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PERSONALIZACIJA
Za edinstven nastop.

POZDRAVLJENI!
Obdarovanje je priložnost za izraz naklonjenosti in zahvale ob koncu leta, s
katerim boste zbudili pozornost in tako še okrepli poslovne vezi.
Pred vami je katalog z našim izborom izdelkov za katere verjamemo, da bodo
dosegli svoj namen - uspešno predstavili vašo blagovno znamko, podjetje ali
storitev.
Predstavljamo vam številne možnosti personalizacije, ki jih ponuja Svilanit. Z
vezenjem ali s tkanjem lahko nadgradite skoraj vse izdelke z vašimi oznakami ali
logotipi. Vaš znak na brisačah in kopalnih plaščih ter kakovostna izdelava prtov,
rjuh, posteljnih prevlek ali prešitih odej in vzglavnikov po vaših posebnih željah
naj sporočata vašim gostom, da so pri vas vedno deležni le najboljšega.
Dovolite nam, da skupaj ustvarimo ekskluzivne izdelke in ustvarimo prvovrstni
vtis na vaše goste in povečamo prepoznavnost vašega hotela, restavracije, ...

Hvala za zaupanje!
Svilanit z vami že 80 let.

BRISAČE Z RELIEFNIM
TKANJEM
Reliefno tkanje daje možnost
vključevanja vašega logotipa
ali oznake v samo strukturo
brisače. Barvaste ali enobarvne,
učinkovito oglaševanje – vedno
ekskluzivno.

ŽAKARDNE BRISAČE
(barvasta preja)
Vašo identiteto je mogoče
predstaviti z uporabo številnih
barv, vzorcev in materialov po
vaši izbiri. Tako lahko oblikujemo
in izdelamo živahne in barvite
brisače z vašo edinstveno
osebno noto.
Pestro tkane brisače ponujajo
priložnost izvedbe premišljeno
oblikovanih vzorcev in učinkov,
z uporabo različno obarvane
preje osnove in votka.

VEZENJE
Vezenje je odlična izbira, ko
želite majhno serijo izdelkov.
Široka barvna izbira sukancev za
vezenje in različne dimenzijske
možnosti (do 35 cm polmera)
so odlična priložnost za hitro
rešitev vašega problema.
Izjemno
visoka
kakovost
izvezenih motivov, ki so obenem
zelo osebna priložnost za vašo
predstavitev.

TISKANJE LOGOTIPOV
Ko bi radi imeli večje količine
izdelkov v vašem dezenu.
Tiskanje nudi možnost uporabe
široke
zaloge
Svilanitovih
izdelkov, ki so vedno pripravljeni
za dodelavo.
Super ravnovesje med stroški,
hitrostjo izdelave in učinkom.
Odlična možnost za prikaz
vaše blagovne znamke bodisi v
digitalni ali sitotisk tehniki.

TKANI LOGOTIPI
Vaše ime, napis ali logotip bo
natkan v eni ali dveh brisačnih
bordurah z možnostjo do štirih
barv. Tako boste vidni, vendar
ne vsiljivi.

EMBALAŽA
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Na vašo željo vam naročene
izdelke zapakiramo v že pripravljeno embalažo z logotipom
Svilanita. Po dogovoru pa se
lahko dogovorimo tudi za tisk
vašega logotipa.
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3
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1 - zloženka / škatla ABC, 16,5 x 25 x 4,5 cm
2 - zloženka / škatla ONA ON, 26 x 23 x 7 cm
3 - zloženka / škatla, 38 x 27 x 7,5 cm
4 - škatla Metulj, 41 x 34 x 15 cm, 36 x 26 x 8,5 cm, 26 x 23 x 7 cm

KONTAKTI

Prodajni komercialist - promocijski program
Helena Klemenc
T: +386 (0)1 83 96 145
E: helena.klemenc@svilanit.si
HORECA objekti
Slovenija
Aleš Kurnik
T: +386 (0)1 83 96 147
E: ales.kurnik@svilanit.si
Hrvaška, Srbija, Bosna in Hercegovina, Črna Gora
Miro Čampa
T: +386 (51) 673 866
E: miro.campa@svilanit.si
Veleprodaja
Damjana Gutenberger
T: +386 (0)1 83 96 133
E: damjana.gutenberger@svilanit.si

