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O nas

SEGREGATORY
REKLAMOWE
Nasze najwyższej jakości, wytrzymałe i funkcjonalne
segregatory są niezastąpione w każdym biurze,
agencji czy sekretariacie.
Oferujemy wiele żywych kolorów i wzorów.
Do wyboru również dwie innowacyjne okleiny: piękny
mat i subtelny błysk. Możliwość nadruku lakieru UV.
Dodatkowo proponujemy aż trzy techniki nadruku:
offset, sitodruk oraz tłoczenie, które z pewnością
zaspokoją wszystkie gusta oraz dodadzą prestiżu
użytkownikom.
Unikalny mechanizm naszych segregatorów zapewnia
doskonałą wydajność i łatwość użytkowania, a nieco
szersze okładki niż format papieru oraz funkcjonalne
przekładki dadzą możliwość wygodnego segregowania
dokumentów.

Możliwość wykonania krótkich serii

Ceny produktów ustalane są indywidualnie

Produkty tylko najwyższej jakości
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SEGREGATORY REKLAMOWE

SEGREGATORY REKLAMOWE
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TECZKI
REKLAMOWE
Teczki firmowe to zdecydowanie skuteczny nośnik
reklamowy. Idealnie sprawdzi się zarówno jako forma
promocji firmy, jak również eventów, szkoleń
i konferencji. W kontaktach biznesowych ważne jest,
aby dokumenty wręczane były Klientom w teczkach
z logo firmy, co świadczy o profesjonaliźmie i klasie.
Nasze teczki to atrybut każdego biura i doskonały
organizator w pracy. Nie tylko przechowasz w niej
dokumenty, ale także przekażesz w eleganckiej formie
ofertę handlową swojemu kontrahentowi. Dlatego
warto zadbać o personalizację tego przydatnego
produktu. Do wyboru trzy uszlachetnienia: folia
matowa, błyszcząca, lub lakier UV. Teczki dostępne są
w wielu rozmiarach, szerokościach, i typach: z rączką,
łamane, zapinane na rzepy, gumki, zatrzaski i magnesy.

Możliwość wykonania krótkich serii

Ceny produktów ustalane są indywidualnie

Produkty tylko najwyższej jakości
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TECZKI REKLAMOWE

TECZKI REKLAMOWE
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DESKI
REKLAMOWE
Z KLIPEM
Clipboard czyli popularna podkładka do pisania
z klipem jest doskonała na szkolenia, seminaria oraz
spotkania z klientem. Dlatego jest doskonałą
inwestycją w promocję Twojej marki.
Oferujemy wiele żywych kolorów i wzorów.
Do wyboru również dwie innowacyjne okleiny:
satynowy mat i delikatny błysk. Możliwość nadruku
lakieru UV. Dodatkowo proponujemy aż trzy techniki
druku: offset, sitodruk oraz tłoczenie, które
z pewnością zaspokoją wszystkie gusta oraz dodadzą
prestiżu użytkownikom.
Mechanizm naszych podkładek zapewnia doskonałą
łatwość użytkowania, a najwyższej jakości wykonanie
daje możliwość użytkowania produktu przez długi czas.

Możliwość wykonania krótkich serii

Ceny produktów ustalane są indywidualnie

Produkty tylko najwyższej jakości
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DESKI REKLAMOWE Z KLIPEM

DESKI REKLAMOWE Z KLIPEM
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DŁUGOPISY SLIM
Ten przepiękny, smukły długopis, wykonany
z najwyższej jakości aluminium występuje aż w 24
unikatowych kolorach, oraz posiada dwa rodzaje
wykończenia powierzchni: świetlisty błysk oraz
subtelny mat.
Długopisy z serii Slim wyróżniają się oryginalnymi
pastelowymi kolorami oraz nietuzinkowym smukłym
kształtem, który dodaje elegancji i stylu. Dodatkowo
możliwość wykonania graweru lub nadruku sprawia,
że jest on idealnym gadżetem reklamowym.
Niewątpliwie seria Slim jest jedną z najciekawszych
i najbardziej kolorowych na rynku. Slim to niezbędny
gadżet reklamowy dla firm, które w swojej strategii
marketingowej stawiają na innowację, nowoczesność,
nietuzinkowość i oryginalność.

