
Niebanalne i ekskluzywne prezenty biznesowe!
Jedyny taki serwis, który oferuje unikalne i niepowtarzalne paski skórzane! 

Skórzany pasek może posłużyć jako orygi-
nalny prezent z najwyższej półki czy presti-
żowa nagroda. Wytłoczymy na nim dedy-
kację, logo Twojej firmy lub inny tekst – tak, 
by wręczony prezent był niepowtarzalną pamiąt-
ka na długie lata, a osoba obdarowana poczuła się naprawdę wyjąt-
kowo.

Piękny, wykonany z dobrej jakości skórzany pasek to nietuzinkowy 
element promocji Twojej firmy. To coś więcej niż przedmiot. To styl, 
elegancja i kunszt wykonania zamknięte w wyjątkowej formie.

Ekskluzywne, skórzane paski to nasza specjalność. Projektujemy  
i wykonujemy paski, które są wykorzystywane przez topowe marki 
modowe o globalnym zasięgu. 

Realizujemy każde, nawet najbardziej nietypowe zamówienie

Spełnimy wszystkie Twoje wymagania co do koloru, jakości wykona-
nia, dodatków, rozmiarów czy stylu. Z doświadczenia wiemy, że każdy 
przygotowany przez nas pasek nie tylko oczaruje obdarowanych, ale 
również przyczyni się do zbudowania pozytywnego wizerunku Twojej 
firmy.

Wytłoczymy dedykację, logo firmy czy dowolny napis

Prezent to coś wyjątkowego. Dlatego doskonałym uzupełnieniem 
ekskluzywnego paska jest osobiste lub indywidualne tłoczenie mono-
gramu,dedykacji, loga, które z pewnością zostanie docenione. Jeste-
śmy profesjonalistami i dlatego możemy zagwarantować Ci, że paski, 
które otrzymasz  stworzą niepowtarzalne, spersonalizowane prezen-
ty, którymi będziesz mógł upamiętnić zwycięzcę lub podkreślić wagę 
jubileuszu czy firmowego wydarzenia.

Skóry z najwyższej półki

Wszystkie paski wykonane są z najwyższej jakości skór. Do produkcji 
pasków, jakie oferujemy swoim Klientom zostały użyte polskie, wło-
skie oraz hiszpańskie dobrze wyprawione bydlęce skóry. Dzięki temu 
mamy pewność, że pasek będzie się dobrze układać i będzie miły 
w dotyku.
 

Z najlepszych
polskich skór!Dla każdej firmy! I w 100% profesjo-

nalnie!

      www.marca-design.com



Niebanalne wzornictwo

Prezent nie powinien być  czymś powszechnym i łatwo dostępnym. Dopiero 
stylowe upominki sprawiają radość i podkreślają prestiż. Na prezenty dla pa-
nów rekomendujemy stylowe, klasyczne i bardzo eleganckie paski, które będą 
pasować do markowych butów i spodni.  Jako upominek dla pań polecamy 
ekskluzywną linię pasków, charakteryzującą się lekkością i dynamiką formy.

Dlaczego warto z nami współpracować?

Zaufało nam ponad 20 znanych klubów, np.  Ruch Chorzów, KKS Lech Poznań, 
BKS Lechia, Wisła Kraków, WKS Śląsk. Na stałe współpracujemy:

• z markami odzieżowymi
• z klubami sportowymi
• z firmami o międzynarodowym zasięgu 

dostarczając im nietuzinkowe, oryginalne i najwyższej jakości paski i szelki – męskie i damskie. Gwarantu-
jemy oryginalny projekt, staranne wykonanie i surowiec najwyższego gatunku – wszystko po to, byś mógł 
dać prezent, który na długo zapadnie w pamięć  i będzie godnie prezentował Twoją firmę!

3 powody, dla których warto współpracować z firmą Marca Design

• Jasne i przejrzyste zasady współpracy. Czytelna umowa bez żadnych kruczków prawnych i paragrafów 
pisanych małym drukiem. 

• Wygodne i stałe zasady rozliczeń, bez dodatkowych ukrytych kosztów. 
• Gwarancja zrealizowania zlecenia zgodnie z przyjętym harmonogramem. 

tel: 608-308-809
e-mail: info@marca-design.com

Jako właściciel Marca Design mogę zapewnić, że jesteśmy rzetelnym part-
nerem biznesowym i z całym przekonaniem oferujemy - w każdym szczególe 
- profesjonalną współpracę. 

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani  chętnie przekażę  wszelkie szczegóły 
telefonicznie lub w czasie osobistego spotkania. 

Życzę powodzenia w biznesie i zapraszam do współpracy! 

             Zaufali nam PARTNER

Edyta Zagożdżon

Edyta Zagożdżon TOP-CENTER
ul . gen. Józefa Hallera 6 lok. 26, 26-600 Radom 
NIP : 796 101 09 54 REGON : 362 332 210

www.marca-design.com


