Czas trwania promocji: wrzesień 2018 - styczeń 2019

SYMFONIA PORZĄDKU

ZASADY TAK PROSTE, JAK GRA
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Produkty Esselte to idealny wybór, aby osiągnąć w pracy najwyższy poziom ładu.
Z właściwymi instrumentami pod ręką stajesz się wirtuozem porządku w biurze.
Grasz w tonacjach estetyki i funkcjonalności, aby osiągnąć perfekcję wykonania to jest symfonia porządku rozpisana na orkiestrę instrumentów Esselte.

Dowiedz się więcej na:
www.esselte.com/symphony

W ZGODZIE Z RYTMEM TWOJEGO BIURA
Dzień po dniu pokazujesz ogromny potencjał, który w Tobie drzemie: dobre planowanie, niezawodność i wysoki poziom
dokładności. Działasz zgodnie z rytmem Twojego biura – tak dokładnie, jak jest to tylko możliwe. Pragniemy nagrodzić
zaufanie, jakim obdarzasz Esselte, i przekazać Ci niewielki dowód naszego uznania. Wystarczy, że zbierzesz odpowiednią
ilość naszych punktów lojalnościowych.

KAŻDY TALENT ZASŁUGUJE
NA UZNANIE
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I
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Jesteśmy pełni uznania dla Twoich talentów
organizacyjnych. To jest właśnie to, za co chcemy
nagrodzić Cię kubkiem podróżnym Sagaform, a jako
nagrodę za wyższy próg możesz wybrać wyjątkowe
słuchawki Sennheiser.

ZASADY TAK PROSTE, JAK GRA
NA NIEWIDOCZNYCH SKRZYPCACH
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Kup objęte promocją produkty marki Esselte
i wytnij punkty lojalnościowe Esselte.
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Zarejestruj się na stronie www.esselte.com/
symphony i pobierz arkusz do naklejania punktów
lub zarejestruj się i załaduj potwierdzenie zakupu
na stronie promocji.
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Jeśli zdecydowałeś się na pobranie arkusza
przyklej punkty Esselte, a kiedy arkusz będzie
pełen, wyślij go do Esselte i oczekuj na nagrodę.

SEGREGATOR
ESSELTE NO. 1
Dostępny w szerokiej palecie 24 kolorów.

3 LATA

GWARANCJI

Zawsze równo stoi na półce
dzięki mocniejszej tekturze
(2,2 mm) i metalowym okuciom
na dolnych krawędziach.
Odporny na czynniki
zewnętrzne
dzięki dwustronnemu
oklejeniu folią PP.

Nigdy Cię nie zawiedzie!
Nawet po użyciu 10.000 razy
dzięki opatentowanemu
mechanizmowi.

Posiada certyfikat FSC®.

Najwyższa jakość!

KOSZULKI AT HAND

KOSZULKI W PUDEŁKACH

Krystaliczne lub groszkowe

Krystaliczne lub groszkowe

Zawsze pod ręką.
Zmieszczą się na biurku,
w szufladzie, na drukarce w każdym miejscu,
w którym są potrzebne.

Porządek na biurku.
Opakowanie wielkości pudełka na chusteczki
możesz ustawić w pionie lub poziomie.

Pomogą Ci zachować porządek
Pasek z multi-perforacją pozwala na wygodne
przechowywanie dokumentów we wszystkich
rodzajach segregatorów.

Dokładnie tyle ile potrzebujesz.
Z opatentowanego dyspensera
można wyjmować po 1 koszulce.

Łatwość w użytkowaniu
Otwierane od góry, co zapewnia łatwe
wyciąganie dokumentów, bez konieczności
wyjmowania ich z segregatora

