katalog

O nas
Ewerro Sp. z o.o. to firma, która zajmuje się marketingiem społecznie odpowiedzialnym.
Wspieramy biznes w zaangażowaniu w sprawy publiczne i pomagamy tworzyć wizerunek firmy
aktywnej. Współpracujemy z samorządami i zachęcamy je do działań dla lokalnej wspólnoty.
Organizujemy kampanie promujące ważne cele. Możemy działać razem! Oferujemy wsparcie
dla firm w podejmowaniu działań odpowiedzialnych społecznie – na rzecz pracowników, społeczności lokalnej i innych grup.
Mamy doświadczenie i pomysły, jak niewielkim kosztem zadbać o wizerunek przedsiębiorstwa
i wspierać ciekawe inicjatywy. Budujemy relacje firm z ich otoczeniem. Stwórz z nami wizerunek
swojego przedsiębiorstwa! Organizujemy wiele inicjatyw promujących wartościowe działania
i postawy. Zdrowy styl życia, bezpieczeństwo dzieci, kultura i tożsamość lokalna – potrafimy
sprawić, że będą atrakcyjne zamiast nudne.
Współpracują z nami czołowe instytucje, znane podmioty i sławne osoby. Docieramy do
wielu tysięcy osób w całym kraju. Doradzamy władzom lokalnym, jak pozyskiwać środki na
inwestycje, finansować i prowadzić działalność kulturalną, przygotować działania atrakcyjne
dla mieszkańców. Pomagamy zdobywać fundusze na działania samorządów – dotychczasowe
i nowe. Tworzymy strategie rozwojowe dla organizacji pozarządowych. Inicjujemy współpracę
samorządów z NGO i biznesem.

Kontakt
EWERRO SP. Z O. O.
UL. DASZYŃSKIEGO 44
42-400 ZAWIERCIE
NIP: 649-230-02-24

@ewerropoligrafia

E-MAIL: EWERRO@EWERRO.PL
TEL.: 535 033 090

Ewerro Sp. z o.o.

@ewerro.pl

ewerro.pl

NOWOŚĆ!

KOSMICZNA
PRZYGODA

Cena wersji standardowej

9

99

* Przy większym nakładzie i dla stałych klientów wycena indywidualna

Cena wersji personalizowanej

100 - 500 szt.
1000 szt.
2000 szt.
+5000 szt.

9,99 zł brutto / szt
7250 zł brutto
11600 zł brutto
21000 zł brutto

—
—
—
—

Format:

A4

Liczba stron:

20

Poruszane tematy: kosmos, astronomia,
historia badań, okład słoneczny

535 033 090
Jesteśmy dostępni Pon-Pt, w godz. 7:00-15:00

TWÓJ WYBÓR

NOWOŚĆ!

BROSZURA ANTYUZALEŻNIENIOWA
Cena wersji standardowej

9

99

zł

* Przy większym nakładzie i dla stałych klientów wycena indywidualna

Cena wersji personalizowanej

100 - 500 szt.
1000 szt.
2000 szt.
+5000 szt.
Format:

broszura antyuzależnieniowa

A4

—
—
—
—

9,99 zł brutto / szt
7250 zł brutto
11600 zł brutto
21000 zł brutto

Liczba stron:

20

Poruszane tematy: uzależnienie, profilaktyka,
młodzież, narkomania, alkoholizm, hazard

535 033 090

3

Jesteśmy dostępni Pon-Pt, w godz. 7:00-15:00

BEZPIECZNI W DRODZE
Cena wersji standardowej

4

49

zł

* Przy większym nakładzie i dla stałych klientów wycena indywidualna

Cena wersji personalizowanej

100 - 500 szt.
1000 szt.
2000 szt.
3000 szt.
+5000 szt.
Format:

B5

—
—
—
—
—

4,59 zł brutto / szt
4400 zł brutto
7380 zł brutto
9600 zł brutto
14500 zł brutto

Liczba stron:

20

Poruszane tematy: bezpieczeństwo,
bezpieczeństwo w ruchu drogowym

535 033 090
Jesteśmy dostępni Pon-Pt, w godz. 7:00-15:00

ELEMENTARZ
BEZPIECZEŃSTWA

Cena wersji standardowej

4

49

zł

* Przy większym nakładzie i dla stałych klientów wycena indywidualna

Cena wersji personalizowanej

100 - 500 szt.
1000 szt.
2000 szt.
3000 szt.
+5000 szt.

