
1JETEVENTS © Warszawa 2020 create.act.feel |



2JETEVENTS © Warszawa 2020 create.act.feel |

Pokaż swoim Pracownikom i Klientom, że o nich myślisz, że są dla Ciebie ważni !

Zapewnij im BEZPIECZEŃSTWO – rozwiązania 
pomagające lepiej chronić zdrowie, 
wspomagające procesy biznesowe, 

adekwatne do nowej sytuacji epidemicznej     
i prawnej.

Wywołaj UŚMIECH – propozycje 
pomagające zachować pogodę ducha              

i mimo wszystko spojrzeć na świat przez 
różowe okulary. Tutaj pomóc mogą małe 

przyjemności, drobiazgi wywołujące 
uśmiech na twarzy. Produkty te sprawdzą 
się doskonale, jako miły suwenir wysłany 

pocztą jak i upominek powitalny jaki 
znajdzie pracownik po powrocie do pracy 

biurowej na swoim biurku. 

Zadbaj o WYGODĘ – praca zdalna, częste 
wideokonferencje online, konieczność 

pracy z domu to nowe wyzwania z jakimi 
musimy się ostatnio mierzyć. Aby ułatwić 

wykonywanie wszystkich powyższych 
czynności stworzyliśmy kolejną kategorię 

pod hasłem - wygodnie. Tu zgrupowaliśmy 
wszelkie gadżety, które mogą ułatwić nam 

dostosowanie się do nowej sytuacji                 
i ułatwiają nam życie oraz pracę.

DOBRE ROZWIĄZANIA NA TRUDNE CZASY
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BEZPIECZNIE
chroń zdrowie swoje i innych
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Maseczka z wesołą 
grafiką                       
i pozytywnym 
hasłem.

#będziedobrze

keep calm be a 

hero

#trzymajmysię

Możliwość 
dowolnego 
spersonalizowania 
grafiki i naniesienia 
logotypu Klienta.

Maseczka świetnie 
sprawdzi się 

w sytuacjach 
jednorazowych 
spotykań oraz 
wizyty gości 

,,z zewnątrz’’.

papierowe maseczki jednorazowego użytku

DOBRE ROZWIĄZANIA NA TRUDNE CZASY | BEZPIECZNIE
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papierowe maseczki jednorazowego użytku

DOBRE ROZWIĄZANIA NA TRUDNE CZASY | BEZPIECZNIE
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Maseczki reklamowe z aktywnymi jonami srebra.

Chroni górne drogi oddechowe m.in. przed: 
bakteriami, smogiem, kurzem, grzybami 

i pyłkami roślin.

Nadruk sublimacyjny, pełnokolorowy według 
dowolnego projektu brandowania.

Maseczka wielokrotnego użytku, można prać 
(nie traci właściwości antybakteryjnych) 
i prasować (w niskiej temperaturze przez 
szmatkę).

Wymiary ok. 22x16cm.

Materiał: poliester plus elastan (gramatura 
200g/m2).

Produkt polski, sznurki do założenia za uszami.

maseczka z jonami srebra wielokrotnego użytku

DOBRE ROZWIĄZANIA NA TRUDNE CZASY | BEZPIECZNIE
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Komin z możliwością brandingu. Nadruk wykonany 
metodą sublimacji niewyczuwalny i pracujący razem 
z materiałem.

Komin ten będzie doskonale służył zarówno w 
obecnej sytuacji, gdy wymagane jest zasłanianie ust 
i nosa, jak i w przyszłości. 

Komin termoaktywny wykonany z materiału 
szybkoschnącego.

Po przyjściu do domu, jeżeli jest taka konieczność, 
można go bez problemu szybko przeprać np. 
w mydle i wodzie i po wyschnięciu jest  gotowy 
do następnego wyjścia z domu.

Komina można używać:

 zamiast maseczki jako zasłona ust i nosa

 zamiast szalika

 jako golf z zasłoniętą brodą

 jako golf z osłoniętymi ustami i nosem

 jako czapkę

 jako czapkę - szeroką opaskę z wypuszczonymi 
włosami u góry czapki.

komin ochronny z logo

DOBRE ROZWIĄZANIA NA TRUDNE CZASY | BEZPIECZNIE
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Specjalnie zaprojektowany pojemnik na odpady.

 brak kontaktu z zawartością

 dostarczany na płasko

 proste półautomatyczne składanie

 indywidualny kształt i wymiar na życzenie.

pojemnik na odpady ochronne 

DOBRE ROZWIĄZANIA NA TRUDNE CZASY | BEZPIECZNIE
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Buteleczka 50, 125 lub 150ml zmieści 
się do kieszeni lub małej torebki. 
Etykieta na zamówienie.

