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Colop Polska

Inspirująca energia
STEMPLE KREATYWNE to nowy dział
ARTS&CRAFTS Colop Polska przepełniony
pomysłami i pozytywną inspirującą energią.
To produkty w postaci stempli, kreatywnych
pieczątek, kolorowych tuszy i wielu innych. Były
one promowane podczas tegorocznych targów
FestiwalMarketingu.pl.
Stemple kreatywne to propozycja, która sprawia, że zaproszenie,
zawieszka lub liścik staną się unikatowe, a samo ich tworzenie będzie
przyjemnością. Możliwości są bardzo szerokie, można wykonać
własnoręcznie papeterię, zaproszenie czy branding na dowolnym,
papierowym produkcie. Wystarczy dodać odbicie do obrazka, kartki,
tworząc wspaniałe detale. W ofercie dostępne są serie LITTLE NIO,
NIO INICJAŁY, poduszki z kolorowymi tuszami MAKE 1 i mobilna
drukarka E-MARK Create.

LITTLE NIO
Little Nio to pieczątka z zestawem dziesięciu wymiennych wzorów do
dekoracji papeterii, prezentów, kartek lub kopert. Pieczątka Little Nio
w prosty i elegancki sposób nada dodatkom wyjątkowego wyrazu.
Little NIO występuje w kilkunastu wariantach tematycznych. To wspaniała zabawa, a zarazem praktyczne rozwiązanie.

NIO INICJAŁY
To pieczątki, za pomocą których można samodzielnie stworzyć spersonalizowane, wyjątkowe odbicie inicjałów. Zestaw zawiera 52 litery,
o wyjątkowym, eleganckim i ponadczasowym kroju, dzięki którym
można ułożyć dowolną kombinację znaków. Całość tworzy piękne
odbicie, które umieszczone na papeterii, zaproszeniu czy prezencie
podkreśli osobisty charakter oraz nada mu elegancji i wyrafinowania.
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E-MARK CREATE
Unikatowa mobilna drukarka kreatywna. - To nowa era! Lubimy
wyzwania, eliminujemy ograniczenia! Naszym marzeniem było
stworzenie urządzenia dzięki, któremu będziemy mogli nadrukować,
hasła, logotypy, a nawet zdjęcia na dowolną powierzchnię. Wstążki, pudełka, kartki, karton, styropian, sklejka, elementy drewniane,
ogranicza nas tylko wyobraźnia. Bo inspirują nas klienci i ich pomysły
– mówi Magdalena Odrzywolska z Colop Polska.

Idzie nowe
Zmiany w Colop to przede wszystkim zwrot w kierunku ekologii,
która jest jednym z większych wyzwań dla branży. - Wszystkie
nasze produkty tworzone są w Europie. Stawiamy na zrównoważoną produkcje, nasze pieczątki są trwałe i nadają się do recyklingu.
Wartością dodaną jest także atrakcyjne opakowanie wysokiej jakości, które przyciąga wzrok klienta. Bo jest to dla nas ważne – mówi
Magdalena Odrzywolska.
Ludzie tworzący zespół to największa wartość.- Colop Polska tworzy
dziś zespół 50 osób. Każdą z nich cechuje indywidualna osobowość
z wyjątkowym pakietem pomysłów i doświadczeń. Chcielibyśmy
podziękować wszystkim naszym współpracownikom, część z nich
jest z nami od początku i trwamy w tej przyjaźni od przeszło 30 lat,
jest też dużo nowych osób, które wniosły świeży powiew. Dzięki nim
stale się rozwijamy. Dziękujemy Wam za wsparcie, codzienny humor
i wytrwałość w dążeniu do celu. Jesteśmy wdzięczni za tę nieustającą
przygodę, która jest naszą wspólną zasługą. A wiele nowych przygód
jeszcze przed nami – podkreśla Magdalena Odrzywolska.
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