—
—
—
—
—

Format:

4,59 zł brutto / szt
4400 zł brutto
7380 zł brutto
9600 zł brutto
14500 zł brutto
B5

Liczba stron:

20

Poruszane tematy: bezpieczeństwo,
bezpieczeństwo na drodze

4

535 033 090
Jesteśmy dostępni Pon-Pt, w godz. 7:00-15:00

BEZPIECZNE WAKACJE
Cena wersji standardowej

4

49

zł

* Przy większym nakładzie i dla stałych klientów wycena indywidualna

Cena wersji personalizowanej

100 - 500 szt.
1000 szt.
2000 szt.
3000 szt.
+5000 szt.
Format:

B5

—
—
—
—
—

4,59 zł brutto / szt
4400 zł brutto
7380 zł brutto
9600 zł brutto
14500 zł brutto

Liczba stron:

24

Poruszane tematy: bezpieczeństwo,
bezpieczeństwo podczas wypoczynku,
bezpieczeństwo w górach i nad morzem

535 033 090
Jesteśmy dostępni Pon-Pt, w godz. 7:00-15:00

BEZPIECZNE FERIE
Cena wersji standardowej

4

49

zł

* Przy większym nakładzie i dla stałych klientów wycena indywidualna

Cena wersji personalizowanej

100 - 500 szt.
1000 szt.
2000 szt.
3000 szt.
+5000 szt.

—
—
—
—
—

Format:

4,59 zł brutto / szt
4400 zł brutto
7380 zł brutto
9600 zł brutto
14500 zł brutto
B5

Liczba stron:

20

Poruszane tematy: bezpieczeństwo,
bezpieczeństwo podczas wypoczynku,
bezpieczeństwo w górach

535 033 090

5

Jesteśmy dostępni Pon-Pt, w godz. 7:00-15:00

BEZPIECZNY
PRZEDSZKOLAK

BEZPIECZNY
PRZEDSZKOLAK

Cena wersji standardowej

4

Ważne numery!
112 - numer alarmowy
999 - pogotowie
998 - straż pożarna

49

zł

* Przy większym nakładzie i dla stałych klientów wycena indywidualna

997 - policja

Cena wersji personalizowanej

100 - 500 szt.
1000 szt.
2000 szt.
3000 szt.
+5000 szt.
Format:

B5

—
—
—
—
—

4,59 zł brutto / szt
4400 zł brutto
7380 zł brutto
9600 zł brutto
14500 zł brutto

Liczba stron:

20

Poruszane tematy: bezpieczeństwo,
bezpieczeństwo najmłodszych

535 033 090

O SMOGU —
NASZYM WROGU

Jesteśmy dostępni Pon-Pt, w godz. 7:00-15:00

Cena wersji standardowej

4

49

zł

* Przy większym nakładzie i dla stałych klientów wycena indywidualna

Cena wersji personalizowanej

100 - 500 szt.
1000 szt.
2000 szt.
3000 szt.
+5000 szt.
Format:

B5

—
—
—
—
—

4,59 zł brutto / szt
4400 zł brutto
7380 zł brutto
9600 zł brutto
14500 zł brutto

Liczba stron:

20

Poruszane tematy: ekologia, ochrona środowiska,
smog, walka ze smogiem

6

535 033 090

Jesteśmy dostępni Pon-Pt, w godz. 7:00-15:00

ZDRÓWKO NA BIS
Cena wersji standardowej

4

49

zł

* Przy większym nakładzie i dla stałych klientów wycena indywidualna

Cena wersji personalizowanej

100 - 500 szt.
1000 szt.
2000 szt.
3000 szt.
+5000 szt.
Format:

