni,
na plaży. Optymalnym i jakże praktycznym rozwiązaniem jest w tym przypadku
właśnie nowoczesna torba
lub funkcjonalny plecak.
W prezentowanym przez
nas przeglądzie rynku znajdą Państwo torby i plecaki
reklamowe, aktówki, walizki
bussinesowe, etui na laptopa i wiele innych. Wszystkie produkty przeznaczone
są do celów promocyjnych
i przystosowane do nadruku
i haftu. Producenci tekstyliów reklamowych już dawno odkryli, że torby i plecaki
to bardzo dobre i użyteczne
narzędzie reklamowe, dlatego ich kolekcje stają się coraz
bardziej bogate, od prostych
toreb na zakupy po specjali-

styczne, wielofunkcyjne torby bussinesowe.
W
zestawieniu
T&P
z pewnością znajdą Państwo
kilka ciekawych pozycji.
Na przykład torby BagBase
szkockiego producenta Beechfield Brands, który wprowadził w tym roku do swojej
kolekcji osiem nowych produktów. Na szczególną uwagę zasługują dwie, bardzo
nowoczesne torby w stylu
Metro z przeznaczeniem dla
współczesnych urządzeń komunikacyjnych, będące jednocześnie platformą nieograniczonych możliwości dla
hafciarzy i drukarzy. BG318
Metro iPad Reporter to świetny produkt do przechowywania i transportu laptopów
i komputerów typu Apple’s
lub iPad. Torba ma wymiary
26 x 20 x 7 cm, pojemność
2 L, w środku została specjalnie wzmocniona i podszyta miękkim neoprenem,
posiada dodatkową kieszeń
wewnętrzną oraz kieszeń na
dokumenty i jest dostępna
w czterech, bardzo aktualnych kolorach.
W przeglądzie rynku T&P
znalazła się również najnowsza Executive Laptop Casetorba na laptopa producenta
Quadra. QD267 to unowocześniona wersja znanej już
na rynku torby QD266. Cechuje ją większa o 40 procent
pojemność i podwyższo-

na funkcjonalność. Została
wyposażona w kieszeń na
dokumenty i nadaje się do
laptopów z monitorem wielkości od 14 do 17 cali. Poza
tym posiada wzmocniony,
regulowany pasek zabezpieczający i ergonomiczny,
wygodny uchwyt. Przednia
kieszeń jest przystosowana
do wykonywania zdobień
o maksymalnej wielkości 22
x 15 cm. „Nowa QD267 to
prawdziwy hit dla wszystkich, którzy szukają modnej
torby za niską cenę”, dodał
Ian Lamb z Quadra.
Dla uprawiających sport
i ceniących sobie wygodę
i jakość ciekawą ofertę posiada producent tekstyliów
reklamowych
Promostars.
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W aktualnym zestawieniu
znajdą Państwo dużą torbę
sportową Maxi z wysokiej
jakości poliestru ze specjalną półką na obuwie na dnie.
Drugą pozycją ze sportowej
kolekcji producenta jest plecak/torba Cube na kółkach,
wykonana z poliamidu i o
wymiarach 33 x 16 x 46 cm.
Oczywiście przegląd rynku T&P to znacznie więcej
przykładowych pozycji i interesujących rozwiązań. Mamy
nadzieję, że choć oferta nie
zawiera wszystkich sprzedawanych na naszym rynku
toreb i plecaków, to jednak
pozwoli Państwu na ogólne
rozeznanie i będzie ciekawą
lekturą. Zapraszamy!
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Przegląd rynku: Torby i Plecaki

Producent
Model

Anvil
431 AnvilOrganic Boater Tote

Anvil
505 AnvilEco Cotton Tote

Anvil
Torba Messenger BAG 405

BagBase
BG318 Metro iPad Reporter

Rodzaj torby/plecaka

Torba na zakupy Shopping Bag

Torba Kanvas BW

Torba kurierska

Torba Metro iPad.

Ilość dostępnych kolorów

4

2

4

4

Ilość komór/kieszeni
(wewn.i zewn.)

2

1

2

3

Wymiar (w cm)

51,5 x 40 x 17 cm

32 x 38 x 18 cm

37 x 30 x 13 cm

26 x 20 x 7 cm

Rodzaj materiału

Bawełna ekologiczna 100 %

Poliester 600

Poliester 600D

Powłoka

Certyfikowana bawełna organiczna
100 %
Brak

Brak

Brak

PVC, PU

Wodoodporna/y?

