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Nagrody - puchary

Unikatowe nagrody, wytwarzane w limitowanych seriach. 

Współpracując ze znanymi artystami  tworzymy ciekawe i  atrakcyjne puchary,  które swoją wyrazistością  
i niekonwencjonalnym wyglądem odcinają się od standardowych wyrobów z plastiku rozdawanych obecnie 
masowo na imprezach sportowych.

Realizacje:  5  kolejnych roczników Wyścigu Wielka  Pardubicka  (CZ),  wyścigowe Derby Polski  i  Czech, 
Mistrzostwa Świata w Zaprzęgach Parokonnych – Topol`čianky (SK), Dzień Polski – Pardubice (CZ). 

Ceny pucharów będących w naszej stałej ofercie znajdą Państwo na stronie: http://shop.bober.com.pl, w zakładce 'nagrody'.  

Przykładowy projekt Uwagi Cena netto za sztukę Materiały i parametry

Puchary  ze  szkła  lub  kryształu, 
piaskowane i  złocone. 

Mogą być wzbogacone o płaskorzeźby 
z brązu lub metalu.

Wazon barwiony 
(h70 cm) 

z grawerowanymi na 
złoto napisami i 
płaskorzeźba z brązu

813,01 PLN

Wazon barwiony 
(h70 cm) 

z grawerowanymi na 
złoto napisami i logo

731,71 PLN

Wazon barwiony 
(h70 cm) 

z grawerowanymi na 
złoto napisami i 
płaskorzeźba z metalu

650,41 PLN

Tworzenie projektów na zamówienie (płaskorzeźba – kompozycja szklana) – kosztorys indywidualny

http://shop.bober.com.pl/


                                                                        

Nagrody - trofea

Niepowtarzalne w kształcie trofea z płaskorzeźbami.

Przy udziale rzeźbiarzy i artystów pracujących w szkle i brązie, projektujemy i tworzymy atrakcyjne nagrody 
–  trofea,  których  wygląd  i  wykonanie  różni  się  od  masowej  produkcji.  Nasze  nagrody  są  wytwarzane  
w limitowanym nakładzie i  zawsze będą stanowiły miłą  i  atrakcyjną pamiątkę z odniesionych zwycięstw.

Realizacje: Dom Aukcyjny BBAG (D), Polski Związek Hodowców Koni, Polski Związek Jeździecki, Jockey 
Club Czeskiej Republiki, Polski Klub Wyścigów Konnych, FEI World Driving (SK).

Ceny trofeów będących w naszej stałej ofercie znajdą Państwo na stronie: http://shop.bober.com.pl, w zakładce 'nagrody'. 

Przykładowe projekty Uwagi Cena netto za sztukę Materiały i parametry

Marmur, szkło, brąz, metal - piaskowane 
i złocone.

Nagroda – ujeżdżenie – 
BK N

Płaskorzeźba z brązu na okręgu 
szklanym, średnica 20 cm, 
posadowionym na szklanym, 
barwionym bloku

138,21 PLN

Nagroda – ujeżdżenie – 
BK N

Płaskorzeźba z metalu na 
okręgu szklanym, średnica 20 
cm, posadowionym na 
szklanym, barwionym bloku

105,69 PLN

Nagroda – ujeżdżenie – 
KK

Płaskorzeźba z metalu na 
okręgu szklanym, średnica 15 
cm, posadowionym na szklanej 
płycie (14x14cm)

56,83 PLN

Tworzenie projektów na zamówienie (płaskorzeźba – kompozycja szklana) – kosztorys indywidualny

http://shop.bober.com.pl/


                                                                        

Pamiątki

Drobne upominki i gadżety z imprez. 

Pamiątki są miłym prezentem utrwalającym uczestnictwo w atrakcyjnej i ciekawej imprezie. Przedstawiają 
konkurencje sportowe i zwierzęta (według projektu artysty rzeźbiarza – Jerzego Bokrzyckiego) wykonane 
z blachy,  osadzone  na  drewnianej  lub  szklanej  podstawie.  Metal  jest  malowany  proszkowo  (czarny)  lub 
chromowany (srebrny).

Realizacje: Muzeum Hipologiczne w Slatinanach (CZ), Tor Wyścigowy w Pardubicach (CZ), Tor Służewiec – 
Warszawa, Tor Wyścigowy w Bratysławie (SK). 

Ceny pamiątek będących w naszej stałej ofercie znajdą Państwo na stronie: http://shop.bober.com.pl, w zakładce 'upominki'.

Nazwa produktu Uwagi Cena netto za sztukę Materiały i parametry
Blacha  grubości  4  mm.  Podstawa 
drewniana lub szklana.

