KATALOG GADŻETÓW

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

Zasady zamawiania materiałow promocyjnych
UPP w Dziale Marketingu i Komunikacji
1.
2.

3.

4.

Materiały promocyjne UPP należy zamawiać z minimum
7-dniowym wyprzedzeniem. Materiały promocyjne dostępne
są w Katalogu gadżetów UPP.
Wypełniony formularz elektroniczny pt. „Formularz zamówienia
materiałów promocyjnych UPP” wraz z danymi jednostki
organizacyjnej, źródła finansowania, dysponenta środków
finansowych oraz osoby kontaktowej zostanie automatycznie
przesłany do Działu Marketingu i Komunikacji.
Odbiór zamówionych materiałów promocyjnych UPP:
Kolegium Rungego, ul. Wojska Polskiego 52, wejście od kortów
tenisowych, pokój 241B, domofon: 5, tel.: 61 846 6784, e-mail:
wjb@up.poznan.pl.
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.

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: 1,22 zł

Ołówek promocyjny z nasionami w kartoniku
Ołówek z nasionami to pierwszy na świecie ołówek do sadzenia, który można
uprawiać w sposób zrównoważony. Ta podwójna funkcja ołówka, została
nadana przez zastąpienie gumki specjalną kapsułką z nasionami. Ołówek
z nasionami jest wykonany z naturalnych materiałów. Podstawa to drewno
cedrowe, certyfikowane przez FSC lub PEFC, co oznacza, że przy każdym
pozyskaniu drewna, nowe drzewo jest zasadzane. Rysik jest mieszaniną
gliny i grafitu. Kapsułka zawiera wysokiej jakości nasiona. Jest rozpuszczalna
w wodzie, dzięki czemu ołówek łatwo się zasadza po zużyciu ołówka. Pyszne
świeże zioła, chrupiące warzywa lub jadalne kwiaty wyrastają z każdego
ołówka. Ołówek umieszczony jest w kartoniku z instrukcją sadzenia. Nasiona
w miksie: niezapominajka, szałwia, bazylia, stokrotka, pomidor cherry.

Cena: 7,85 zł

Długopis promocyjny typu eko
Długopis wykonany z kartonu z recyklingu. Skuwka, przycisk i końcówka
wykonane z plastiku nadającego się do ponownego przetworzenia. Niebieski
wkład. Wymiary: średnica 0,9 x 14 cm.

Cena: 1,37 zł

Długopis promocyjny z gumką
Wykonany z aluminium długopis z końcówką przystosowaną do ekranów
dotykowych. Wyposażony w niebieski wkład. Długopis w kolorze białym
i czarnym z gumką. Wymiary (szer./wys./gł. – 135 x 8 x 8 mm). Grawer z 1
strony – logo w wersji polskiej.

Cena: 2,05 zł

Długopis promocyjny UPP z gumką i ringami
Aluminiowy długopis z końcówką dotykową, dwoma ringami i klipsem.
Mechanizm przyciskany. Niebieski tusz. Wymiary: Ø 8 x 142 mm.

Cena: 2,44 zł

Długopis korkowy typu eko
Ekologiczny długopis z recyklingu, wykonany ze słomy pszennej z dodatkiem
korka, niemiecki wkład Dokumental w kolorze niebieskim w komplecie, długość
pisania ok. 1200 m, kulka TC zapewnia wygodne pisanie. Wymiary: 14 x Ø 1,1
cm. Materiał: korek, słoma pszeniczna.

Cena: 4,88 zł

Pendrive drewniany z logo UPP
Pendrive 16 GB z drewna orzechowego i metalu. Nieduża, wykonana
z metalu oraz drewna orzechowego, przenośna pamięć usb o pojemności
16 GB. Standard usb: 2.0; szybkość zapisu: 4 MB/s; szybkość odczytu: 12
MB/s. Pamięć USB objęta jest 5 letnią gwarancją producenta oraz posiada
certyfikat CE. Wymiary: 57 x 20 x 11 mm. Opakowanie – biały kartonik
z okienkiem, w komplecie czarna smycz.