Możliwość wykonania krótkich serii

Ceny produktów ustalane są indywidualnie

Produkty tylko najwyższej jakości
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DŁUGOPISY SLIM

DŁUGOPISY SLIM
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DŁUGOPISY SLIM

FIOLET
01

PURPURA
02

AMARANT
03

PUDROWY
RÓŻ
04

JASNA
LAWENDA
05

JASNY
RÓŻ
06

RÓŻ
07

CZERWIEŃ
08

POMARAŃCZ
09

JASNY
POMARAŃCZ
10

ŻÓŁTY
11

JASNA
ZIELEŃ
12

ZIELEŃ
13

TURKUS
14

NIEBIESKI
15

BŁĘKIT
LODOWY
16

CIEMNY
NIEBIESKI
17R

GRANAT
18R

CZERWIEŃ
08R

POMARAŃCZ
09R

RÓŻ
07R

PUDROWY
RÓŻ
04R

NIEBIESKI
15R

OLIWKA
24R

R - oznacza satynową, gumowaną obudowę pokrytą specjalnym tworzywem

DŁUGOPISY SLIM
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DŁUGOPIS
SLIM BLACK
Ten przepiękny, smukły długopis, wykonany
z najwyższej jakości aluminium występuje aż w 24
unikatowych kolorach, oraz posiada dwa rodzaje
wykończenia powierzchni: świetlisty błysk oraz
subtelny mat.
Długopisy z serii Slim wyróżniają się oryginalnymi
pastelowymi kolorami oraz nietuzinkowym smukłym
kształtem, który dodaje elegancji i stylu. Dodatkowo
możliwość wykonania graweru lub nadruku sprawia,
że jest on idealnym gadżetem reklamowym.
Niewątpliwie seria Slim jest jedną z najciekawszych
i najbardziej kolorowych na rynku. Slim to niezbędny
gadżet reklamowy dla firm, które w swojej strategii
marketingowej stawiają na innowację, nowoczesność,
nietuzinkowość i oryginalność.

Możliwość wykonania krótkich serii

Ceny produktów ustalane są indywidualnie

Produkty tylko najwyższej jakości
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DŁUGOPIS SLIM BLACK

CZARNY MAT
19

DŁUGOPIS SLIM BLACK
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DŁUGOPISY LUX
Powodów, dla których długopisy metalowe z serii Lux
cieszą się tak dużym uznaniem wśród naszych
Klientów jest wiele, jednak na wyróżnienie zasługuje
fakt, iż wystarczy nanieść dowolny tekst reklamowy
lub też sam logotyp, by ten znakomity i stylowy
długopis zamienił się w unikalny i, co najważniejsze,
przydatny gadżet reklamowy.
Aluminiowy długopis Lux posiada błyszczące,
eleganckie, chromowane elementy. Szeroki wybór
kolorów sprawia, że każdy z pewnością znajdzie coś dla
siebie.
Długopis z serii Lux jest bardzo dobrze postrzeganym
i jednym z najchętniej wybieranych produktów naszej
firmy, dlatego też zagościł w naszej ofercie na stałe.
Wybór tego właśnie gadżetu będzie dobrym pomysłem.

Możliwość wykonania krótkich serii

Ceny produktów ustalane są indywidualnie

Produkty tylko najwyższej jakości
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DŁUGOPISY LUX

DŁUGOPISY LUX
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DŁUGOPISY VICTOR
Długopisy metalowe Victor z nadrukiem lub
grawerem będą doskonałym gadżetem reklamowym
dołączanym do teczek firmowych, ulotek, katalogów
i folderów z prezentacją ofert Twojej firmy.
Aluminiowy długopis Victor posiada dodatkowo
błyszczące, eleganckie, chromowane elementy,
a specjalna gumowa powierzchnia w części chwytowej
zawiera antybakteryjne dodatki. Szeroki wybór
kolorów sprawia, że te długopisy są doskonałym
i stylowym wyborem.
Pozycje te wraz z opcją grawerowania laserowego czy
tampodruku to doskonała i efektywna reklama.

Możliwość wykonania krótkich serii

Ceny produktów ustalane są indywidualnie

Produkty tylko najwyższej jakości
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DŁUGOPISY VICTOR

DŁUGOPISY VICTOR
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DŁUGOPISY LOTUS
W naszej ofercie znajdą Państwo idealne do nadruku
i grawera aluminiowe długopisy Lotus. Są nie tylko
wygodne, modne i nowoczesne, zapewniają również
stylową trwałość i estetykę.
Są dostępne w szerokiej gamie kolorów, idealne
w zestawie z teczkami firmowymi, ulotkami i katalogami.
Warto wesprzeć swoją kampanię reklamową,
wystawę, czy prezentację tym wspaniałym długopisem
reklamowym.
Ze względu na niewielkie rozmiary, wagę i przydatną
funkcję długopis idealnie przykuwa uwagę klientów.
Nadruk lub grawer sprawi, że Twoja firma stanie się
rozpoznawalna, a nietuzinkowy, nowoczesny design
pozwoli kojarzyć ją z innowacyjnymi rozwiązaniami.

