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WZORNIKI – kosmos

zamknięty w wachlarzach,
zeszytach i katalogach
Jesteśmy firmą produkującą WZORNIKI, wzorniki stanowiące inspirację i wspierające wyobraźnię
klientów, tworzące atmosferę nowoczesności przypisaną danej marce. Wieloletnia współpraca z naszymi
stałymi klientami pozwala nam tworzyć katalogi, zeszyty, ekspozytory z wzornikami, dzięki którym
wszyscy wiedzą, że mają do czynienia z innowacyjnymi i oryginalnymi markami mebli.
Podążamy za trendami, staramy się
wyprzedzać konkurencję, odkrywać nowe możliwości i przewidywać przyszłość. Wzorniki z jednej
strony stanowią rekomendację dla
klientów i są obietnicą pięknego
i komfortowego mebla, ale też
mogą wytyczać nowe kierunki
i być inspiracją.
Tak jak kolor 2018 roku – Ultra
Fiolet* stanowi zapowiedź wielkiego skoku technologicznego, który
już na samym początku roku zbliżył
nas do Marsa, tak wzorniki mogą
kreować nadchodzącą modę, przybliżać kosmos z nieskończonymi

wachlarzami rozwiązań w zakresie
kolorów, faktur i wzorów.
Siła emocji i pasji, która jest
wkładana w tworzenie nowych linii w fotelach, kanapach i łóżkach,
może być pokazana za pomocą
wzorników, ich wygląd i jakość jest
zapowiedzą przyszłości.
Niech w najbliższym kwartale, ale także i w projektach strategicznych, dotyczących dekad
WZORNIKI mają swój udział, pokazując, jak nowoczesne i rozwinięte technologicznie są produkty,
które dzięki nim się sprzedają. Nie
lekceważmy psychologii sprzedaży,

dajmy jej oddziaływać przez narzędzia do tego przeznaczone. Kosmos
może być na wyciągnięcie ręki.
Każda firma może u nas liczyć
na indywidualne rozwiązania dotyczące WZORNIKÓW, oryginalne
i innowacyjne. Wyobraźnia i bogate
doświadczenie oraz dobre relacje
przekujemy w ultranowoczesne
lub kosmicznie funkcjonalne
WZORNIKI.
Wystarczy nam zaufać, taka jak
to robią nasi klienci już od 15 lat.
Gwarantujemy, że WZORNIKI będą
sprzedawać produkty bez prowizji.
W całym wszechświecie.
(tz)
* PANTONE 18-3838 Ultra Violet, Color of the Year 2018
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– the universe captured
in fan decks, binders
and catalogs
Our company, WZORNIKI, strives to produce swatch books that inspire
our customers, support their imagination and create a sense of modernity
attributed to their respective brands. Due to a long-standing cooperation
with our regular clients, we can create catalogs, binders and displays with
samples that clearly present unique, innovative furniture brands.
By following trends we attempt to stay ahead
of our competitors, explore new opportunities
and predict future expectations. Firstly, swatch
books serve as recommendations for customers and promote beautiful, comfy furniture.
Secondly, they can be trendsetters and sources
of inspiration.
Ultra Violet*, the color of 2018, is a harbinger of the technological advancements which
took us closer to Mars early this year. Similarly,
swatch books can create the upcoming fashion
and move us closer to the universe abundant
in infinite solutions in terms of colors, textures
and patterns.
The power of emotions and the passion for
creating new lines of armchairs, sofas or beds
can be reflected in swatch books. The look and
feel and the quality of swatch books are signs
of the future.

WZORNIKI's swatch books show the modernity and technological advancement of the
products they promote. Let them work for you
during the next quarter and in strategic projects
for decades to come. We should not underestimate the psychology of sales. Let it work with
dedicated tools. The universe can be within your
reach.
At WZORNIKI, every company can be granted
individual solutions related to unique, innovative
swatch books. WZORNIKI will transform its vast
experience, imagination and good relations into
ultra-modern, highly functional swatch books.
Join the portfolio of our clients who have
trusted us for 15 years. Commission-free product
sales are guaranteed by WZORNIKI. Across the
entire universe.
* PANTONE 18-3838 Ultra Violet, Color of the Year 2018
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