Nie

Nie

Tak

Tak

Pasek na ramię/szelki/uchwyty

2

1

Regulowany pasek

Regulowany pasek na ramię

Możliwość produkcji na specjalne
zamówienie?

Tak, od 3.000 szt.

Nie

Tak od 3.000 szt.

Tak

Zalecana technika zdobienia

Haft, druk, transfer, flock, stras, itp.

Haft, druk, transfer, flock, stras, itp.

Haft, druk, transfer, flock, stras, itp.

Druk, haft, transfer

Certyfikaty

WRAP; SAI, Ceres

Wrap

-

Właściwości, cechy szczególne

Organic Exchange, WRAP; SAI,
Ceres
Zamek na rzep

Brak

Pasek na ramię, oddzielna kieszeń
na dokumenty.

Minimalna ilość zamówienia

Brak

Brak

Klapa z zapięciem typu klip, w celu
łatwiejszego wykonania zdobienia
podszewka klapy wyposażona
została w 2 zamki błyskawiczne.
Brak

Cena za sztukę

5,55 Euro

2,25 Euro

4,95 Euro

Do ustalenia z dystrybutorem

Strona internetowa

www.anvil.eu

www.anvil.eu

www.anvil.eu

www.bagbase.com

Producent
Model

Halfar
Saszetka Basic 1805513

Halink B.V.
E-30

Halink B.V.
E-32

Halink B.V.
ECO-21

Rodzaj torby/plecaka

Torba na ramię

Laminowana torba na zakupy

Torba z ekwipunkiem

Torba

Ilość dostępnych kolorów

9

1

1

1

Ilość komór/kieszeni
(wewn.i zewn.)

2

1 szt.

1 szt.

1 szt.

Wymiar (w cm)

Szer.25 x wys. 33 x gł.2 cm

42 x 38 x 18 cm

42 x 38 x 25 cm

42 x 38 cm

Rodzaj materiału

Poliester 600d

Kanwa 100%

Powłoka

PVC

Na zewn.: połączenie bawelny i juty,
we wnątrz: laminowana
-

-

Certyfikowana bawełna ekologiczna
100%
-

Wodoodporna/y?

Nie

-

-

-

Pasek na ramię/szelki/uchwyty

Regulowany pasek na ramię

Dwa uchwyty bambusowe

Uchwyt

70 x 2,5 cm

Możliwość produkcji na specjalne
zamówienie?

Tak

Tak

Tak

Tak

Zalecana technika zdobienia

Sitodruk, haft, transfer, flock

Druk

Druk, haft, transfer

Druk, haft, transfer

Certyfikaty

Tak (patrz email)

Brak

Brak

SKAL

Właściwości, cechy szczególne

-

Bardzo dobra jakość i elegancki
wygląd

Kanwa

Minimalna ilość zamówienia

1 szt.

1 szt.

1 szt.

1 szt.

Cena za sztukę

2,84 Euro/szt. Przy zamówieniu
250 szt.
www.halfar.com

od 2,17 Euro

od 1,95 Euro

od 0,99 Euro

www.halink.nl

www.halink.nl

www.halink.nl

Strona internetowa
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Do ustalenia z dystrybutorem

BagBase
BG75 Retro Bowling Bag

BagBase
BG310 Delegate Bag

Halfar
1805530 Shopper Basic

Halfar
1805504 Heartbreaker

Torba na dokumenty

EarthPositive
Torba EP75 Organic FashionTote
Bag
Torba na zakupy

Torba Retro Bowling
4

Torba na zakupy

Torba na ramię

5

12

7

1

7

1

1

1

1

44 x 31 x 25 cm

39 x 27 x 5.5 cm

36 x 40 x 7cm

Szer. 32/40 x wys. 34 x gł. 14 cm

Szer. 26,5 x wys. 23,5 x gł.5 cm

Poliester 600D

Poliester 600D

Poliester 600d

Filc

PVC

PVC

Certyfikowana bawełna organiczna
100% GOTS
Brak danych

PVC

-

Tak

Tak

Brak danych

Nie

Nie

Długi uchwyt

Uchwyt

Regulowany pasek na ramię

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Druk, haft, transfer

Druk, haft, transfer

Haft, druk, transfer, flock, stras

Haft, sitodruk, druk transferowy, flock Haft

-

-

GOTS

Tak (patrz email)

Tak (patrz email)

Dwa uchwyty, kieszeń zewnętrzna
oraz dwie kieszenie zewnętrzne.