żel do dezynfekcji rąk

Płyn do mycia rąk z atomizerem, w 
kształcie długopisu, 10ml. Możliwość 
znakowania logiem Klienta.

płyn do dezynfekcji, atomizer

Dzięki jonom srebra hamuje 
i zapobiega rozwojowi bakterii. 
Znakowanie logotypem Klienta.

długopis antybakteryjny

środki do dezynfekcji i antybakteryjne

DOBRE ROZWIĄZANIA NA TRUDNE CZASY | BEZPIECZNIE
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Urządzenie posiada wbudowany czujnik wykrywania 
dłoni i mechanizm pompy automatycznie dozujący 
piankę. Aby dozownik podał piankę trzeba zbliżyć 
dłoń pod dyszę podającą na odległość około 5 cm, po 
2 s. dozownik poda odpowiednią ilość pianki.

Urządzenie należy napełnić mydłem piankowym lub 
mydłem w płynie rozrobionym z wodą w stosunku:

 70% woda

 30% mydło w płynie.

Urządzenie wyposażone w specjalny mechanizm 
spieniający powodujący, że płyn wychodzi w postaci 
piany, w rezultacie zużywa się go mniej niż przy 
myciu tradycyjnym mydłem w płynie.

Możliwość brandowania opakowania jak i samego 
produktu.

bezdotykowy dozownik do mydła

DOBRE ROZWIĄZANIA NA TRUDNE CZASY | BEZPIECZNIE
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Stojak na dozownik 
na płyn do 
dezynfekcji to 
propozycja oparta 
o totem 
reklamowy. Dwa 
maszty z profili 
anodyzowanych 
aluminiowych oraz 
panel ze 
szczotkowanego 
dibondu nadają 
całości 
wyjątkowego 
charakteru.

Duża powierzchnia 
stojaka pozwoli na 
umieszczenie 
dodatkowych 
grafik bądź reklam 
czy też informacji 
o promocjach.

stojak z dozownikiem na płyn do dezynfekcji rąk

DOBRE ROZWIĄZANIA NA TRUDNE CZASY | BEZPIECZNIE
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Sterylizator UV to urządzenie zapewniające 
sterylność wszystkim drobnym przedmiotom 
codziennego użytku. Sterylizatory mają szerokie 
zastosowanie i sprawdzą się świetnie w życiu 
codziennym. Działanie bakteriobójcze promieni UV 
gwarantuje bezpieczeństwo użytkowania.
Długość fali UV 260-280nm niszczy RNA bakterii 
i wirusów.

Dezynfekcja czas trwania:

 zegarek/biżuteria: 5 minut
 telefon/przycisk/pilot zdalnego sterowania: 10 

minut
 szczoteczka do zębów/zastawa stołowa: 15 minut.

Urządzenie wysokiej jakości o precyzyjnym 
wykonaniu z dbałością o szczegóły.

Dostępny kolor czarny i biały.

Możliwość brandowania opakowania jak i samego 
produktu.

sterylizator UV

DOBRE ROZWIĄZANIA NA TRUDNE CZASY | BEZPIECZNIE
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Generator ozonu, który oczyści Twoje powietrze                   
i wyeliminuje większość patogenów. Usuwa grzyby, 
wirusy, alergeny, roztocza i bakterie, jak również eliminuje 
nieprzyjemne zapachy. Idealny do samochodu oraz domu. 
Co więcej, ozonowaniu możesz poddać także owoce, 
warzywa i inne jedzenie, aby usunąć z nich szkodliwe 
substancje i patogeny. To wszystko dzięki właściwościom 
ozonu, który jest 600 razy bardziej aktywny niż chlor,           
a przy tym bezpieczniejszy. Zasilany poprzez gniazdo micro 
USB.

Cechy:

 wydajność 5 mln. cząsteczek/h

 objętość powietrza 50 m3/h

 zasilanie 5 V z USB

 diody LED stanu naładowania

 moc 1 Watt

 tryby pracy: 30 minut ciągłej pracy, 8 h pracy 
przerywanej (10 min pracy i 2 min przerwy).

