Spoštovani!
Namizne družabne igre so odlično darilo tako za poslovne partnerje kot za obdarovanje sodelavcev in
njihovih družin ob zaključku leta v času božično novoletnih praznikov. Z družabnimi igrami kot darilom
preprosto ne morete razočarati! Enkica in klasične igre s kartami so nepogrešljive na počitnicah, ob večerih
doma, kot tudi ob srečanjih s prijatelji ali ob vikend družinskih srečanjih.
Razlog zakaj vam pišemo je, da lahko zaradi oddaje zbirnih naročil v tisk in pravočasne dobave do 1.
decembra 2019, igre po vaši meri naročite pod posebnimi ugodnejšimi pogoji kot sicer v redni ponudbi. Igre tako
lahko naročite z najmanj 20 % popustom, vendar samo do 13. septembra 2019!
Vse igre s kartami so profesionalne izdelave, na 305-gramskem papirju »professional playing cardboard«.

Klasične igralne karte

Odlično darilo za poslovne partnerje

Z izbiro klasičnih igralnih kart z vašim logotipom, barvami in sporočilom preprosto ne morete zgrešiti. Komplet
sestavlja 55 klasičnih igralnih kart. Zunanji izgled škatle prilagodimo celostni grafični podobi vašega podjetja. Po
želji spremenimo barve, vključimo vaše sporočilo in slogan, logotip. Minimalno naročilo je 250 kosov.

Družabna igra Enkica

Odlično darilo za najmlajše in novoletna obdarovanja

Enkico – eno izmed najbolj priljubljenih iger – bomo na slovenskem trgu v posebni izvedbi in s prilagojeno
mehaniko prvič predstavili to zimo. Tako ste lahko prepričani, da boste podarili tisto, česar nima še
nihče!
Igra je primerna za otroke od 5 leta dalje, ob pomoči staršev igro lahko igrajo že 3-letni otroci, saj smo prav
najmlajšim prilagodili mehaniko igre in podobo. Igra razvija psihofizične sposobnosti, zaznavanje in motoriko.
Pri razvoju iger sodelujemo z mednarodno priznanimi vrhunskimi strokovnjaki za razvoj didaktičnih
družabnih iger z univerze Kazimierz Wielki iz Poljske.
Zakaj letos za obdarovanje ne bi izbrali namiznih družabnih iger?
Namizne družabne igre so odlična izbira za darilo, ker so leta in leta v uporabi tako doma kot na počitnicah in le z
malokaterim promocijskim izdelkom dosežete tako učinkovit »brand awarness« kot ravno z družabno igro.
V tej posebni ponudbi lahko zaradi oddaje večje količine zbirnih naročil v tisk igre naročite pod posebnimi
pogoji. Igre tako lahko naročite z najmanj 20 % popustom, vendar samo do 13. septembra 2019.
Igre, popolnoma prilagojene vaši blagovni znamki, lahko naročite že od 3,6 EUR/kos. Za podrobnosti in
cenik kliknete na to povezavo.
Naročila sprejemamo na e-mail sales@valueaddgames.eu oz. po telefonu 041 414 408.
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