Uchwyt i kieszeń na zamek

Wyprodukowana w warunkach
ekologicznych.

-

-

Do ustalenia z dystrybutorem

Do ustalenia z dystrybutorem

Brak danych

1 szt.

1 szt.

Do ustalenia z dystrybutorem

Do ustalenia z dystrybutorem

Na zapytanie

3,30 Euro/szt. Przy zakupie 250 szt.

4,99 Euro/szt. Przy zakupie 250 szt.

www.bagbase.com

www.bagbase.com

www.organicpositive.com

www.halfar.com

www.halfar.com

PROMOSTARS/LPP S.A.
Maxi

PROMOSTARS/LPP S.A.
Cube

Quadra
QD610 Desert Canvas Despatch

Quadra
QS70 Teamwear Holdall

Quadra
QD267 Executive Laptop Case

Torba sportowa

Plecak i torba na kółkach

Pustynna Torba Kurierska Duża

Torba Teamwear

Torba na Laptopa Executive

2 (czarny, granatowo-chabrowy)

1 (granatowo-chabrowy)

3

9

1

3 zewn.

2 wewn./2 zewn.

5

3

8

51 x 31 x 38 cm

33 x 16 x 46 cm

40 x 30 x 12 cm

62 x 30 x 30 cm

42 x 32 x 10.5 cm

100% poliester

100% poliamid

100% Płótno

Poliester 600D/Nylon 420D

Poliester 600D/840D

-

-

Nie

PVC, PU

PVC, PU

Nie

Nie

Nie

Tak

Tak

Pasek na ramię oraz uchwyty

Szelki/uchwyt/wyciągana rączka

Regulowany pasek na ramię

Wzmocniony pasek na ramię

Pasek na ramię

Tak

Nie

Tak

Tak

Tak

Haft

Haft

Druk, haft, transfer

Druk, haft, transfer

Druk, haft, transfer

-

-

-

-

-

Duża torba sportowa posiadająca
półkę, na dnie torby z osobnym
wejściem.

Plecak i torba na kółkach z
wyciąganą rączką oraz odblaskowymi wstawkami.

Mosiężne elementy wykończenia,
regulowany pasek na ramię,
wzmocniony spód, główna przegroda
zapinana na zamek, podwójne tylne
kieszenie, zapięcie na rzep Rip-Strip,
pojemność: 14 litrów.

Wzmocniony odpinany pasek na
ramię, dwie duże kieszenie po bokach, ochronne bolce u spodu torby,
pojemność: 55 litrów.

1 sztuka

1 sztuka

Do uzgodnienia z dystrybutorem

Do uzgodnienia z dystrybutorem

Optymalna dla laptopów 14‘‘ to
17‘‘. Regulowany, zabezpieczający
laptopa pasek. Odczepiany, regulowany, taśmowy pasek na ramię ze
wzmocnieniem. Przednia kieszeń
zapinana na zamek. Wewnętrzne
kieszenie z siateczki.
Do uzgodnienia z dystrybutorem

60,32 PLN

96,89 PLN

Do uzgodnienia z dystrybutorem

Do uzgodnienia z dystrybutorem

Do uzgodnienia z dystrybutorem

http://www.promostars.com

http://www.promostars.com

www.quadrabags.com

www.quadrabags.com

www.quadrabags.com
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Przegląd rynku: Torby i Plecaki

Producent
Model

Shugon
Cordoba Weekend Bag

Shugon
Hove Laptop Inner

Shugon
Miami Backpack

SOL‘S
SOL‘S Walker - 70102

Rodzaj torby/plecaka

Mała torba podróżna

Pokrowiec na laptopa

Plecak Miami

Plecak Walker

Ilość dostępnych kolorów

2

3

5

1

Ilość komór/kieszeni
(wewn.i zewn.)

4

1

5

2

Wymiar (w cm)

51 x 28 x 22 cm

36,5 x 26 x 2 cm

43 x 30 x 22 cm

40 x 23 x 5 cm

Rodzaj materiału

600D Poliester Rip-Stop

Poliester Mesh

600D Ripstop Poliester

Poliester 600D

Powłoka

Brak danych

Nie

Nie

-

Wodoodporna/y?