Możliwość wykonania krótkich serii

Ceny produktów ustalane są indywidualnie

Produkty tylko najwyższej jakości
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DŁUGOPISY LOTUS

DŁUGOPISY LOTUS
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DŁUGOPISY
BLACK TOUCH
Długopisy od lat są jednym z najlepszych sposobów
na reklamę firmy. Nasz nowy długopis Black Touch
z aluminiowym, czarnym korpusem utrzymanym
w eleganckim, czarnym macie doskonale sprawdzi się
jako gadżet reklamowy. Black Touch posiada specjalną
końcówkę przeznaczoną do ekranów dotykowych
w 5 ponadczasowych kolorach do wyboru.
Specyficzna konstrukcja końcówki gwarantuje czułość
porównywalną z dotykiem palca, zapewnia doskonałą
precyzję obsługi ekranu dotykowego.
Długopis jest bardzo dobrze wykonany i wyważony,
gwarantuje przyjemne użytkowanie. Sprawdzona, mała
konstrukcja pozwala na wygodne użytkowanie
długopisu.

Wielko pojemny wkład

Aluminiowa obudowa

Specjalna końcówka do ekranów
dotykowych
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DŁUGOPISY BLACK TOUCH

DŁUGOPISY BLACK TOUCH
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DŁUGOPISY
WHITE TOUCH
Długopisy od lat są jednym z najlepszych sposobów
na reklamę firmy. Nasz nowy długopis White Touch
z aluminiowym, białym korpusem utrzymanym
w eleganckim macie doskonale sprawdzi się jako gadżet
reklamowy. White Touch posiada specjalną końcówkę
przeznaczoną do ekranów dotykowych oraz
nowoczesny, designerski klip.
Specyficzna konstrukcja końcówki gwarantuje czułość
porównywalną z dotykiem palca, zapewnia doskonałą
precyzję obsługi ekranu dotykowego.
Długopis jest bardzo dobrze wykonany i wyważony,
gwarantuje przyjemne użytkowanie. Sprawdzona, mała
konstrukcja pozwala na wygodne użytkowanie
długopisu.

Wielkopojemny wkład

Aluminiowa obudowa

Specjalna końcówka do ekranów
dotykowych
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DŁUGOPISY WHITE TOUCH

DŁUGOPISY WHITE TOUCH
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FIOLETOWY
01

RÓŻOWY
07

CZERWONY
08

POMRAŃCZOWY
09

ZIELONY
13

JASNONIEBIESKI
15

CIEMNONIEBIESKI
17

CZARNY
19

SREBRNY
20

ZŁOTY
21

DŁUGOPISY WHITE TOUCH
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OŁÓWKI
Z KRYSZTAŁKIEM
SWAROVSKIEGO
Ten oryginalny ołówek jest wykonany z najwyższej
jakości barwionego, czarnego drewna.
Eleganckie i ekskluzywne wykończenie oryginalnym
kryształkiem Swarovskiego sprawi, że każde pisanie
nabierze blasku.
W ofercie aż 30 niesamowitych kolorów kryształków
do wyboru, oraz dodatkowo możliwość wykonania
nadruku.
Ołówek z oryginalnym kryształkiem Swarovskiego to
również idealny, wytworny i ekskluzywny upominek
na każdą okazję dla najbardziej wymagających.
To także najbardziej stylowe wydanie ołówka na
rynku, które przypadnie do gustu każdemu lubiącemu
rozwiązania Swarovskiego.

