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PONADCZASOWA ELEGANCJA
W LUKSUSOWEJ OPRAWIE

PIÓRA WIECZNE – DLA NIEJ I DLA NIEGO
Szukając prezentów na jubileusz firmowy, bądź upominków reprezentacyjnych dla VIP Kontrahentów
czy wyjątkowego upominku dla bliskiej sercu Osoby, skontaktujcie się Państwo z nami!
Posiadamy szeroki asortyment najważniejszych, najlepszych światowych marek piór wiecznych.
Jedyne w swoim rodzaju wieczne pióro jest wspaniałym sposobem na podkreślenie
wyjątkowości wydarzenia, bądź uhonorowania ważnych Osób.
Pióra wieczne nazywane są często wysublimowaną biżuterią piszącą.
Będziemy zaszczyceni, gdy dołączycie Państwo do grona naszych Klientów.

Firma założona w 1922 roku przez Kazimierza Bazarnika cały czas nierozerwalnie wpisuje się w historię Warszawy.
Przez dziesiątki lat obdarza nas zaufaniem wielu Klientów. Wśród nich są najwyższe urzędy państwowe, instytucje,
wiodące na rynku polskie i zagraniczne firmy, a także przedstawiciele wolnych zawodów.
W swojej działalności wykorzystujemy zarówno wieloletnie doświadczenia jak i tradycyjne wartości kupieckie,
które w połączeniu z nowoczesnymi technikami produkcji i sprzedaży oraz kompetentnym zespołem doradców
i profesjonalną obsługą klienta, budują zaufanie i zadowolenie naszych Odbiorców.
Należymy do grona najlepszych specjalistów w dziedzinie sprzedaży piór wiecznych,
ekskluzywnych upominków oraz najwyższej jakości personalizowanych usług.
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PONADCZASOWA ELEGANCJA
W LUKSUSOWEJ OPRAWIE

ATRAMENTY I WKŁADY ATRAMENTOWE
O WYJĄTKOWEJ JAKOŚCI

zestawy na biurko

ATRAMENTY I NABOJE

Dla tych, dla których ważne jest aby otaczać się
produktami wysokiej jakości, a także dla dbających
o komfort pracy polecamy zestawy akcesoriów na biurko.
Zarówno skórzane, jak i z najwyższej jakości
stali szlachetnej, stworzone w całości kolorystycznej
jako jeden zestaw, jak i z możliwością samodzielnego
skomponowania – dla koneserów i pasjonatów
rzeczy eleganckich.

Niezawodne pisanie piórem wiecznym zależy także
od jakości używanego atramentu, zarówno w nabojach
jak i napełnianego poprzez tłoczek z kałamarza.
Dziś markowe atramenty dostępne są w szerokim wachlarzu
kolorystycznym, a już samo opakowanie
jest często dziełem sztuki.

UPOMINKI
– DOCENIAMY TWOJĄ WARTOŚĆ
Codziennie używane przedmioty powinny
dawać Właścicielowi poczucie wartości i jakości.
Gwarancją prestiżu płynącego z ich posiadania
są produkty uwiarygodnione długą tradycją
najlepszych światowych marek.
Wiele z oferowanych przez nas upominków
znakomicie uzupełnia się z ekskluzywnymi
przyborami do pisania.

GRAWEROWANIE
Naszym Klientom dajemy możliwość laserowej
personalizacji piór wiecznych i upominków, dobierając
odpowiedni do okazji asortyment. Możemy opatrzyć je
indywidualnym oznaczeniem – inicjałami Właściciela
na piórze lub stworzoną na specjalną okazję dedykacją
naniesioną na grawerowanej tabliczce.
Podkreśla to wyjątkowość Osoby obdarowanej
czy wydarzenia, stanowiąc pamiątkę na długie lata.

PREZENTOWE OPAKOWANIE
ETUI DO PIÓR
Tak jak luksusowy samochód potrzebuje
dobrego garażu, tak i eleganckie pióro wieczne
najlepiej i najbezpieczniej czuje się w etui.
Posiadamy etui większości oferowanych marek
piśmiennych jak i świetne jakościowo
skórzane etui polskich kaletników.
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Wybierając upominek nie możemy zapomnieć również
o jego opakowaniu. Ozdobnie zapakowany w firmowy papier
i wstążkę prezent staje się czymś niepowtarzalnym.
Na opakowaniu możemy umieścić także dowolną formę
grawerowanej tabliczki z dedykacją według własnego pomysłu
a wewnątrz buteleczkę atramentu.
Piękne prezentowe pakowanie to nasza specjalność,
którą oferujemy Klientom z wdzięczności i sympatii.
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TWOJE BIURO
W NAJLEPSZYM WYDANIU

Firma Bazarnik specjalizuje się w szeroko pojętej
działalności usługowej.
Miło jest nam poinformować Państwa,
iż jako jedyna firma stemplarska
dwukrotnie otrzymaliśmy przyznawany
przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej i BCC
Złoty Medal Europejski za usługi świadczone
na najwyższym, europejskim poziomie.

Wytrzymałe datowniki
i pieczątki ekologiczne
Proponowane przez nas pieczątki to najbardziej wytrzymałe
na rynku produkty marki Trodat, które jako pierwsi wprowadziliśmy na polski rynek.
Są to automaty dające gwarancję nawet do 400.000 odbić obudowy.
Płytki tekstowe wykonywane w nowoczesnej technologii laserowej przy pomocy
lasera Trotec to gwarancja dokładnego i widocznego odbicia, także małych czcionek
i elementów logo. Istnieje również możliwość zabezpieczenia
ważnych stempli metodą UV.

Profesjonalne druki firmowe w technologii
offsetowej i cyfrowej:
Istnieje możliwość uszlachetniania wizytówek o: druk wypukły, lakier UV, zaokrąglone rogi, foliowanie.
Mamy szeroki wybór papierów, w tym ekskluzywnych, ekologicznych i z odzysku.
Polecamy teczki z tłoczonym logo, efektowny papier firmowy i eleganckie komplimentki.

SZYLDY, IDENTYFIKATORY
Emalia jest prawdopodobnie jedną z najstarszych
i najbardziej trwałych metod zdobniczych
na świecie, już starożytni Egipcjanie zdobili nią
medaliony i drogocenną biżuterię. Dziś jest ona
także jedną z najczęściej używanych sposobów
wykonywania trwałych, estetycznych znaków
firmowych oraz pięknych, stylowych reklam
w stylu retro. Nowoczesną alternatywą do emalii
jest grawerowanie tablic, szyldów
czy identyfikatorów metodą laserową.
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Dołącz do grona naszych
Stałych Klientów.
Czekają na Ciebie atrakcyjne
oferty i niespodzianki!
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Służymy profesjonalnym doradztwem,
aby Państwa biuro miało oryginalny i niepowtarzalny wygląd,
a tworzone przez nas elementy swoją doskonałą jakością
pracowały na Państwa sukces.

Galeria LIM Hotelu Marriott Warszawa
Al. Jerozolimskie 65/79, poziom 0, parter
tel. 22 826 43 34, 22 826 73 90; tel. kom. 600 99 33 87
fax 22 826 57 83
e-mail: biuro@bazarnik.pl
www.bazarnik.pl
Salon Bazarnik w Galerii LIM czynny jest:
Pn – Pt: 9.00 – 19.00, Sb: 10.00 – 15.00

