
Numizmaty okolicznościowe 
 Nowy instrument w strategii promocji firm i instytucji 



Numizmat – promocja instytucji 

Numizmat okolicznościowy to wyjątkowy pomysł na pamiątkę z okazji 

jubileuszu firmy lub instytucji oraz otwarcia nowej                                         

lub zmodernizowanej siedziby. 



Możliwość doboru różnorodnych kruszców, 

począwszy od materiałów nieszlachetnych 

aż po numizmaty srebrne, pozwala na 

wielowariantowe wykorzystanie 

jednego produktu, co w połączeniu 

z ciekawą ofertą opakowań 

stanowi doskonały 

środek promocji. 

Numizmat - doskonały środek promocji 



Numizmat jako wyjątkowy gadżet z logiem firmy lub instytucji             

jest doskonałym sposobem na wyróżnienie najlepszych pracowników,               

przedstawicieli czy kontrahentów. 

 

Numizmat – sposób na wyróżnienie  

pracowników 



Numizmat - gwarancja skuteczności 

Dodanie do materiałów reklamowych (ulotek, blistrów, publikacji) 

numizmatu okolicznościowego gwarantuje zachowanie tych materiałów 

przez potencjalnego Klienta. 

Klienci mają podświadome poczucie, iż numizmat posiada swoją wartość 

tym samym świadomie taki materiał 

zachowają, dzięki czemu 

wartość merytoryczna                                                                                             

materiału reklamowego                                                                                   

przetrwa. 



Numizmat – promocja nowego produktu 

Emisja numizmatu jest doskonałym sposobem 

na upamiętnienie wprowadzenia 

nowego produktu 

na rynek. 



Numizmat – element programu  

lojalnościowego 

Numizmat może zawierać również logo firmy, adres www 

lub hasło reklamowe, stanowiąc niekonwencjonalne 

uzupełnienie realizowanej strategii marketingowej 

czy programu lojalnościowego. 

 



Numizmat – luksusowy gadżet biznesowy 

Numizmat srebrny lub złoty z logiem firmy lub instytucji 

zapakowany w eleganckie opakowanie drewniane 

jest doskonałą alternatywą dla typowych suwenirów promocyjnych, 

przeznaczonych dla partnerów biznesowych, 

w szczególności zagranicznych. 



Numizmat – promocja inwestycji 

Numizmat okolicznościowy to także pomysł na wyjątkową promocję 

projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, 

dając możliwość umieszczenia informacji 

na temat realizowanej inwestycji. 



Medal jubileuszowy 

Jubileusz Firmy to znakomita okazja na wręczenie 

medalu, jako formy upamiętnienia wydarzenia 

oraz podziękowania współpracownikom 

i kontrahentom za wkład 

włożony w rozwój firmy. 



Tradycja – Jakość - Nowoczesne Technologie 

  Nasze produkty charakteryzuje estetyka oraz najwyższa 

jakość wykonania. 

  Jesteśmy firmą elastyczną, harmonijnie łączącą 

 najnowszą technologię, dbałość o najwyższą jakość, 

a także przywiązanie do historii i tradycji. 

Gwarantujemy rzetelność 

oraz całkowity nadzór 

nad procesem produkcji. 
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