Cena: 23,21 zł

Pendrive skórzany z logo UPP
Elegancka pamięć USB 32 GB, USB 2.0 Skórzany model z obrotową
pamięcią USB i praktycznym metalowym zaczepem. 2 kolory eko skóry
brązowy i czarny. Obudowa: metal, skóra ekologiczna Wymiary: 97 x 26
x 11 mm. Opakowanie – eleganckie, sztywne czarne pudełko zamykane
klapką z magnesowym zapięciem. Wewnatrz gąbka, zewnątrz okleina
introligatorska. Wymiary: 134 x 82 x 32 mm.

Cena: 30,33 zł

Komin UPP z nadrukiem
Szal tunelowy „komin” to wielozadaniowy i praktyczny produkt. Posiada
różnorodne wykorzystanie np. jako: szalik, golf, opaska, komin, chustka na głowę
itp. Dla zwiększenia komfortu użytkowania nie posiada szwów. Wykonany
z oddychającej tkaniny. Jego bardzo dużą zaletą jest fakt, że nie wymaga
prasowania i można prać go w pralce. Szaliki tunelowe mogą służyć na długo.
• Materiał oddychający
• Wymiary: 50 x 25 cm
• Skład tkaniny: 100% Poliester-Mikrofibra

Cena: 11,78 zł

Kubek ceramiczny UPP z nadrukiem
Kubek ceramiczny. Kultowy kubek o klasycznych, obłych kształtach.
Pojemność: 300 ml. Wysokość: 85 mm. Średnica: 90 mm. Nadruk na kubku oraz
wewnątrz na ściance w kolorze zielonym.

Cena: 14,72 zł

Kabelki zwijane z logo UPP
Kable do ładowania często są za długie lub krótkie. Odległość między
gniazdkiem a sprzętem elektronicznym może sprawiać, że będziesz mieć
problem z podłączaniem swojego urządzenia. Rozwiązaniem takich
problemów jest rozwijany kabel 3 w 1 marki Baseus. To gadżet o doskonałych
parametrach technicznych, wyposażonych w trzy najpopularniejsze
końcówki: USB Typ C, Lightning i micro USB. Specyfikacja: Marka: Baseus.
Wtyczki: USB - USB Typ C / micro USB / Lightning. Materiał: aluminium +
TPE. Natężenie: 3,5 A (max). Prędkość przesyłania danych kabla: 480 Mbps.
Kabel nawinięty na okrągły uchwyt jest odporny na zaginanie. Łatwo ustalić
długość kabla, pociągając go za dwa końce wystające z obudowy i wysuwając.
Urządzenie błyskawiczne i inteligentne. Producent kabla gwarantuje szybkie
i bezpieczne ładowanie każdego podłączonego sprzętu – wszystko między
innymi dzięki zapewnieniu natężenia rzędu 3,5 A oraz wykonania przewodu
z czystej miedzi.

Cena: 33,11 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: 60,64 zł

Koszulka promocyjna UPP - Zoo-rientowani
na przyszłość
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 „Zoo-rientowani na przyszłość”. Koszulki
pakowane w jednostkowe woreczki. Rozmiary: S, M, L, XL.

Cena: 22,98 zł

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.

Cena: 87,99 zł

Torba filcowa UPP „Zoo-rientowani na przyszłość”
Filcowa torba na zakupy z długimi uchwytami, wymiary: 33 x 42 cm, materiał:
filc 230 g/m2.

Cena: 9,32 zł

Smycz zielona promocyjna UPP
Smycz wykonana z taśmy poliestrowej o satynowej powierzchni z dwustronnym
nadrukiem. Szerokość taśmy 20mm dł. 83cm+/- 2cm, całość zakończona
karabinkiem.

Cena: 2,19 zł

Worko-plecak bawełniany UPP
„Zoo-rientowani na przyszłość”
Worek ze sznurkiem z bawełny z recyklingu. Wymiary: 38 x 42 cm. Materiał:
100% bawełna z recyklingu 120 g/m2.

Cena: 10,01 zł