Rozmiar  zależnie  od  modelu:  10  cm 
(wysokość)  x  12  cm  (szerokość 
/długość). 

Projekt komputerowy jednorazowo dla 
wzoru

400,00 PLN

Pamiątka   25 sztuk 14,50 PLN

Pamiątka >100 sztuk 12,50 PLN

Pamiątka na szkle   25 sztuk 14,50 PLN

Pamiątka na szkle >100 sztuk 12,50 PLN

Stojak drewniany Na 6 pamiątek 70,00 PLN

 

http://shop.bober.com.pl/
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Magnesy na lodówkę

Zwierzęta w ciekawych ujęciach, w formie magnesu.

Oferujemy kolekcję magnesów ze zwierzętami. Drobiazgi te są również praktycznym gadżetem reklamowym. 
Zapewniamy ciekawe rozwiązania graficzne i niewygórowane ceny.

Realizacje: Tor Wyścigowy Pardubice (CZ), Tor Wyścigowy Aintree (GB), FEI World Driving - Topol`čianky. 

Nazwa produktu Uwagi Cena netto za sztukę Materiały i parametry
Format: 65 × 65 mm; Folia 
magnetyczna, 1/0 połysk laminat; kolor: 
4/0 (kolorowe).

Realizujemy indywidualne projekty ze 
zdjęć wykonanych przez klienta.

Projekt komputerowy jednorazowo dla 
wzoru

210,00 PLN

Magnes   700 sztuk 1,50 PLN



                                                                        

Cukierki z logo

Słodki prezent z logiem twojej firmy.

Cukierki karmelowe to tradycyjne słodycze produkowane w Polsce od 1921 roku. Posiadają wyjątkowy smak 
i nie zawierają konserwantów. Dzięki indywidualnie dobieranej grafice etykiety, cukierki te stanowią słodką 
formę promocji firmy, budząc miłe wspomnienia z dzieciństwa.

Realizacja: Tor Wyścigowy Pardubice (CZ), Irel (CZ), Golden Well Hotel (CZ), Restaurace U Koně (CZ), 
Kemmerich Czech (CZ), Red Rebels (CZ), MORAVOL (CZ). 

Nazwa produktu Uwagi Cena netto Materiały i parametry
W  naszej  ofercie  zapewniamy 
pakowanie  cukierków  w  atrakcyjne 
opakowania:  woreczki  foliowe, 
kartoniki i pudełka. 

Projekt komputerowy jednorazowo dla 
wzoru

450,00  PLN

Cukierki z nadrukowaną 
etykietą (10 kg) – ok. 750 
sztuk

Minimalne 
zamówienie

380,00  PLN

 



  
     

OPAKOWANIA:

WORECZEK FOLIOWY 16x20cm (10 – 20 cukierków)
związany kolorową  wstążką, z etykietą 
reklamową:

Projekt przywieszki 120,00 PLN

Dopłata za jedną sztukę
(przywieszka +pakowanie)

1,50 PLN

PUDEŁKO TEKTUROWE (12,5x10x4cm) 
z indywidualnym nadrukiem kolorowym:

Projekt pudełka 450,00 PLN

Dopłata za jedną sztukę
(pudełko +pakowanie)

4,00 PLN

Minimalne zamówienie 1000 sztuk

PUDEŁKO METALOWE Z GRAWEREM 
Projekt graweru 120,00 PLN

Dopłata za jedną sztukę
(pudełko)

3,00 PLN

Dopłata za grawer (sztuka) 1,50 PLN

Minimalne zamówienie 500 sztuk



                                                                        

Materiały promocyjne

Rozpoznawalna reklama. 

Tworzymy różnego rodzaju materiały promujące  firmę,  wydarzenia  i  produkty.  Banery,  bilbordy,  plakaty, 
ulotki i zakładki.

Realizacja:  Dom  Aukcyjny  BBAG  (D),  TRM  (IRL),  Topol`čianky  (SK),  Katalog  artysty  Jerzego 
Bokrzyckiego.

Tworzenie projektu na zamówienie – kosztorys indywidualny Materiały i parametry

Projekt dowolny. Wymiary na życzenie 
klienta. 



                                                                        

Notatniki

Kalendarze - notatniki, indywidualna promocja produktów, marki, firmy... 

Unikatowy notatnik w formacie A5 z przekładkami reklamowymi rozdzielającymi kartki do notowania oraz 
indywidualnie dopasowaną częścią kalendarzową.

Tworzone przez nas notatniki dopasowane są do potrzeb i charakteru firmy. Gwarantują niepowtarzalność  
i praktyczność tego niezbędnego w pracy przedmiotu.

