
Több, mint naptárkiadó



2013 a megújulás éve a Krenn és Társa Kft. számára. 

Cégünk több mint 20 éve áll az Ön rendelkezésére kiváló minőségű 
naptárakkal, agendákkal. 
Több száz elégedett ügyfél támogatását élvezve szeretnénk még színvonalasabb 
szolgáltatást nyújtani Önnek, így 2013-ban számos újdonsággal jelentkezünk. 

Cégellátás

Ügyfeleink többsége hosszú évek óta elégedett 
naptárainkkal és szolgáltatásainkkal. Biztosak vagyunk 
benne, hogy új kínálatunk is segíteni fogja munkájukat.
Irodaszer katalógusunk a teljes irodai szükségletet lefedi.
Versenyképes árakkal és rendkívül gyors kiszállítással 
szolgáljuk ki ügyfeleinket.

Nyomdai termékek

Minden, ami nyomdai úton előállítható. Akár 
névjegyet, akár katalógust szeretne, nálunk 
szakemberek segítik munkáját.

ÚJ!

ÚJ!



Cégellátás
 Minden, amire az 

irodában
szüksége van

Kérje katalógusunkat!



Cégellátás
 Minden, amire az 

irodában
szüksége van

Iratrendezés, 
archiválás

Nyomtató 
kellékanyagok

Irodatechnika

Írószerek, 
kiegészítők

Irodai
papíráru

Irodabútorok

Ásványvizek, 
kávék, konyhai 

termékek

Vegyiáru, 
higiéniai 
termékek

Iskolaszerek

? Önnek 
mire van 
szüksége?

•	 Szinte azonnal
•	 Szakértelemmel
•	 Tanácsadással
•	 Udvarias kiszolgálással
•	 Versenyképes árakon

Kérje katalógusunkat!



Naptár
Agenda

Képes falinaptár

Speditőr naptár

Asztali naptár

ARJEGYZEK, ,2014NAPTÁR

ALAPÍTVA 1991-BEN

KATALOGUS
NAPTÁR

2014

Megújúlt választékunk 
már most hatalmas siker 
ügyfeleleink körében.

Kérje katalógusunkat, 
vagy töltse le webolda-
lunkról!

www.krennnaptar.hu



A nagy sikerre való tekintettel bővítjük 
Filofax választékunkat. 
A 2014-es modellek már kaphatók.

Az eredeti Filofax termékek 
Magyar-angol-német nyelvű naptárral
kerülnek forgalomba Magyarországon.

Kevés olyan márka van a világon, 
ahol a terméknév és a márkanév össze-
mosódott. A Filofax az egyik. 
Nem véletlenül.



Mi különbözteti meg a Filofaxot más “hasonló” termékektől?

A színek

A formák

Az anyagok

A minőség



Mi különbözteti meg a Filofaxot más “hasonló” termékektől?

Az egyedi
megoldások

Az okos
megoldások

tech friendly

A stílus



Ismerje meg a Filofax egyedülálló 
pótlap és kiegészítő választékát!

Filofax tollat is rendelhet!



Rendszer

Tökéletesen egyszerű. 
A Flex tokba jegyzetfüzetek, 
jegyzettömbök és tolltartók 
illeszthetők, így alkotva egy 
személyre-szabott rendszert.

A Flex jegyzetek és kiegészítők 
segítségével több mint 1,000,000 
változat alakítható ki.
Jobb- és balkezes változat is.

iPad tartós 
változatban is 
elérhető.

Színek

Stílus



A Filofax kiváló minőségű bőr és műbőr 
mappákat, kézitáskákat is kínál Önnek. 
Számos változat iPad tartóval készül.

Fantasztikus újdonság a Filofax kulcstartó, 
mely üzleti ajándéknak is kitűnő.



Nyomdai
termékek

•	 Ha nem szeretne feleslegesen költeni nyomdai anyagokra...
•	 Ha tanácsadásra van szüksége...
•	 Ha fontos a minőség...
•	 Ha fontos az ár...
•	 Ha szeretné, hogy valóban odafigyeljenek Önre...
•	 Ha gyorsan kell...

Kérje, referencia munkáinkat 
tartalmazó kiadványunkat!

Szívesen segítünk!

Kérje referencia munkáinkat
bemutató kiadványunkat!



Köszönjük, hogy megtekintette bemutatkozó anyagunkat!


