
Bluza typu baseball UPP
Bluza z logo UPP, 90% bawełna, 10% elastan/poliester, gramatura 340 g/m2. 
Bluzy wykonane są z najwyższą starannością i estetyką wymaganą dla 
profesjonalistów. Bluzy pakowane w jednostkowe woreczki. Rozmiary: S, 
M, L, XL

Cena: 87,99 zł

KATALOG GADŻETÓW



Zasady zamawiania materiałów promocyjnych 
UPP w Dziale Marketingu i Komunikacji

Wypełniony arkusz „Zamówienia materiałów promocyjnych UPP” 
wraz z podaniem źródła finansowania oraz podpisem dysponenta 
środków finansowych należy dostarczyć bezpośrednio do Działu 
Marketingu i Komunikacji (Kolegium Rungego, ul. Wojska Polskiego 
52, wejście od kortów tenisowych, pokój 241A, domofon: 4, tel.:  
61 8466184, e-mail: wjb@up.poznan.pl), bądź pośrednio przez 
Kancelarię Ogólną UPP.

Odbiór materiałów promocyjnych UPP: środa-piątek w godzinach 
8.00-11.00 Kolegium Rungego, ul. Wojska Polskiego 52, wejście 
od kortów tenisowych, pokój 241A, domofon: 4, tel.: 61 8466184, 
e-mail: wjb@up.poznan.pl (w uzasadnionych przypadkach w innych 
godzinach, po wcześniejszym umówieniu).

Jednostki wewnętrzne UPP – otrzymują dokument „Rozchód 
wewnętrzny” (RW), natomiast jednostki zewnętrzne otrzymują 
dokument „Wydanie z magazynu” (WZ) wraz z fakturą VAT 
z doliczonym 23% podatkiem VAT.
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Bluza typu baseball UPP
Bluza z logo UPP, 90% bawełna, 10% elastan/poliester, gramatura 340 g/m2. 
Bluzy wykonane są z najwyższą starannością i estetyką wymaganą dla 
profesjonalistów. Bluzy pakowane w jednostkowe woreczki. Rozmiary: S, 
M, L, XL.

Cena: 87,99 zł



Długopis promocyjny z gumką
Wykonany z aluminium długopis z końcówką przystosowaną do ekranów 
dotykowych. Wyposażony w niebieski wkład. Długopis w kolorze zielonym 
z zieloną gumką. Wymiary (szer./wys./gł. – 135 x 8 x 8 mm). Grawer z 2 stron 
– logo w wersji polskiej i angielskiej.

Cena: 2,04 zł



Długopis promocyjny z pamięcią USB
Wykonany ze stali nierdzewnej gustowny długopis wyposażony został 
w przenośnią pamięć USB o pojemności 16 GB. Pamięć umieszczona 
została nad klipem długopisu. Standard USB: 2.0; szybkość zapisu: 4,5 
MB/s; szybkość odczytu: 25,0 MB/. Pamięć USB objęta jest 5 letnią 
gwarancją producenta oraz posiada certyfikat CE. Wymiary: 134 x Ø 10 
mm. Opakowanie – czarna metalowa tuba ze srebrnym wykończeniem. 
Grawer na długopisie: logo w wersji polskojęzycznej lub angielskojęzycznej.

Cena: 25,94 zł



Koszulka promocyjna UPP - Z pasji do natury
T-shirt z krótkimi rękawami o nowoczesnym wyglądzie i niezmiennej od 
20 lat jakości tkaniny marki B&C. 100% bawełna. Wąski ściągacz pod szyją 
z dodatkiem elastanu oraz brak szwów bocznych czyni z niej koszulkę o modnym 
i nowoczesnym fasonie. Kolor butelkowa zieleń. Nadruk biały logo Uniwersytetu 
Przyrodniczego oraz hasło z graf¡ką „Z pasji do natury”. Koszulki pakowane 
w jednostkowe woreczki. Rozmiary: S, M, L, XL.

Cena: 18,24 zł



Ołówek promocyjny metaliczny
Okrągły, zaostrzony ołówek HB z drewna lipowego pokryty farbą metaliczną. 
Ołówek posiada białą gumkę połączoną z ołówkiem srebrną, metalową obręczą. 
Wymiary (szer./wys./gł. – 180 x 7 x 7 mm). Nadruk logo w białym kolorze.

Cena: 1,32 zł



Smycz zielona promocyjna
Smycz poliestrowa o satynowej powierzchni, szeroka na 10 mm, drukowana 
metodą sublimacji gazowej. Smycz w kolorze ciemnozielonym z białym nadrukiem 
logo w języku polskim z jednej strony i w języku angielskim z drugiej strony (po 
kilka powtórzeń). Długość smyczy po złożeniu 44 cm. Na końcu smyczy doszyty 
jest metalowy  karabińczyk.

Cena: 1,75 zł



Zestaw multinarzędzi z latarką
Zestaw zawiera latarkę LED oraz duży multitool. Latarka wykonana z aluminium. 
Generuje światło skupione. Posiada zawieszkę na rękę zapobiegającą przed 
upadkiem. Profesjonalne i praktyczne narzędzie wielofunkcyjne. Wykonane ze 
stali nierdzewnej. Podstawę narzędzia stanowią szczypce uniwersalne. Narzędzie 
posiada następujące końcówki: piłkę do drewna, nóż, śrubokręt płaski (wym. 
3 mm i 5 mm) i krzyżakowy z elementem do podważania gwoździ, podwójny 
otwieracz do butelek, otwieracz do puszek, pilnik.

Cena: 56,95 zł



Zestaw: Termos + Parasol
Praktyczny zestaw samochodowy: szczelny termos (500 ml) pokryty miękką 
w dotyku, gumowaną powierzchnią soft touch. Wykonany z wysokogatunkowej 
stali nierdzewnej. Podwójna ścianka tworzy izolację próżniową i pozwala długo 
utrzymać ciepło (do 6 h) Jedyny na rynku składany parasol z 3-letnią gwarancją. 
Posiada bardzo trwałe mechanizmy: system anty-wind (dzięki czemu czasza 
parasola wygina się, a nie łamie podczas silnych podmuchów wiatru) oraz 
mechanizm DAS (automatyczny mechanizm otwierania i zamykania). Zestaw 
zapakowany w eleganckie pudełko.

Cena: 91,76 zł