Nazwa produktu Uwagi Cena netto za sztukę Materiały i parametry
Wymiary  notatnika  -  148x210  mm. 
Liczba kartek - 125 + 2 kalendarz.

Materiał: okładka, rejestry - matowy 
papier kredowy; łączenie metalowe; 
okładka podwójnie laminowana. 

Kolory - 4 (okładka), 2 (kalendarz), 
1 (notatnik).

Projekt komputerowy 
+przygotowanie do druku

Jednorazowo dla 
projektu

1200,00 PLN

Notatniki   300 sztuk 39,00 PLN

Notatniki >400 sztuk 35,00 PLN



                                                                        

Logotypy i wizytówki

Artystyczne logotypy i profesjonalne wizytówki. 

W dzisiejszym świecie biznesu nie sposób obejść się bez wizytówki. Ten niewielki przedmiot stanowi źródło 
wielu informacji o jego właścicielu i firmie którą reprezentuje. Naszym zadaniem jest pomóc naszym klientom 
w doborze najlepszej dla niego formy informacji i reklamy. Tworzymy logotypy i wizytówki, których nie da  
się zapomnieć.

Realizacja: Agencja Jeździecka A.A. Bober, Stary Dwór – sklep wyścigowy, Firma JOVAN (CZ). 

Tworzenie projektu na zamówienie – kosztorys indywidualny Materiały i parametry
Wymiary:

-9x5cm (klasyczne);

-5,5x5,5cm (kwadratowe).

Druk jedno lub dwustronny.



                                                                        

Zakładki

Zakładka do książki, której nigdy nie wyrzucisz.

Realizujemy  zakładki  reklamowe,  które  dzięki  swojemu  formatowi  i  użytkowej  funkcji,  są  chętnie 
przyjmowanym przez klientów nośnikiem reklamy. 

Realizacje:  Stadnina  Koni  Albertovec  (CZ),  Tor  Wyścigowy  Pardubice  (CZ),  Baden-Baden 
Auktionsgesellschaft (D), Stadnina Koni KRASNE, Hotel Aria (CZ), Muzeum Hipologiczne Slatiniany (CZ), 
Muzeum Powstania Warszawskiego, Restaurace a penzion U koně (CZ).

W roku  2012,  z  okazji  rocznicy  Powstania  Warszawskiego  rozdawaliśmy  zakładki  z  tekstami  piosenek 
powstańczych. 

Ceny zakładek będących w naszej stałej ofercie znajdą Państwo na stronie: http://shop.bober.com.pl, w zakładce 'upominki'. 

Nazwa produktu Uwagi Cena netto za sztukę Materiały i parametry

Wymiary  5  cm x  18  cm,  drukowane  
w kolorze lub odcieniach szarości. 

Projekt komputerowy 300,00 PLN

Zakładka   1200 sztuk 0,75 PLN

Zakładka   1800 sztuk 0,60 PLN

Zakładka   2400 sztuk 0,45 PLN

Zakładka   3000 sztuk 0,35 PLN

Zakładka >4200 sztuk 0,30 PLN

Stojak na 1,2 lub 3 zakładki 40,00 PLN

http://shop.bober.com.pl/


                                                                        

Albumy

Wspomnienia utrwalone przez artystów fotografików. 

Albumy  z  atrakcyjnymi  zdjęciami,  znanych  fotografów  (w  wersji  czarno  białej  i  kolorowej).

Mogą być wykorzystywane do promocji firmy lub miejsca, które chcemy wyróżnić. 

Tworzenie projektu na zamówienie – kosztorys indywidualny Materiały i parametry

Rozmiar, papier i druk: dobierane 
indywidualnie do planowanej edycji.

Minimalne zamówienie - 1000 sztuk.



                                                                        

Materiały 3D

Kolorowy, trójwymiarowy druk o edukacyjnym charakterze. 

Świat kartek pocztowych, zakładek, linijek oraz magnesów na lodówki stworzonych w trzech wymiarach. 
Stara  technika  udoskonalona  nowoczesną  technologią  dała  wyrazistą  głębię  i  złudzenie  ruchu.

Nasza  oferta  prezentuje  serie:  kosmos,  fauna  oceanów,  zwierzęta  zamieszkujące  Europę,  zwierzęta 
egzotyczne, świat zwierząt prehistorycznych. Cechą tych produktów jest ich edukacyjny charakter. 

Ceny materiałów 3D będących w naszej stałej ofercie znajdą Państwo na stronie: http://shop.bober.com.pl, w zakładce 'upominki'. 

Materiały i parametry

Wykonane metodą druku 
soczewkowego.

Odznaczają się wysoką jakością 
i dokładnością wydruku.

http://shop.bober.com.pl/
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