Możliwość wykonania krótkich serii

Ceny produktów ustalane są indywidualnie

Produkty tylko najwyższej jakości
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OŁÓWKI Z KRYSZTAŁKIEM

001
CRYSTAL

212
LIGHT
AMETHYST

229
BLUE
ZIRCON

369
COBALT

202
AQUAMARINE

213
JONQUIL

237
FIREOPAL

391
SILK

203
TOPAZ

214
PERIDOT

243
CAPRI BLUE

501
RUBY

204
AMETHYST

215
BLACK
DIAMOND

246
LIGHT COLORADO
TOPAZ

502
FUSCHIA

205
EMERALD

220
SMOKED
TOPAZ

248
TANGERINE

515
BURGUNDY

206
SAPPHIRE

226
LIGHT
TOPAZ

319
VINTAGE
ROSE

539
TANZANITE

209
ROSE

227
LIGHT
SIAM

211
LIGHT
SAPPHIRE

228
OLIVINE

360
ERINITE

542
PADPARADCHA

OŁÓWKI Z KRYSZTAŁKIEM
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DŁUGOPISY SLIM
Z KRYSZTAŁKIEM
SWAROVSKIEGO
Ten przepiękny, smukły długopis, wykonany
z najwyższej jakości metalu posiada jedyne w swoim
rodzaju wykończenie oryginalnym kryształkiem
Swarovskiego.
Do wyboru 7 kolorów: 6 błyszczących i czarny mat,
który dodatkowo występuje w 4 rożnych odmianach
kryształków do wyboru.
Eleganckie i ekskluzywne wykończenie oryginalnym
kryształkiem, możliwość nadruku czy grawera oraz
szeroki wybór kolorów sprawi, że długopis będzie
wytwornym i stylowym upominkiem.
To także jedne z najbardziej eleganckich wydań
długopisów na rynku, które przypadnie do gustu
każdemu lubiącemu rozwiązania Swarovskiego.

Możliwość wykonania krótkich serii

Ceny produktów ustalane są indywidualnie

Produkty tylko najwyższej jakości
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DŁUGOPISY SLIM Z KRYSZTAŁKIEM

DŁUGOPISY SLIM Z KRYSZTAŁKIEM
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KOMPLETY
DŁUGOPIS +
PIÓRO WIECZNE
Te wspaniałe komplety najwyższej jakości piór
wiecznych wraz z długopisami umieszczone są
w eleganckim i stylowym etui, które doda prestiżu
oraz elegancji każdemu właścicielowi.
Komplety dostępne są w kilku ponadczasowych,
klasycznych kolorach.
Stalówka pióra dodatkowo wykończona jest
eleganckim, ekskluzywnym i oryginalnym wzorkiem.
Możliwość wykonania nadruku czy grawera sprawi,
że zestaw będzie doskonałym, trafnym upominkiem
na wszelkiego rodzaju uroczystości i jubileusze.
To jedne z najbardziej eleganckich produktów
piśmienniczych na rynku, dlatego przypadnie do gustu
każdemu lubiącemu otaczać się klasyką i elegancją.

Możliwość wykonania krótkich serii

Ceny produktów ustalane są indywidualnie

Produkty tylko najwyższej jakości
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KOMPLETY

KOMPLETY

30

MISJA
Świat wokół nas nieustannie się zmienia.
Dlatego też, jeśli chcemy rozwijać się jako firma,
musimy aktywnie uczestniczyć w tych zmianach,
rozumieć trendy, potrzeby i czynniki, które będą
determinowały nasze działania w przyszłości.
Na tym właśnie zbudowana jest nasza misja:
Zapewnienie naszym klientom oferty w oparciu
o najnowsze trendy rynkowe, najwyższą jakość
oraz konkurencyjność cenową, tak aby mieli
poczucie, że kupując u nas kupują najlepiej.

WIZJA
Nasza wizja wyznacza ramy działania i kieruje
każdym aspektem naszej działalności. Określa
i pomaga stopniowo osiągać zrównoważony,
jakościowy wzrost.
Oferujemy produkty najwyższej jakości, które
wyprzedzają i zaspokajają pragnienia oraz
potrzeby ludzi. Inspirujemy do kreatywności,
pasji i zabawy. Koncentrujemy się na potrzebach
naszych klientów i partnerów.
Dlatego nasza wizją w działaniu jest:
Wyciągać wnioski z WCZORAJ
wzbogacać o to co DZIŚ
aby uzyskać najlepsze JUTRO.
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Coś co odróżnia

Wyróżniamy się poprzez
budowanie trwałych
wartości

Jesteśmy wysoce skuteczną,
elastyczną
i szybko rozwijającą się firmą

Oferujemy różnorodne
produkty w oparciu
o standardy najlepszych
marek na świecie

TADEO Trading sp. z o.o.
ul. Mechaników 12 B
03-684 Warszawa
tel: (+48) 22 743 95 40
e-mail: info@tadeo.com.pl
tadeo.com.pl