Możliwość brandowania opakowania jak i samego 
produktu.

mini generator ozonu

DOBRE ROZWIĄZANIA NA TRUDNE CZASY | BEZPIECZNIE
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Aloes filtruje powietrze z zanieczyszczeń, a nocą 
wytwarza tlen, pochłaniając dwutlenek węgla. 
Aloes to także doskonała roślina nawilżająca 
powietrze.

Roślinę przygotujemy w formie zaskakującego   
i oryginalnego gadżetu reklamowego. Będzie 
doskonałym upominkiem, piękną ozdobą domu 
lub miejsca pracy. Przygotujemy dla Ciebie 
doniczki z logo, wydrukujemy personalizowane 
etykiety. A Ty zamiast typowego i nudnego 
gadżetu lub ulotki będziesz obdarowywał 
klientów lub kontrahentów żywym, zielonym 
i bardzo użytecznym upominkiem.

Do wyboru: doniczki o różnych kolorach, kubek 
tekturowy, doniczka drewniana.

rośliny oczyszczające

DOBRE ROZWIĄZANIA NA TRUDNE CZASY | BEZPIECZNIE
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Multimedialny kiosk 
z dozownikiem 
dezynfekującym         
i ekranem 22” LCD     
z system Android.

Urządzenie 
zapewnia:

 wzrost 
bezpieczeństwa 
pracowników        
i klientów

 bezdotykowe 
dozowanie 
środka 
dezynfekującego

 wyświetlanie 
animacji oraz 
plików wideo

 wyświetlanie 
reklam lub 
komunikatów 
marketingowych

 wyświetlanie 
instrukcji 
prawidłowego 
mycia rąk.

multimedialny totem ochronny

DOBRE ROZWIĄZANIA NA TRUDNE CZASY | BEZPIECZNIE
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OPTYMISTYCZNIE
uśmiechnij się, wyślij pozytywną energię
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Spójrz na świat 
przez różowe 
okulary. Upominek 
na słoneczne dni 
z pozytywnym 
przesłaniem.

różowe okulary

DOBRE ROZWIĄZANIA NA TRUDNE CZASY | OPTYMISTYCZNIE
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Coś na osłodę 
rzeczywistości 
oraz wzmocnienie 
i odporność.
Zestaw miód 
z nabierakiem.

Smaki: lipowy lub 
wielokwiatowy.
Słoik 200 ml, etykieta 
reklamowa full kolor.
Opakowanie druk full
kolor (opcja karton 
eco).
Drewniany nabierak. 
Grawerowane logo 
na uchwycie.

W opcjach dostępne:
 sam miód 

z etykietą 
reklamową

 konfitury w 
różnych smakach.

miód 

GADŻETY | POZYTYWNE MYDOBRE ROZWIĄZANIA NA TRUDNE CZASY | OPTYMISTYCZNIEJ

DOBRE ROZWIĄZANIA NA TRUDNE CZASY | OPTYMISTYCZNIE
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Coś na osłodę 
rzeczywistości 
oraz wzmocnienie           
i odporność.

Herbata owocowa, 
bakalie i miód 
w eleganckiej 
drewnianej skrzyni.

Możliwość 
znakowania 
pudełka 
oraz etykiet 
poszczególnych 
opakowań 
produktów.

zestaw smakołyków na wzmocnienie

DOBRE ROZWIĄZANIA NA TRUDNE CZASY | OPTYMISTYCZNIE
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Zestaw do uprawy ostrej papryki.

czekoladki

DOBRE ROZWIĄZANIA NA TRUDNE CZASY | OPTYMISTYCZNIE

Czekoladki reklamowe z pozytywnym przekazem oraz brandingiem Klienta.
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To herbata, która jest ręcznie pakowana 
i zwinięta w kulkę. Gdy zaleje się herbatę gorącą 
wodą rozpoczyna się niesamowity spektakl: 
kulka kwiatu rozwija się tworząc fantazyjne 
sceny z misternie ułożonych liści herbaty. 
Kwitnącą herbatę najlepiej zaparzać 
w przezroczystym dzbanku, wtedy można 
podziwiać czarujący spektakl rozkwitania 
kwiatów. 