B5

—
—
—
—
—

4,59 zł brutto / szt
4400 zł brutto
7380 zł brutto
9600 zł brutto
14500 zł brutto

Liczba stron:

20

Poruszane tematy: zdrowie, zdrowe odżywianie,
aktywność fizyczna

535 033 090
Jesteśmy dostępni Pon-Pt, w godz. 7:00-15:00

WIEM JAK POKONAĆ
WIRUSY I BAKTERIE
Cena wersji standardowej

4

49

zł

* Przy większym nakładzie i dla stałych klientów wycena indywidualna

Cena wersji personalizowanej

100 - 500 szt.
1000 szt.
2000 szt.
3000 szt.
+5000 szt.
Format:

B5

—
—
—
—
—

4,59 zł brutto / szt
4400 zł brutto
7380 zł brutto
9600 zł brutto
14500 zł brutto

Liczba stron:

20

Poruszane tematy: aktywność fizyczna, zdrowy
styl życia, wirusy, bakterie, COVID-19

535 033 090
Jesteśmy dostępni Pon-Pt, w godz. 7:00-15:00

7

PORADNIK MAŁYCH
EKOLOGÓW

Cena wersji standardowej

9

49

zł

* Przy większym nakładzie i dla stałych klientów wycena indywidualna

Cena wersji personalizowanej

100 - 500 szt.
1000 szt.
2000 szt.
+5000 szt.
Format:

A4

—
—
—
—

9,49 zł brutto / szt
6900 zł brutto
11000 zł brutto
20000 zł brutto

Liczba stron:

20

Poruszane tematy: ekologia, ochrona
środowiska, segregacja odpadów

535 033 090
Jesteśmy dostępni Pon-Pt, w godz. 7:00-15:00

PORADNIK DUŻYCH
EKOLOGÓW

Cena wersji standardowej

9

49

zł

* Przy większym nakładzie i dla stałych klientów wycena indywidualna

Cena wersji personalizowanej

100 - 500 szt.
1000 szt.
2000 szt.
+5000 szt.

—
—
—
—

Format:

9,49 zł brutto / szt
6900 zł brutto
11000 zł brutto
20000 zł brutto
A4

Liczba stron:

20

Poruszane tematy: ekologia, ochrona
środowiska, segregacja odpadów

8

535 033 090
Jesteśmy dostępni Pon-Pt, w godz. 7:00-15:00

OBYWATELSKI PORADNIK
EKOLOGICZNY

Cena wersji standardowej

9

49

zł

* Przy większym nakładzie i dla stałych klientów wycena indywidualna

Cena wersji personalizowanej

100 - 500 szt.
1000 szt.
2000 szt.
+5000 szt.
Format:

A4

—
—
—
—

9,49 zł brutto / szt
6900 zł brutto
11000 zł brutto
20000 zł brutto

Liczba stron:

20

Poruszane tematy: ekologia, ochrona
środowiska, segregacja odpadów

535 033 090
Jesteśmy dostępni Pon-Pt, w godz. 7:00-15:00

NATURALNIE,
ŻE CHRONIMY
Cena wersji standardowej

4

49

zł

* Przy większym nakładzie i dla stałych klientów wycena indywidualna

Cena wersji personalizowanej

100 - 500 szt.
1000 szt.
2000 szt.
3000 szt.
+5000 szt.
Format:

B5

—
—
—
—
—

4,59 zł brutto / szt
4400 zł brutto
7380 zł brutto
9600 zł brutto
14500 zł brutto

Liczba stron:

20

Poruszane tematy: ochrona środowiska, ochrona
zwierząt, ekologia, segregacja śmieci, lasy

535 033 090
Jesteśmy dostępni Pon-Pt, w godz. 7:00-15:00

9

NIEPODLEGŁA POLSKA
Cena wersji standardowej

4

49

zł

* Przy większym nakładzie i dla stałych klientów wycena indywidualna

Cena wersji personalizowanej

100 - 500 szt.
1000 szt.
2000 szt.
3000 szt.
+5000 szt.
Format:

B5

—
—
—
—
—

4,59 zł brutto / szt
4400 zł brutto
7380 zł brutto
9600 zł brutto
14500 zł brutto

Liczba stron:

20

Poruszane tematy: historia, historia polski,
niepodległość, patriotyzm

535 033 090
Jesteśmy dostępni Pon-Pt, w godz. 7:00-15:00

KOLOROWANKA
POLSKO-UKRAIŃSKA
Cena wersji standardowej

3

89

zł

Wersja personalizowa kolorowanki
jest w tej samej cenie!

