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Dodává:
KORES PRAHA spol. s r. o., Pod Višňovkou 33, areál Zálesí (budova A2), 140 00 Praha 4
tel.: 234 034 501, fax: 234 034 503,  e-mail: kores@kores-praha.cz, www.kores-praha.cz

PAPER MATE by Rotring – TIKKY GRAPHIC

Pod novou značkou se na český trh vrací úspěšný liner s unikátní technologií volného inkoustu, která zaručuje plynulost vedené
linky. Inkoust se zvýšeným obsahem pigmentu je odolný proti působení světla a vody. Vláknitý hrot, dostupný v 7 různých šířích,
je zapuštěn v ochranné kovové trubici pro bezpečné použití do šablon. V oblasti úchopu je liner opatřen texturou zajišťující po-
hodlné držení, pochromovaný klip udržuje stálý lesk a na vrchní plošce víčka je pro větší přehlednost uvedena síla textilního
vlákna. TIKKY GRAPHIC je univerzální psací potřebou, která je vhodná pro běžné psaní, dokumentační účely i rýsování.

Dovozce a distributor v ČR:
Activa, spol. s r. o., 
Veselská 686, 199 00 Praha 9
tel.: 286 007 293, fax: 286 007 212, www.activa.cz

Společnost KORES představuje novinku - čistič laptopů, LCD displejů a LCD televizí. Čistič je díky malému 15mililitrovému balení
ideální především na cesty, ale stane se užitečným pomocníkem také v kanceláři nebo domácnosti. Čistič nezanechává šmouhy.
Balen je s praktickým rozprašovačem.

KORES Čistič laptopů – nezbytný doplněk k vašemu notebooku

a Český výrobek
Vždy nás zajímalo, jak si zákazníci vybírají zboží. Co je přiměje k tomu, že si z výrobků podob-
ných, podobně kvalitních a zhruba ve stejné cenové relaci koupí TEN konkrétní? Jsou zákazníci,
které zajímá jen cena. Nicméně jsou lidé, kteří si všímají i ostatních vlastností výrobku, včetně toho,
kde se daný produkt vyrábí. Hlavně v poslední době se zákazníci opět, což je dobře, začali ori-
entovat na nákup českých výrobků. Respektive, rádi by české výrobky kupovali, ale chybí jim jed-
noznačné jednoduché vodítko, jak rozpoznat, co je a co není vyrobeno v ČR.
Proto se firma rozhodla zařadit do svého programu logo „Český výrobek“. České
výrobky potřebují propagaci jako každé jiné a je velmi důležité se této marketin-
gové podpoře věnovat daleko intenzivněji. Proto se budete s touto značkou set-
kávat na všech našich přímopropisujících i ekologických ti-
skopisech. Jsme přesvědčeni, že spojení českých výrobců
a prodej českých výrobků nám dává velkou šanci významně
podpořit celou českou ekonomiku a sami sebe.
Baloušek, s. r. o., Ostravská 1112/34, 748 01 Hlučín,
tel./fax/zázn.: 595 044 774, www.balousektisk.cz
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