


Marka ProfiPower dynamicznie podbija rynek. Została nagrodzona m.in. certyfikatem 

„Dobra Marka 2020 – jakość, zaufanie renoma”. Naszym hasłem przewodnim jest 

Siła jakości. Pokaż, że się z nim identyfikujesz i postaw na jakościową ekspozycję 

ProfiPower w swojej firmie.

Promuj naszą wspólną markę, sięgając po brandowane materiały ekspozycyjne, gadżety i odzież. 

Niech ProfiPower na stałe wkroczy do Twojej hurtowni, sklepu czy warsztatu! 

Dlaczego warto? Materiały reklamowe:

    • wspomagają sprzedaż, przekładając się na konkretne liczby, czyli Twój zysk,

    • budują u klientów świadomość istnienia marki,

    • są powtarzalnym „komunikatem”, dzięki któremu klient zapamięta markę,

    • tworzą profesjonalny wizerunek Twojej firmy.
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MATERIAŁY EKSPOZYCYJNE

NASZA RADA

Zadbaj, aby materiały eksponujące produkty ProfiPower były dostępne i widoczne już  

od wejścia.

Chcąc skutecznie sprzedawać produkty, musisz dbać o ich prawidłową ekspozycję. Warto zwrócić 

uwagę na to, aby części ProfiPower stały na dedykowanym temu ekspozytorze, który znajdziesz  

w katalogu. Możesz też umieścić je na półce lub w witrynie, której nic nie zasłania i która znajduje się 

w polu widzenia klientów. To samo dotyczy materiałów reklamowych, jak np. ulotki, standy, roll up itd. 

Ten z pozoru prosty zabieg jest bardzo istotny w procesie wspierania sprzedaży produktów. Pamiętaj 

o tym!

Indeks: PPE001

BANER PP - Filtry 
200 x 100 cm

BANER PP - Hamulce 
200 x 100 cm

BANER PP - Akumulatory
200 x 100 cm

BANER PP - Asortyment 500 x 100 cm

Indeks: PPE003

Indeks: PPE002

Indeks: PPE004 Wkrótce dostępne

Banery sprzedawane bez stojaka.
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Indeks: PPE005

Indeks: PPE007

Indeks: PPE006

Indeks: PPE0016

Indeks: PPE0012 Indeks: PPE0017

Indeks: PPE0015

FLAGA PROFIPOWER BIAŁA 3,5 x 1 m FLAGA PROFIPOWER CZARNA 3,5 x 1 m

STOJAK NA ŻARÓWKI

PAD NA LADĘ GUMOWY 58 x 48 cm BILOWNICA

WOBBLER

LISTWA PÓŁKOWA 1,2 m
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Indeks: PPE0010

Indeks: PPE009 Indeks: PPE0011

Indeks: PPE0013

Indeks: PPE0014

Indeks: PPE008

EKSPOZYTOR KARTONOWY BRAKE CLEANER 
NA 12 SZTUK

EKSPOZYTOR METALOWY NA TARCZĘ
Ekspozytor sprzedawany bez tarczy hamulcowej.

STOJAK NA 6 AKUMULATORÓW

EKSPOZYTOR KARTONOWY NA FILTR
Ekspozytor sprzedawany bez filtra. Indeks filtra: 1F0002

STAND ELIPSA KARTONOWY 46 x 158 cm

ROLL UP 1 x 2 m
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Indeks: PPG001

Indeks: PPG006 Indeks: PPG006

Indeks: PPG003

Indeks: PPG002

Indeks: PPG009

Indeks: PPG004

Indeks: PPG008

BRELOK AKUMULATOR PP

OTWIERACZ BRELOK PP

DŁUGOPIS

SMYCZ TORBA

KUBEK

ENERGY DRINK 
PROFIPOWER

NOTES A6

Wkrótce dostępne

Wkrótce dostępne
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GADŻETY

NASZA RADA

Wybierając gadżety pomyśl o tych, które będą najbardziej przydatne dla Twoich 

klientów, nie dla Ciebie!

Wydaje Ci się, że logowany breloczek do kluczy czy zapach do samochodu to zbędny gadżet? Otóż 

nie! Korzystając z nich lub po prostu trzymając je w pobliżu, klient ma cały czas kontakt z logotypem 

firmy. Dzięki temu świadomość istnienia marki zostaje z nim na dłużej i chętniej może sięgnąć po te 

konkretne produkty podczas kolejnej wizyty w Twojej firmie. 