Format:

B5

Liczba stron:

20

Poruszane tematy: historia, patriotyzm

10

535 033 090
Jesteśmy dostępni Pon-Pt, w godz. 7:00-15:00

Ewerro Sp. z o.o. — twórca niebanalnego gadżetu!
Kolorowanka personalizowana — to idealny materiał promocyjny dla miast,
instytucji oraz innych placówek, które cenią sobie wysokiej jakości materiały
dostosowane do potrzeb odbiorcy. 16 stron ilustracji z merytorycznymi
treściami i kreatywnymi zadaniami, to idealnie dostosowany
materiał promocyjno-edukacyjny. Indywidualna przedmowa,
logotypy, wizerunek z pewnością wpływa na tworzenie
dobrych powiązań z lokalną społecznością.

Skontaktuj
się z nami!
535 033 090

zamowienia@ewerro.pl

Twój nagłówek
Kolorowanka
personalizowana
to książeczka
stworzona
przez nas.
Dostosujemy
ją do Twoich
potrzeb.
Do Twojej
dyspozycji jest
cała 2 strona
malowanki
oraz
możliwość
umieszczenia
logotypu/
herbu na
okładce.

Przedmowa
- wybierz dowolną kolorowankę
- stwórz indywidualną przedmowę
- realizację pozostaw naszemu zespołowi
- spraw radość dzieciom wręczając niebanalny
gadżet edukacyjno-promocyjny

TWÓJ
LOGOTYP/
HERB
Ewerro Sp. z o. o.
ul. Daszyńskiego 44,
42-400 Zawiercie
www.ewerro.pl
ewerro@ewerro.pl
+48 535 033 090

Opracował zespół:
Koncepcja:
Ilustracje:
Redakcja:
Opracowanie:

Twoje
dane
teleadersowe

Partnerzy:

LOGOTYP/
HERB
ISBN: 978-83-64910-08-1

LOGOTYP/
HERB

LOGOTYP/
HERB

11

Ewerro Sp. z o.o. — twórca unikalnego gadżetu!
Kolorowanka indywidualna — to idealny materiał promocyjny dla miast, instytucji
oraz innych placówek, które cenią sobie wysokiej jakości materiały stworzone
specjalnie dla odbiorcy. Unikalna książeczka z merytorycznymi treściami
i kreatywnymi zadaniami, to idealnie spersonalizowany materiał
promocyjno-edukacyjny, przygotowany według Twoich wytycznych.
Malowanka przygotowana od podstaw z pewnością wpływa na
tworzenie dobrych powiązań z lokalną społecznością.

.pl
o
r
r
e
w
e

Twój po
mysł,
nasze w
ykonanie
!

TWOJA KOLOROWANKA

T W O J E
LOGO / HERB

1

Koncepcja — Zamieniamy pomysł w
koncepcję, która pomoże nam określić
Twoje oczekiwania i stworzyć produkt,
z którego będziesz zadowolony.

2

Projekt

Tworzymy
projekt,
rozpoczynamy pracę i składamy wszystkie
elementy w całość. Przez cały czas
rozmawiamy z Tobą, prosimy o akceptację
i informujemy o postępach.

3

Poprawki
—
Czekamy
z
niecierpliwością na Twoją opinię
i sugestie dotyczące zmian. To tutaj
następują ostatnie szlify

4

Druk — Gdy uzyskamy akceptację,
przychodzi
pora
na
ostatnie
formalności i wysyłkę gotowego
produktu. Na tym jednak nie
musimy poprzestawać, niech nasza
współpraca trwa dalej.

Cennik kolorowanek indywidualnych

500 szt.
1000 szt.
2000 szt.
3000 szt.
4000 szt.
5000 szt.

