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Uwaga:
JHK w L-Shop-Team!
Dobra wiadomość dla
osób lubiących markę JHK.
Będzie jeszcze lepiej dostępna na rynku! Od 2015 roku L-Shop-Team dodał markę JHK
do swojej olbrzymiej oferty
80 marek. Odzież marki JHK
oferowana jest w sklepie online: www.ksiazkawyboru.pl .
Oprócz JHK od 2015 roku
w ofercie firmy znajdą się
również inni nowi producenci: Brook, Taverner, Neutral,
Nath, Exner Mode mit System, Build Your Brand.
www.ksiazkawyboru.pl

Nowa marka
na polskim rynku
Polski rynek odzieży promocyjnej wita nową czeską
markę AlexFox. Producent,
importer oraz dystrybutor
odzieży reklamowej to firma
z 13-letnim doświadczeniem
w branży odzieżowej na terenie Europy Środkowej. Działa na rynkach w Czechach,

Z aktualnego katalogu AlexFox:
Mikina Gents Hooded Sweathirt
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Słowacji, Węgrzech, Niemczech, Austrii a od niedawna
także w Polsce. „Nasze magazyny są pełne wyrobów
gotowych, przygotowanych
do natychmiastowej wysyłki,
dzięki czemu realizujemy dostawy w ciągu 48 godzin od
zamówienia. Oferujemy realizowaną bezpośrednio przez
nas produkcję na życzenie,
planujemy transport gotowych wyrobów tekstylnych z
zakładów wytwórczych znajdujących się na terenie Azji”,
czytamy na stronie internetowej producenta.
Odzież AlexFox oraz materiały używane do produkcji wytwarzane są w Azji
Południowo – Wschodniej i
Środkowej pod ścisłą kontrolą jakościową. Każdy produkt
czeskiej marki certyfikowany
jest Oeko-Tex Standard 100.
www.alexfox.pl

Elephant dystrybuuje
odzież Payper
Payper, witaj w Polsce!
Włoska marka Payper debiutuje na polskim rynku odzieży
promocyjnej i pracowniczej.
Jej wyłącznym partnerem i
dystrybutorem została firma
Elephant z Łodzi – znana
naszej branży z dystrybucji czapek Atlantis oraz nici
hafciarskich Madeira. Polsko
– włoska współpraca nawiązana została już kilka miesięcy temu, jednak pełna oferta
marki Payper będzie dostępna dla polskich Klientów od
14

Jedna z propozycji włoskiej
marki Payper

stycznia 2015 roku, jak poinformował nas Daniel Lukić
z firmy Elephant. „Jesteśmy
pewni wysokiej jakości naszej
nowej marki. Wierzymy, iż
doskonałe materiały, nowoczesny design oraz atrakcyjny
asortyment przekonają niebawem także naszych Klientów”, podsumował Daniel.
Bogata oferta nowej na polskim rynku marki Payper skierowana jest do agencji reklamowych oraz pośredników. A
w niej, już od stycznia: t-shirty, koszulki polo, koszule, soft
shelle, kurtki, bluzy, odzież
robocza, sportowa oraz dziecięca.
Industrial Wear – producent, importer i właściciel
marki Payper z siedzibą we
włoskim Forli (niecałe 80
kilometrów drogi od Bolonii) posiada magazyn o powierzchni ponad 30.000 m2,
a w nim więcej niż 10.000
propozycji, skierowanych do
świata mody, promocji, pracy oraz sportu. Swoim Klientom gwarantuje bardzo szybką dostawę – niezależnie od
wielkości zamówienia, oraz
modną i wysokiej jakości
ofertę w atrakcyjnej cenie.

Pierwszy pokaz kolekcji Payper odbędzie się na
targach RemaDays 2015 w
Warszawie. A dla naszych
Czytelników – specjalna prezentacja w marcowym wydaniu T&P. Zapraszamy!
www.payperwear.com
www.embroidery.pl

Classic No.40 w 422
kolorach
Po wielkim sukcesie, jakim było rozszerzenie palety barw dla nici Burmilana
i Frosted Matt, niemiecki
producent Madeira postanowił wprowadzić nowe kolory również dla wiskozowej
nici Classic. Klienci mają teraz do wyboru 422 barwy,
wśród nich także ulubione
Multi-Color, Astro i Ombre
(wielokolorowe, mix dwukolorowy, wiele odcieni tego
samego koloru). Classic 30,
grubsza i wypełniająca nić
oferowana jest Klientom w
178 kolorach. Przeznaczoną
do haftu drobnych szczegóły
i małych literek nić Classic
60 możemy teraz zamówić
aż w 85 kolorach. Poszerzona o 12 nowych barw została
także paleta bardzo grubej
i ozdobnej nici wiskozowej
Classic 12.

