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Évi 3500 partnerünknek
Havi 1900 megrendelés
Heti 1600 rendelés tétel
Napi 66 000 db termék
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Küldetésünk: Kiváló munkával és reklámajándékainkkal
segíteni Partnereinket külső-belső kapcsolataik SzÉpítésében,
így hatékonyan hozzájárulni egyéni és céges sikereikhez.

Minden siker jó kapcsolatokon alapul.
A jó kapcsolatok része az ajándékozás!

REKLÁMAJÁNDÉK.HU Kft.
26 éve folyamatosan fejlődő, piacvezető*, magyar családi vállalkozásként
ma már 8000 m2-es saját cégközpontunkból szolgáljuk ügyfeleinket.
Egy milliárd forintos saját raktárkészletünk és
professzionális emblémázó műhelyeink biztosítják:
1. a páratlan termék- és emblémázás kínálatot,
2. a rövid és biztos szállítási határidőt.
Nagy volumenű beszerzéseink és házon belüli
emblémázásunk hatékonysága biztosítja:
3. a garantáltan alacsony árszínvonalat.
E három alappillérünkön túl igazi érték Partnereinknek, hogy 26 év után:
4. sok tudás, tapasztalat valamint kiváló munkatársi gárda áll mögöttünk.
Amire igazán büszkék vagyunk, hogy Partnereink véleménye alapján:
5. két legfőbb erősségünk: megbízhatóságunk és segítőkészségünk.
Cégünk a magyar tagvállalata az IGC Global Promotions-nak,
6. a legnagyobb nemzetközi reklámajándék (beszerzési) társulásnak,
mely 1956-ban alakult, mára a világ 51 országa 54 partnercégét tömöríti.
Fentiek és e nemzetközi kapcsolatrendszerünk garantálják Önnek, hogy
7. termékeink és szolgáltatásaink minősége és ára is versenyképes.
*emblémázott üzleti ajándékok hazai forgalmazásában
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Hazánkban kizárólagos, hivatalos reklámajándék-forgalmazói vagyunk
többek között a következő márkáknak:
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Webáruházunkban könnyen megtalálhatja cége sikeres ajándékait:
A standard emblémázott katalógustermékeket:
• mennyiségi kedvezményekkel csökkentett,
• az emblémázás költségeit is tartalmazó árak segítségével
azonnal meg is rendelheti. (Ha van fix törzsvásárlói kedvezménye,
akkor bejelentkezést követően már az azzal csökkentett árakat látja.)

A standard emblémázott katalógustermékeken túl:
• IdeaList ötlettárunk inspiráló egyedi ötletei közt
barangolhat,
• China Dierct kínálatunkban a közvetlen kínai gyártás
árelőnye is megragadhatja.
Partnereinknek igény esetén akár ingyenes, internetes (belső)
ajándékshopot működtetünk, amivel
• egyszerűen kontrollálható a kínálat és az árak,
• könnyen kezelhető a munkatársak ajándékigénye.
A belső webshopot akár internetes vagy
nyomtatott katalógussal is megtámogatjuk.
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Cégünk a reklámajándék szakmában egyedüliként már ötször
elnyerte a Business Superbrands díjat.
Vállalatunk 2003-ban megszerezte az ISO minősítést, és azóta
tevékenységünk minőségbiztosítási gyakorlata minden évben
megfelel mind az évenkénti felügyeleti auditokon, mind a
háromévenkénti tanúsító auditokon.
A Dun & Bradstreet Corporation által kiállított oklevél is
igazolja, hogy cégünk minden beszállítói és közteherviselési
kötelezettségét időben teljesíti. Büszkék vagyunk rá, hogy még
soha nem volt ellenünk folyamatban semmilyen behajtási,
és semmilyen más jogi, bírósági eljárás.
A Felelős Családi Vállalatok Kht. (Family Busines Network –
Hungary, röviden FBN-H) tagjaként őszintén azonosulunk
célkitűzéseivel: Családbarát munkahelyek létesítése
és fenntartása, valamint a családi vállalati modell
meghonosítása és fejlesztése a jövő nemzedékek számára.
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8.000 m2-es épületünkben 100%-ban károsanyag-kibocsátás
mentes geotermikus fűtést és energiatakarékos világítást
alkalmazunk. Járműveink mind modern, alacsony károsanyag
emissziójú motorral rendelkeznek. Technológiai folyamatainkban
törekszünk a környezetszennyezés minimalizálására, a lehető
legkevesebb és egyben szelektív hulladékgazdálkodásra.
Társadalmi felelősségünk, és megrendelőink, valamint
azok partnerei biztonsága érdekében alapvető fontosságú,
hogy termékeink megfelelnek a szigorú európai uniós
szabályozásoknak, és erről rendelkeznek a hivatalos
tanúsítványokkal (RoHS, REACH, WEEE, EN 471 stb.).
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REKLÁMAJÁNDÉK.HU Kft.
1097 Budapest, Gubacsi út 61.
Ügyfélszolgálat és árukiadás:
munkanapokon 8.00-18.00

(+36 1) 464-4444
(+36 20) 464-4444
(+36 30) 464-4444
(+36 70) 464-4444

https://www.facebook.com/

reklamajandek.hu

http://blog.reklámajándék.hu
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