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Mukauta kahvireppu omalle ilmeellesi? 

Henkilökohtaisella tuotemerkillä varustetut kahvireput 

tekevät juomareppustasi ainutlaatuisen 

"vaellusmerkin"!  

• Reppujen tuotemerkkien suunnittelu on täysin 

ilmaista. Voit esimerkiksi toteuttaa tapahtuman 

yritysidentiteetin, näyttää uusia tuotteita tai 

kommunikoida vahvan toimintakehotuksen. 

• Jos tarvitset apua suunnittelussa, olemme 

käytettävissänne. 



VAKIO- JA LUXURY-MERKINNÄT: 

• Kaksi tuotemerkkityyppiä ovat mahdollisia: 

luksusbrändäys ja vakiobrändäys. Ylellisyysmerkki on 

valmistettu korkealaatuisesta PVC-materiaalista ja sitä 

voidaan käyttää uudelleen. 

• Vakiomerkki sisältää sarjan paperijulisteita, jotka on 

sijoitettu kahvireppujen läpinäkyvien ikkunoiden 

taakse. 

• Brändäys perustuu sinun toimittamaan malliin liitteen 

mukaisesti. 

• Voi tallentaa tuotemerkin pyynnöstä sinulle, jotta sitä 

voidaan käyttää useita kertoja myöhemmin täysin 

painettuihin PVC-kankaisiin 

 

1. Täydellinen tuotemerkki reunoille, ylellinen 

ulkonäkö, säilytämme sinulle surffailun. Järjestä 

lyhyellä aikavälillä, täydellinen kertaluonteisiin 

tapahtumiin, paperijuliste läpinäkyvien ikkunoiden 

taakse. 

2. EI MERKITTÄMINEN: Laukut toimitetaan tyhjinä, 

läpinäkyvät ikkunat, itse täyttö julistemateriaalilla. 

MALLIT MERKINNÄN LUOMISEKSI: 

 Autamme mielellämme brändin luomisessa. 



Lähetämme pyynnöstä eritelmät, jotta brändäys 

voidaan suunnitella täydellisesti. Lähetä meille 

saadaksesi eritelmät. 

PAINETUT MUGIT: 

Etsitkö kahvia tai teekuppeja, jotka voit tulostaa 

mieleiseesi? 

Sitten olet aivan oikeassa kanssamme! Pidä esimerkiksi 

toivekuppi painettuna omalla logollasi tai 

toimintakohtaisella toimintapuhelulla! 

Joten tietenkin on vielä hauskempaa tarjoilla kahvia tai 

muuta kahvia! Tarjoamme painettuja kuppeja 1 000 

kappaleesta.  

  

PAINETUT MUGIT, JOILLA PERUSTAVA: 



• Tietysti voit tulostaa oman kuvion tai logon 

kahvireppuun. Tarjoamme sinulle myös 

mahdollisuuden tehdä kuvio sinulle. Kuulemisen 

jälkeen suunnittelemme kuvan sinulle ja tulostamme 

sen vain, jos olet siitä täysin tyytyväinen. Autamme 

sinua suunnittelemaan täydellisen painetun reppun. 

• Tässä reppussa voit karkaistaa kuumaa ja kylmää, 

vaahtoavaa tai vaahdottamatonta kahvia jopa 2 tunnin 

ajan kaksoiseristyspakkausten ansiosta, jotka sisältävät 

11,4 litran ruostumattomasta teräksestä valmistetun 

säiliön. 

• Tämän reppun avulla matkapuhelimen toimittaja 

paineistaa säiliötä käsipumpun kautta. 

• 

Repun ympärillä on tilaa visualisoida tuotemerkkisi (2 x 

(22 x 38,5 cm) ja 1 x (30 x 51 cm)). Jotta se olisi vielä 

parempi, reppussa on myös lippu. Sisältää 

käytännöllisen pussin ja kahvisäiliön. 

• Tämä erittäin eristetty reppu antaa sinun jakaa 

kahvipurkit tai pullot helposti. Sinun alareunassa on 

aukko, jossa tuotteesi on valmis. Sopii tölkkeihin tai 

pulloihin, joiden tilavuus on 20, 33 tai 50 cl. 

• Repun ympärillä on tilaa visualisoida tuotemerkkisi (2 

x (22 x 38,5 cm) ja 1 x (30 x 51 cm)). Jotta se olisi vielä 



parempi, reppussa on myös lippu. Sisältää 

käytännöllisen laukun. 

 

Tämä malli koostuu kahdesta kaksiseinäisistä 

lieriömäisistä kahvisäiliöistä. Jokainen säiliö voidaan 

täyttää ja kaataa erikseen. 

Pienin samankeskinen putki voidaan täyttää 

jääkuutioilla, jotta kahvi ei menetä laatuaan ja jäähtyy 

edelleen. 

1. Voit valita tämän mallin joko jäähdytyssylinterillä tai 

ilman. 

toinen 

Tämän reppun alaosassa on tilaa tuotemerkkisi 

visualisointiin (14,5 x 33 cm). Korostaaksesi sitä, myös 

reppussa on lippu. Sisältää käytännöllisen laukun ja 

mukin pidikkeen. 

3. Tässä reppussa voit karkaistaa kuumaa ja kylmää, 

vaahtoavaa tai vaahdottamatonta kahvia jopa 2 tunnin 

ajan kaksoiseristyspakkausten ansiosta, jotka sisältävät 

11,4 litran ruostumattomasta teräksestä valmistetun 



säiliön.

 

4. Tämä kahvireppu on varustettu CO2-järjestelmällä, 

joka on ihanteellinen piikkimaiden juomien, kuten latte 

machiato- tai espresso-juomiseen. 

5th 

Repun ympärillä on tilaa visualisoida tuotemerkkisi (2 x 

(22 x 38,5 cm) ja 1 x (30 x 51 cm)). Jotta se olisi vielä 

parempi, reppussa on myös lippu. 

Sisältää käytännöllisen laukun ja mukin pidikkeen. 

ALE: 

Haluatko ostaa kahvirepun? Älä epäröi saada ilmainen 

tarjous sähköpostitse. On osa viittaamme sinut omaan 

tapahtumiisi tai tuotemerkkiisi. 