—
—
—
—
—
—

6700
7500
9000
11500
14500
16500

zł brutto
zł brutto
zł brutto
zł brutto
zł brutto
zł brutto

—

Skontaktuj się z nami!

12

zamowienia@ewerro.pl

535 033 090

Jesteśmy dostępni Pon-Pt, w godz. 7:00-15:00

Przykładowe realizacje
kolorowanek personalizowanych

Skontaktuj
się z nami!
535 033 090
zamowienia@ewerro.pl

Kolorowanka dla

Ząbkowic Śląskich

13

Kolorowanka dla

Góry Kalwarii

Kolorowanka dla

Gminy Olecko
14

Książeczka dla Strzelec Opolskich

Powróćmy jak nasze babcie
i mamy do kroszonek
i makramy

Kolorowanka dla

Gminy Korzenna
15

BEBOK

ŚLĄSKI PIOTRUŚ

Cena wersji standardowej

14
Wiek:

+3

Liczba kart:

99

zł

25

Gra „Bebok” to śląska wersja znanego prawie
wszystkim popularnego „Piotrusia”. 12 par kart
i jedna pozbawiona pary – taka jest zawartość
zestawu do gry w „Beboka”. Śląska wersja
„Piotrusia” ma służyć nie tylko rozrywce, lecz
także edukacji.

535 033 090
Jesteśmy dostępni Pon-Pt, w godz. 7:00-15:00

Specyfikacja
Format kart:

88 x 63 mm

Pudełko:

90 x 65 x 10 mm

Materiał:

Papier

16

EKOMEMORY
ŚWIAT ZWIERZĄT

99
Wiek:

+3

99

zł

Liczba elementów: 45

Zagraj w Eco-memory „Świat zwierząt”, zajrzyj
do krainy pełnej najróżniejszej fauny. Zobacz,
jak wyglądają niektóre zwierzęta zamieszkujące
teren Polski. Wyrusz w niezwykłą podróż i
pomóż naszym zwierzęcym przyjaciołom znaleźć
domek.

535 033 090
Jesteśmy dostępni Pon-Pt, w godz. 7:00-15:00

Specyfikacja
Rozmiar kart:
Pudełko:

58 x 58 mm
160 x 70 x 70 mm

Sposób wykonania: Grawer laserowy
Materiał:

Sklejka

17

Ewerro Sp. z o.o. — twórca unikalnego gadżetu!
Indywidaualna gra planszowa — to idealny materiał promocyjny dla miast,
instytucji oraz innych placówek, które cenią sobie wysokiej jakości
materiały stworzone specjalnie dla odbiorcy. Unikalna gra z to idealnie
spersonalizowany materiał promocyjno-edukacyjny, przygotowany
według Twoich wytycznych. Planszówka przygotowana
od podstaw z pewnością wpływa na tworzenie
dobrych powiązań z lokalną społecznością.

1

.pl
ewerro

Koncepcja — Zamieniamy pomysł w
koncepcję, która pomoże nam określić
Twoje oczekiwania i stworzyć produkt,
z którego będziesz zadowolony.

2

Projekt — Tworzymy projekt i składamy
wszystkie elementy w całość. Przez
cały czas rozmawiamy z Tobą, prosimy
o akceptację i informujemy o postępach.

3

Poprawki — Czekamy na Twoją opinię
i sugestie dotyczące zmian. To tutaj
następują ostatnie szlify

Skontaktuj
się z nami!

4

535 033 090
zamowienia@ewerro.pl

Druk — Gdy uzyskamy akceptację,
przychodzi
pora
na
ostatnie
formalności i wysyłkę gotowego
produktu.

tuer adipiscing

Lorem ipsum dolor sit amet, consecte
„Wsparcie

LEADER” PROW
dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy

2014-2020.

