
 
 
Kompas powstał by pomóc wam odnaleźć właściwy kierunek w gąszczu reklamy 
 
To dobrze nastrojony instrument, bezbłędnie wykrywający wasze potrzeby i oczekiwania. Dzięki niemu 
ominiecie niebezpieczne rafy wysokich cen i płycizny jakości.  
Kompas pomoże wam dotrzeć do krainy wyjątkowej reklamy, gdzie odnajdziecie wszystko, co 
potrzebne byście byli zauważeni i błyszczeli wśród konkurencji.      
 
Kierunki które znamy najlepiej:  
 
Gadżety reklamowe  
Lubimy niekonwencjonalne podejście do Klienta i jego potrzeb, krótkie serie indywidualne zamówienia, 
często opierające się na realizacjach rzemieślniczych.  
Korzystamy również z ogólnodostępnych katalogów. 
- gadżety katalogowe (The Catalogue, ITD., Gifts itd.) 
- gadżety nietypowe na zamówienie (od projektu, przez próbne egzemplarze, do realizacji) 
- odzież reklamowa (czapki, kurtki, bluzy, stroje robocze, krawaty, apaszki, szaliki), w dowolnym 

kolorze Pantone, krótkie partie nietypowej odzieży na specjalne zamówienie 
- smycze: tradycyjne, eleganckie, sublimacyjne, silikonowe 
- breloki 
- kubki reklamowe oraz filiżanki 
- ręczniki reklamowe 
- torby, plecaki, także specjalnie projektowane na życzenie Klienta 
-    nowość ! elastomery –  breloki, smycze, opaski, końcówki suwaków, przywieszki......  
 
Reklama zewnętrzna  
Projektowanie, wykonawstwo i montaż: 
– kasetonów, otoków, semaforów, plafonów 
– standów, tablic reklamowych dostosowanych do oklejania papierem blueback, folią samoprzylepną 

lub montażu grafiki winylowej 
– pylonów,  
– liter przestrzennych podświetlanych wewnętrznie lub zewnętrznie neonem, świetlówka lub bez 

podświetlania (blacha aluminiowa, ocynkowana, styrodur, klejone z tworzywa) 
– masztów aluminiowe i z włókna szklanego, do 12 m 
– innych konstrukcji reklamowych 
 
Oznakowanie  
– sitodruk, 
– tampondruk, 
– flock, 
– transfer, 
– haft, 
– grawerowanie 
 
również na powierzonych artykułach. 
 
Poligrafia  
– druk offsetowy: wizytówki, broszury, katalogi, plakaty, billboardy i citylighty,  
– druk cyfrowy od małych formatów i nakładów do megaboardów drukowanych na winylu, siatce 

winylowej, folii i wszelkich płaskich powierzchniach,  
– oferujemy również druk 3D; 
 
Zapraszamy do wspólnej wyprawy.  
 
Kompas Agencja Reklamowej Obsługi Firm         tel/faks: +48 22 436 46 96
ul. Raabego 12 / 3                        info@kompas.waw.pl 
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