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Kim jesteśmy 
Pomagamy firmą zwiększać sprzedaż i widoczność produktów 
w miejscach sprzedaży za pomocą artykułów POS.
 
Projektujemy i dostarczamy gotowe rozwiązania.
Od pomysłu, przez prototyp, następnie produkcję i logistykę.
 
Działamy kompleksowo, jesteśmy producentem.



Dlaczego warto nam zaufać ?
  Mamy ponad 20 lat doświadczenia (w branży działamy od 1999r.)1.

 
   2.  Działamy w oparciu o właśny park maszynowy dzięki czemu mamy 
         możliwość dowolnego przetważania tworzyw w zakresie: 
         cięcia, gięcia, klejenia, formowania i sztancowania 
 
   3.  Oferyjemy fachowe doradztwo i pomoc przy: 
         - doborze odpowiednich materiałów
         - technik personalizacji
         - funkcjonalności produktów w miejscach sprzedaży i ekspozycji
         - optymalizacji kosztów produkcji
    
  4.  Współpracujemy z klientami z całej europy,  a nasze wyroby wysyłamy do:
        Niemiec, Francji, Belgii, Danii, Francji, Holandii, Czech, Estonii, Litwy.  



Nasi klienci: 



sklepy i sieci hipermarketów
agencje reklamowe 
stacje benzynowe
gastronomia
hurtownie
hotele
apteki

Specjalizujemy się w projektowaniu oraz produkcji 
artykułów POS dla branż takich jak: 
 
FMGC, RETAIL, kosmetycznej, farmaceutycznej, przemysłowej  
sektor małych i średnich przedsiębiorstw B2B i  wielu innych, m.in.: 
 

 

Czym się zajmujemy



Nasze możliości techniczne

 
 Zgrzewarki

Sztanctygiel
Ploter frezujący (CNC)
Gilotyne poligraficzną
Urządzenia wykrawające
Ploter laserowy tnąco-grawerujący
Automatyczną linie do oklejania taśmą klejącą
Urządzenia pakujące technologią termokurczliwą
Ploter do druku wielkoformatowego UV (DrukarniaUV.pl)
Półautomatyczną linie do sitodruku (format druku B2)

Działamy w oparciu o własny park maszynowy.  Mamy do dyspozycji: 
 

 
 



W naszej ofercie:  

Shelfstopery i osłonki cenowe
Shelflinery i listwy półkowe
Stripy, krawaty i paski reklamowe 
Standy, displaye, ekspozytory
Treye i tacki reklamowe
Przegrody kasowe
Tablice reklamowe i cenowe

Artykuły POS: 
 

 

 
 

Cenówki, stojaczki
Kieszenie na ulotki 
Ekspozytory 
Podstawki
Pojemniki
Tabliczki
Statuetki

Wyroby z plexi:
 

 
 

 

Kieszenie
plakatowe

Kieszenie
samoprzylepne

Listwy U, C, L

Wyroby z folii:
 

 

 

 

 
 



Artykuły POS
shelfstopery i osłonki cenowe



Artykuły POS
shelflinery i listwy półkowe



Artykuły POS
stripy, krawaty i paski produktowe



Artykuły POS
standy, displaye, ekspozytory



Artykuły POS
Traye i tacki reklamowe



Artykuły POS
Przegrody kasowe



Artykuły POS
Tablice reklamowe i cenowe



Wyroby z plexi 
Cenówki i stojaczki



Wyroby z plexi 
kieszenie na ulotki 



Wyroby z plexi 
ekspozytory 



Wyroby z plexi 
podstawki 



Wyroby z plexi 
pojemniki 



Wyroby z plexi 
tabliczki 



Wyroby z plexi 
statuetki



Wyroby z folii
Kieszenie plakatowe 



Wyroby z folii
Kieszenie samoprzylepne 



Wyroby z folii
Listwy U, C, L



Jak wygląda proces produkcji POS-ów

Proces produkcji POS-ów składa się z 4 etapów:
 
ETAP 1 – ustalamy potrzeby klienta i opracowujemy 
                propozycje najlepszego rozwiązania.
 
ETAP 2 – przygotowanie wzorów lub prototypu 
                 i akceptacji materiału.
 
ETAP 3 – po akceptacji na tym etapie rozpoczynamy
                 produkcję i ustalamy termin realizacji i 
                 szczegóły dotyczące wysyłki.
 
ETAP 4 – po skończonej produkcji realizaujemy wysyłkę wg. ustaleń 



Zapraszamy do kontaktu, 
z przyjemnością doradzimy i pomożemy 

 
Zadzwon lub napisz do Nas. 

 
Lukasz@carpe-diem.com.pl

(22) 772-46-55
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