Kwitnąca herbata jest dostępna w wielu 
formach, jak okrągłe czy podłużne kwiaty. 
Większość kwitnących herbat jest z dodatkami 
czarnej, zielonej lub białej herbaty. 

Kwitnąca herbata jest dostępna w wielu 
smakach: piwonia, lilia, hibiskus, nagietek 
czy róża. Zarówno kwiaty jak i herbata są bardzo 
smaczne i zdrowe.

Możliwość obrandowania opakowania herbaty.

kwitnąca herbata kwiatowa

DOBRE ROZWIĄZANIA NA TRUDNE CZASY | OPTYMISTYCZNIE
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Jeśli szukasz niestandardowego pomysłu na 
ekologiczny upominek, to kwiaty w puszce bądź 
słoiku będą strzałem w dziesiątkę.

Formy logowania:

 etykieta dookoła puszki/słoika

 logowanie na wieczku słoika (nadruk CMYK).

Elementy zestawu:

 podłoże

 nasiona kwiatów (zestaw może zawierać też 
nasiona ziół)

 instrukcja uprawy

 puszka z polistyrenu lub słoik.

Na poniższym slajdzie kilka innych propozycji 
na niestandardowy eko-prezent w podobnym 
klimacie:

rośliny reklamowe

DOBRE ROZWIĄZANIA NA TRUDNE CZASY | OPTYMISTYCZNIE
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Kawowe drzewko na własność? Ono naprawdę 
może być uprawiane w warunkach domowych.

Zestaw do uprawy ostrej papryki.

rośliny reklamowe

DOBRE ROZWIĄZANIA NA TRUDNE CZASY | OPTYMISTYCZNIE
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WYGODNIE
ułatw sobie życie na kwarantannie i home-office
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Mini projektor 
z pewnością 
ułatwi 
uczestniczenie 
w wieloosobowej 
wideokonferencji 
on-line. 
Miniaturowy 
projektor 
możemy mieć 
zawsze przy 
sobie, sprzęt 
wyświetlający 
obraz 
o przekątnej 
przekraczającej 
nawet 100 cali.

mini projektor

DOBRE ROZWIĄZANIA NA TRUDNE CZASY | WYGODNIE
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słuchawki bluetooth z Twoim logo 
nadrukowanym na obudowę

słuchawki przewodowe z Twoim logotypem 
nadrukowanym na obudowę

słuchawki do wideokonferencji

DOBRE ROZWIĄZANIA NA TRUDNE CZASY | WYGODNIE

W czasie 
wszechobecnych 
wideokonferencji 
i internetowych 
komunikatorów 
doskonałym 
gadżetem 
ułatwiającym 
uczestniczenie 
w nich są 
bezprzewodowe 
słuchawki nauszne 
z funkcją odbierania 
połączeń 
i wbudowanym 
mikrofonem.
Możliwość 
obradowania 
zarówno samych 
słuchawek jak 
i opakowania na 
nie.
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nazwa nazwa

stojak na telefon lub tablet do wideokonferencji

DOBRE ROZWIĄZANIA NA TRUDNE CZASY | WYGODNIE

Dzięki zachowaniu 
odpowiedniej 
odległości od 
wzroku uchwyt 
przyda się do pracy, 
nauki czy oglądania 
filmów.

Wspomoże 
prawidłową 
postawę, odciąży 
ręce, zapewni 
komfort i wygodę 
podczas korzystania 
z urządzeń. 
Zapewnia pełną 
regulację. 
Umożliwia 
postawienie 
urządzeń zarówno 
w płaszczyźnie 
pionowej jak              
i poziomej. 
Możliwość 
naniesienia logo 
grawerem.
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słuchawki bluetooth z Twoim logo 
nadrukowanym na obudowę

słuchawki bluetooth z Twoim podświetlanym 
logotypem

laserowa klawiatura

DOBRE ROZWIĄZANIA NA TRUDNE CZASY | WYGODNIE

Klawiaturę 
laserową można 
podłączyć do 
urządzeń 
mobilnych takich 
jak smartfony bądź 
tablety.

Ułatwia to 
i znacznie 
przyspiesza 
wprowadzanie na 
nie większych ilości 
tekstu.
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www.jetevents.pl
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Kapitał zakładowy 50 000 | Kapitał zapasowy 1 150 000

Adam Szajewski
Event Specialist

501 872 048

adam.szajewski@jetevents.pl

kontakt