Gra planszowa

18

Partnerstwa Północnej Jury
i Żywieckiego Raju

ZAKŁADKI DO KSIĄŻEK,
LINIJKI I BRELOKI

Specyfikacja
Wymiar linijki:

210 x 50 mm

Wymiar zakładki:
Wymiar breloka:
Sposób wykonania:

205 x 45 mm
Dowolny
Grawer laserowy

Materiał:

Sklejka 3 mm

Cena*:

7,99 zł
Jesteśmy dostępni Pon-Pt, w godz. 7:00-15:00

* Przy większym nakładzie cena indywidualna

535 033 090

19

MIŚ NIEZGUBAJEK
Cena wersji standardowej*

7

49

zł

MIŚ NIEZGUBAJEK
Cena wersji personalizowana dwustronnej*

8

49

zł

Do Twojej dyspozycji jest cała 2 strona
breloka oraz możliwość umieszczenia
logotypu/herbu.
* Przy większym nakładzie cena indywidualna

Specyfikacja
Format domyślny:

20

Jesteśmy dostępni Pon-Pt, w godz. 7:00-15:00

535 033 090

Materiał:

80 x 70 mm

Sklejka

Sposób wykonania:

Grawer laserowy

DŁUGOPISY Z GRAWEREM

Długopis ECO
Format kart:

130 x 11 mm

Sposób znakowania:
Materiał:
Cena*:

Grawer laserowy

Drewno, metal
6,99 zł

Długopis METALOWY
Wymiary:

137 x 10 mm

Sposób znakowania:
Materiał:
Cena*:

Grawer laserowy

Metal
5 zł

Długopis TOUCH
Wymiary:

137 x 10 mm

Sposób znakowania:
Materiał:
Cena*:

Grawer laserowy

Metal
5zł
Jesteśmy dostępni Pon-Pt, w godz. 7:00-15:00

* Przy większym nakładzie cena indywidualna

535 033 090

21

TABLICA „ŚCIERAJKA”

599

99

zł

TABLICA „ŚCIERAJKA
+ SZTALUGA

799

99

zł

Plansza suchościeralna to produkt, na którym
można umieścić różne zadania, rebusy, krzyżówki,
zagadki itp. ŚcieRAJka z powodzeniem sprawdza
się podczas różnych imprez plenerowych, wesel,
urodzin i innych, na których chcecie Państwo
zorganizować strefę zabaw dzieci. Plansze
doskonale sprawdzają się w przedszkolach
i szkołach zapewniając niecodzienną naukę.
Zapraszamy do skorzystania z gotowych wzorów
lub stworzenia własnej tablicy. Twój pomysł - nasze
wykonanie! Możliwość całkowitej personalizacji.
Możliwość zamówienia innego rozmiaru tablicy.
* Wycena dotyczy rozmiaru tablicy:
90x60cm.Sugerowany
jest
zakup
sztalugi, która umożliwi stabilne
umocowanie ścieRAJki w
wyznaczonym miejscu.

Specyfikacja
Wymiary:
Materiał:
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900 x 600 mm
płyta PCV 5mm

Sposób znakowania:

druk UV

MEGA PUZZLE + POKROWIEC

2800 zł
Wiek:

+3

Liczba elementów: 24

Mega puzzle to unikatowy gadżet promocyjno edukacyjny, który może zawitać do Państwa miasta
i wywołać uśmiech na twarzach społeczności lokalnej.
To Państwo zdecydują o wymiarze oraz tematyce puzzli
– możemy tutaj umieścić dowolną grafikę lub tekst.
Dysponujemy kilkoma przykładowymi ilustracjami
zaczerpniętymi z naszychkolorowanek edukacyjnych.
Do każdego kompletu dołączamy gratis pokrowiec
z wytrzymałego materiału by umożliwić przenoszenie
i przechowywanie puzzli.

Skontaktuj
się z nami!

Specyfikacja
Wymiary:

3000 x 2000 mm

535 033 090

Wymiary elementów:

zamowienia@ewerro.pl

Materiał:

500 x 500 mm

płyta PCV 5mm

23

— KATALOG —

EWERRO SP. Z O. O.
ul. Daszyńskiego 44, 42-400 Zawiercie
www.ewerro.pl | e-mail: ewerro@ewerro.pl
tel.: +48 535 033 090
NIP: 649-230-02-24