Indeks: PPU001 - PPU010

Męskie indeks: PPU011 - PPU016

T-SHIRT LOGO 
PROFIPOWER 

Męski rozmiary: S - XXXL

Damski rozmiary: XS - L

100% czesana bawełna organiczna 
ring-spun

Gramatura: 180 g

Certyfikat: Ecotex, Fair Wear, GOTS

POLO JN034 CZARNE
MĘSKIE i DAMSKIE

Rozmiary męskie: S - XXXL

Rozmiary damskie: S - L

Wysokiej jakości koszulka polo  
z kontrastowymi paskami wykonana  
z wysokiej jakości dzianiny pique  
o drobnej strukturze. 

Kołnierz i wykończenie rękawów 
wykonane z dzianiny. 

Posiada karczek w kształcie 
półksiężyca, rozcięcia po bokach, taśmę 
wzmacniającą na karku, guziki pod kolor 
dzianiny oraz podwójne szwy  
na ramionach, rękawach i obszyciu dołu. 

Wykonana ze 100% bawełny czesanej 
ring-spun.

Wkrótce dostępne
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ODZIEŻ

NASZA RADA

Pamiętaj, aby pracownicy byli ubrani nie tylko schludnie, ale także jednolicie. Zamiast 

wielu różnych wzorów odzieży – postaw na identyczny wzór dla wszystkich.

Jak Cię widzą, tak Cię piszą. Pracownicy są wizytówką firmy, dlatego ich wygląd powinien robić równie 

dobre wrażenie. Ma to kluczowe znaczenie dla budowania zaufania klientów. Pracownicy powinni 

posiadać jednolite stroje z widocznym logo marki. Dzięki temu osiągniesz wrażenie ładu i porządku. 

Ubieraj pracowników tak, jak pracujesz – konsekwentnie i zgodnie ze standardami.

Damskie indeks: PPU017 - PPU019 Wkrótce dostępne



Indeks: PPU035 - PPU041

Polar męski indeks: PPU025-030 

Polar damski indeks: PPU031-034  

Indeks: PPU020 - PPU024

Bluza z kapturem
PROFIPOWER

• Low Shrinkage Fabric Fleece 280

• Materiał drapany od wewnątrz: 80%   
   Bawełna ringspun / 20% Poliester

• Na zewnątrz: 100% Bawełna

• Dwukolorowa

• Rękawy typu raglan

• Kieszeń typu kangur

• Splot rib na mankietach i u dołu bluzy

• Kaptur z podszewką i troczkami

• Taśma wzmacniająca na karku

• Unisex

Materiał: Zewnątrz: 100% Bawełna; 
Wewnątrz: 80% Bawełna / 20% Poliester

Gramatura: 280-299 g/m²

Bluza wykonana z POLARU 
(NIE MIKROPOLARU)

Polar jest gruby i posiada bardzo dobre właściwości 
cieplne, przyjemny w dotyku. 

2 kieszenie zasuwane zamkami błyskawicznymi oraz 
dodatkowa kieszeń na piersi na zamek.

Stopery. 100% poliester.

Gramatura: 340 gr - 360 gr

CZAPKA Z DASZKIEM PROFIPOWER 

ATLANTIS

Czapka z daszkiem typu „trucker” to doskonały wybór 
na słoneczne pory roku. 

Zapewnia ochronę przed słońcem przy jednoczesnym 
zachowaniu wentylacji. 

Daszek i front czapki został wykonany z wysokiej 
jakości, komfortowej w noszeniu bawełny.

Softshell Regatta

Rozmiary: S - XXL

100% poliester.

Podszewka: 100% poliester  
(częściowo z siatki).

Miękka wyściółka w kołnierzu.

Wodoodporna i oddychająca  
(Isotex 10000).

Trwałe wykończenie wodoodporne.

Klejone szwy.

Chowany, odpinany kaptur z regulacją.

Dwukierunkowy zamek C/F z osłoną  
na podbródek i plisą przeciwwiatrową.

2 dolne kieszenie na zamek i kieszeń  
na piersi z wodoodpornym zamkiem.

Odblaskowe elementy.

Indeks: PPG005

Wkrótce dostępne

Wkrótce dostępne

Wkrótce dostępne
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