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Μικρό μολύβι με μεγάλη ιδέα

Το μολύβι με σπόρο είναι μια εναλλακτική του 
διαφημιστικού πλαστικού στυλού. Μετά τη χρήση, 
όταν γίνει πολύ μικρό για να γράψετε, φυτέψτε το 
και θα γίνει μία οπτική υπενθύμιση της επιχείρηση 
σας στον πελάτη σας. 

Για να τραβήξετε πλήρως την προσοχή μπορούμε να 
χαράξουμε το λογότυπο σας ή το μήνυμα σας. Επίσης 
μπορούμε να δημιουργήσουμε για εσάς μια 
συσκευασία για το κάθε μολύβι ώστε να κάνετε την 
μεγαλύτερη δυνατή θετική εντύπωση. 

Τα μολύβια με σπόρο παράγονται με τις υψηλότερες 
προδιαγραφές. Είναι μη τοξικά, προέρχονται από 
ανεώσιμες πηγές, έχουν μη- μεταλλαγμένους 
σπόρους,  βιοδιασπώμενες κάψουλες σπόρου, 
φυσικό γραφίτη και πιστοποιημένο Κερδόξυλο.  

Τα διαθέτουμε ξυσμένα και άξυστα, με την επιλογή 
10 διαφορετικών σπόρων και εννέα χρώματα. Είναι 
το κατάλληλο δώρο marke�ng και απευθύνεται σε 
όλες τις ηλικίες είτε ως χρηστικό δώρο για τους 
ενήλικες είτε ως δημιουργικό μέσο για τα παιδιά.

Ελάχιστη ποσότητα χάραξης: 500 τεμάχια

Χρόνος παράδοσης: 3-5 εβδομάδες.

Διαθέσιμοι σπόροι:
Βότανα: Βασιλικός, Θυμάρι, Ρίγανη, Κόλιανδρος, Chia.
Λουλούδια: Μαργαρίτα, Ηλιοτρόπιο, Γαρίφαλο Μη με λησμόνει. 
Λαχανικά: Nτοματίνι .

Λίγα λόγια για το μολύβι με σπόρο



ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟ ΦΑΚΕΛΑΚΙ
ΜΕ ΣΠΟΡΟΥΣ ΣΕ ΣΤΙΚ



ΝΕΟ ΠΡΟΪΟΝ

Μικρό δώρο με μεγάλη επίδραση

Οι σπόροι ως μέσο προώθησης είναι μία οικολογική 
προσέγγιση έναντι του σπίρτου. Αντί να υπάρχει στην 
κεφαλή ένα εκρηκτικό μείγμα εμείς έχουμε σπόρους. 
Μόλις τους τοποθετήσετε στο χώμα και βάλετε λίγο 
νερό ένα νέο φυτό θα μεγαλώσει μαζί με το στικ 
διατηρώντας την εντύπωση στον πελάτη σας. 

Παρασκευάζονται στην Ευρώπη με τις υψηλότερες 
προδιαγραφές, χρησιμοποιούμε 100% ανακυκλώμενο 
πιστοποιημένο χαρτί  FSC , μελάνια απο σόγια και  
λαχανικά, μη τοξική κόλλα για να πετύχουμε το 
μεγαλύτερο ποσοστό  βλάστησης

Ενισχύει το οικολογικό προφίλ της επιχείρησης σας και 
προτρέπει τον αποδέχτη να κάνει κάτι θετικό για το 
περιβάλλον. Να φυτέψει.

Διατίθεται  ποικιλία σπόρων και συσκευασίας.Το 
φακελάκι μπορεί να σχεδιαστεί σύμφωνα με τις 
επιθυμίες σας καθώς επίσης και να αλλάξει σχήμα.

Τι είναι οι διαφημιστικοί σπόροι

3 - 30 στικς ανά φακελάκι ανάλογα 
με την ποικιλία τον τύπο και το σχέδιο

100% ανακυκλώσιμο χαρτόνι

Αποσπάστε ένα στικ

Αφήστε στο στικ στη θέση του 
καθώς μεγαλώνει το νέο σας φυτό 

Τοποθετήστε το μυτερό μέρος στο έδαφος 
μέχρι τον δείκτη.

Δείκτης βάθους φύτευσης

Αρκετοί σπόροι για να διαβεβαιώσουν
μεγάλο ποσοστό βλάστησης ανά στικ

Ειδική κόλλα διαλύεται με την φύτευση 
για να απελευθερώσει τους σπόρους

Η θήκη σχήματος V διασφαλίζει 
την επαφη γης και σπόρου



ΞΥΛΙΝΟ  ΓΛΑΣΤΡΑΚΙ

plant to 
remember us

eco green

με το λογότυπο σας
με σπόρους μαϊντανού
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ECO PENS
με το λογότυπο σας



ECO ΚΑΛΑΜΑΚΙΑ
με το λογότυπο σας

stainless steel  ΣΕ ΘΗΚΗ ΧΑΡΤΙΝΑ ΣΕ ΚΑΦΕ ΚΡΑΦΤ ΚΟΥΤΙ



ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ECO
με το λογότυπο σας

Ανοιχτήρι Chopsticks

Κασετίνα

Lunch box Θερμός

Ρακέτες Notebook 1 Notebook 2

Power bank  2Power bank 1

Note clip