Wodoodporna

Nie

Nie

-

Pasek na ramię/szelki/uchwyty

2 uchwyty do noszenia w ręku,
1 regulowany pasek na ramię
Nie

Nie

Regulowane, wzmocnione szelki

Nie

Uchwyt górny oraz dwa
regulowane pasy
Nie

Zalecana technika zdobienia

Sitodruk, druk transferowy oraz haft

Sitodruk, haft

Sitodruk, druk transferowy oraz haft

Sitodruk, druk transferowy, fleks

Certyfikaty

Nie

Nie

Nie

-

Właściwości, cechy szczególne

Świetna mała torba podróżna, duża
komora główna zapinana centralnie
na zamek, kieszeń z przodu i dwie
kieszenie na bokach zapinane na
rzep, wewnątrz kieszeń na zamek.

Przeznaczony dla laptopów
z matrycami: 15,6, 13,3 oraz
mniejszymi.

Duża środkowa przegroda,zamykana
na zamek z podwójnym suwakiem,
przodu elastyczne sznurki regulujace
objetość, regulowany dodatkowy
pasek na piersi i w pasie.

Minimalna ilość zamówienia

1

1

Dwukomorowy plecak, komora
główna z wewnętrzną kieszonką na
odtwarzacz MP3/ iPod, gumowane
wyjście na słuchawki, przegródki na
drobiazgi w komorze przedniej, dwie
boczne kieszenie z siatki na butelki,
sznurowany front, usztywnione,
regulowane pasy.
1

Cena za sztukę

Na zapytanie

Na zapytanie

Na zapytanie

-

Strona internetowa

www.falk-ross.pl

www.falk-ross.pl

www.falk-ross.pl

www.sols-europe.com

Możliwość produkcji na specjalne
zamówienie?

T&P 1/2011
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Tak

5

SOL‘S
SOL‘S Airport - 71110

SOL‘S
SOL‘S Cordoba - 70540

Westford Mill
W101 Promo Shoulder Tote

Westford Mill
W180 Organic Cotton Shopper

Westford Mill
W290 Vertical Messenger Bag

Walizka

Torba

Torba bawełniana

Torba na zakupy

Torba Vertical Messenger

1

1

25

2

7

3

1

1

1

1

50 x 35 x 22 cm

55 x 14 x 45 cm

42 x 38 cm

35 x 32 x 12 cm

39 x 32 x 8 cm

Poliester 1680D

Nylon 420D

Bawełna 100%

Bawełna organiczna 100%

Polipropylen 100%

-

-

Nie

Nie

Nie

-

-

Nie

Nie

Nie

Aluminiowa, wysuwana
rączka teleskopowa
Tak

2 uchwyty

2

2

Regulowany pasek na ramię

Tak

Tak

Tak

Tak

Sitodruk, druk transferowy, fleks

Sitodruk, druk transferowy, fleks, haft Druk, haft, transfer

Druk, haft, transfer

Druk, transfer

-

-

Walizka na 2 kólkach calość
podszyta, 2 elastyczne paski do
zabezpieczania ładunku, przegroda
na laptopa, duża zewnetrzna kieszeń
na zamek z przegrodą i wewnetrznymi, wielofunkcyjnymi kieszeniami,
przednia kieszeń na zamek.

Całość podszyta zamykana na
zamek, 2 wygodne uchwyty z
bawełnianego plótna, tylnia kieszeń
zamykana na zamek, zmocniona
od spodu.

1
www.sols-europe.com

-

OE 100 Standard (Control Union
Certificate no. CU 811033)
Torba średniej wielkości,
Torba do trzymania w ręku lub
do trzymania w ręku lub na ramieniu, na ramieniu, pojemność: 16 l.
pojemność: 10 l.

-

1

Do uzgodnienia z dystrybutorem

Do uzgodnienia z dystrybutorem

Do uzgodnienia z dystrybutorem

-

Do uzgodnienia z dystrybutorem

Do uzgodnienia z dystrybutorem

Do uzgodnienia z dystrybutorem

www.sols-europe.com

www.westfordmill.com

www.westfordmill.com

www.westfordmill.com

Pasek oraz wypustki w kontrastowym
kolorze, wzmocnione dno, nadaje się
do druku, pojemność: 10 l, obszar
nadruku: 24 x 24 cm.

Reklama w T&P
to Państwa droga do sukcesu!
tp@verlagshaus-gruber.de
y
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