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    В цій презентації ми наводимо новорічну пропозицію 
від WOODVILLE.
    Як завжди, всі варіанти нашої пропозиції ми можемо 
змінити відповідно до Ваших побажань. Нестандартним може 
бути майже все: розміри виробів, колір, композиція, кількість 
логотипів і навіть матеріал. Стабільною залишається наша 
готовність максимально задовольнити Ваш запит. готовність максимально задовольнити Ваш запит. 
    Саме тому просимо Вас ознайомитись із варіантами 
корпоративних подарунків, які Ви знайдете на наступних слайдах. 
Ми хочемо запропонувати вам відповісти на такі запитання:
(1) який варіант повністю відповідає Вашим побажанням чи, 
принаймні, є найближчим за зовнішнім виглядом, або який 
кардинально інший варіант Вас цікавить;
(2) (2) які зміни Ви б хотіли внести в нашу пропозицію;
(3) яким чином ми маємо нанести логотип: лазерне 
нанесення, плівка оракал, фарба (відбиток штампу);
(4) яку кількість подарунків Ви хотіли б замовити...
    Щойно Ви матимете відповіді на всі ці запитання, 
це означатиме, що ми на півшляху до визначення 
оптимального варіанту новорічного подарунку для Вас :)
Запрошуємо до перегляду та з нетерпінням чекаємо на Запрошуємо до перегляду та з нетерпінням чекаємо на 
можливість втілити Ваші ідеї! ;)



Зазначені подарункові комплекти не є остаточно сформованою пропозицією: все залежить від вашого бажання. 
Ми можемо замінити розміри, комплектацію та оформлення подарунків. 

Для детального обговорення звертайтесь за телефоном +380 (93) 127 33 19 або пишіть на e-mail market@woodville.com.ua

Нанесення логотипу: монохром – 25 грн/шт.
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                                              2 кольори – 50 грн/шт.
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