Nechajte Vaše projekty vyniknúť na papieri

PERGRAPHICA®!
Paper for Perfectionists...

Prihláste Vaše projekty a získajte tablet Lenovo TAB 3 10 Business.
Podmienky súťaže:

Vaše projekty vytlačené na papier Pergraphica®, nám posielajte do 30.9.2018, na adresu
Europapier Slovensko, Katarína Hendrichovská, Panónska cesta 40, 852 45 Bratislava
– s touto vyplnenou prihláškou do súťaže:

•

názov projektu ...............................................................................................................

•

spoločnosť, ktorá projekt zadala ..................................................................................

•

kontaktná osoba – meno a e-mail .................................................................................

•

použitý druh papiera Pergraphica®, (odtieň, povrch, plošná hmotnosť)
..........................................................................................................................................

•
»

»
»

tlačiareň, ktorá tlačila zákazku ......................................................................................

V októbri 2018 zasadne odborná porota v zložení: Stephanie Kienapfel (Team Lead Professional Printing Papers,
Mondi), Ľudmila Ujmiaková (Regional Marketing & Backselling, Mondi), Katarína Hendrichovská (Product specialist divízie Design, Europapier Slovensko), a vyberie 5 naj projektov, ktoré oceníme tabletom Lenovo TAB 3 10
Business.
Zároveň po skončení akcie vylosujeme zo všetkých zapojených tlačiarní jednu, ktorú tiež odmeníme tabletom Lenovo
TAB 3 10 Business. Tablet Vám doručí obchodný zástupca po skončení akcie a vyhodnotení projektov
Vybrané projekty budú uvedené v pripravovanej publikácii Showbook Mondi, ktorá bude distribuovaná po celej Európe.

PERGRAPHICA® je prémiový hladký dizajnový papier, s ktorým získajú
Vaše nápady na elegancii a luxuse. Vybrať si môžete z nasledovnej ponuky:
•
•
•

2 povrchy - Smooth (hladký), Rough (drsný)
3 odtiene - Classic, Natural, High White
široká škála pl. hmotností - 90 (iba Rough),
100, 120, 150, 240, 300 g/m²
Dokonale sa hodí pre vysoko-kvalitné tlačové produkcie,
ako sú knihy, katalógy, firemné dokumenty, periodiká,
vzdelávacie materiály či iné prezentačné materiály.

Pre viac informácii o papieri Pergraphica® nájdete na: www.mondigroup.com/pergraphica a o už zrealizovaných projektoch na
www.instagram.com/pergraphica/. Tento papier na Slovensku exkluzívne dodáva spoločnosť Europapier Slovensko, kontaktujte nášho obchodného zástupcu. Viac informácii o sortimente, predajných akciách a novinkách spoločnosti Europapier Slovensko nájdete
na www.europapier.sk. Všetky otázky Vám radi zodpovieme na infolinke 0850 11 12 31-2
alebo nás kontaktujte na office@europapier.sk.

