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«РЕКЛАМНА АГЕНЦIЯ «КОМПАНIЯ МР ГРУП»  

ЄДРПОУ 40283264 

ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК" (МФО 325321) р/р 26006053703911  

Інд. податковий №  402832613040 

79005, Україна, Львівська область,  

м. Львів, вул. Стефаника, 13/7, Тел. (032) 290-28-06 

 
 

Пропозиція ялинкових прикрас 

Ялинкові кульки з логотипом : 

Нанесення малюнку, вітального тексту, повноколірного зображення, різдвяного орнаменту, ручний 

розпис та декорування. Всі роботи виконуються нами на професійному тамподрукарському 

обладнанні, виробнича база якого за технічною оснащеністю не має аналогів в Україні. Постійне 

удосконалення технологій і принципів друку, неординарні дизайнерські рішення дозволяють займати 

лідируючі позиції у виробництві скляних ялинкових куль на території України.  

Увага! Новинки 2017 року – унікальні розробки наших фахівців для брендування новорічних куль. 

Після удосконалення технології повноколірного друку на ялинкових кулях неможливого для нас 

практично не залишилося! 

У нас Ви можете замовити:  

1. Скляні ялинкові кульки з логотипом і нанесенням вітального тексту; Під нанесення 

пропонуються ялинкові кулі таких діаметрів: - скляна колба автоматичної видувки: 32 мм, 40 

мм, 60 мм, 65 мм, 80 мм, 100 мм; - скляна колба ручної видувки: 150 мм. Додатковий 

новорічний дизайн логотипу. Для тамподруку ідеально підходять кулі автоматичної видування. 

У них більш міцне скло, що дозволяє наносити багатобарвний логотип (до 10 кольорів) або 

повноколірну картинку без обмежень щодо суміщення кольорів. Куля 150мм ручної видувки – 

кращий варіант для ручного розпису і декорування навколо одноколірного логотипу. Тільки у 

нас протягом усього сезону пропонуються скляні ялинкові кулі понад 50 колірних відтінків! 

Пропозиція для промо-акцій 2017 року: ялинкові кулі діаметром 40 мм і 60 мм з нанесенням 

логотипу або малюнка. 

 

 



 

 «Рекламна агенція» Компанія МР Груп»                                               

79007 м. Львів, вул. Технічна,1, офіс 207 (2 поверх) 

Тел. : +38-098-66-99-572 ; 032-290-28-06 

Тел. : +38-067-67-57-367 ; 032-290-28-07 

Email:  info@mrgroup.com.ua 
               mrgropua@gmail.com 
Сайт:    www.mrgroup.com.ua 
Skype:  ruslanmrgroup   
                mishamrgroup                                           

 

2.  Скляні ялинкові кулі з повноколірним друком; 

 

3. Набори скляних ялинкових куль з нанесенням корпоративної символіки в упаковці; 

 

 

4. Скляні ялинкові кулі з нанесенням в техніці повноколірного друку символу 2017 року Півня з 

одного боку та логотипом – з іншого; 
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5. VIP – сувеніри: ялинкові кульки з логотипом, ручним розписом, декоруванням за індивідуальним 

макету. 

 

   

Способи нанесення логотипів і малюнка на ялинкові іграшки: 

1. Нанесення логотипу на ялинкову кулю за допомогою тамподруку. Тамподрук – це один з видів 

офсетного друку, що дозволяє наносити зображення на нерівні поверхні, поверхні зі складною 

геометрією, за допомогою тампонів, які переносять малюнок з кліше на предмет. Для отримання 

стабільно якісного відбитку при виготовленні тиражу важливо, щоб усе обладнання та витратні 

матеріали, що використовуються в роботі, були високої якості і дозволяли виконувати завдання без 

втрат зовнішніх характеристик зображення. При виготовленні ялинкових кульок з логотипом нами 

використовується тамподрукарське обладнання, витратні матеріали (фарби, розчинники, закріплювачі) 

італійської компанії TOSH. Використання професійного обладнання для тамподруку у виробництві 

новорічної продукції дозволяє запропонувати Вам якісні сувеніри за розумною ціною. Нанесення 

логотипу на ялинкові кулі можливе шляхом нанесення зображень на обладнанні для тамподруку ТМ 

TOSH (Італія): - кількість кольорів друку - від 1 до 10; - висока точність суміщення кольорів при 

кольорового друку (до 0,01 мм); - друк повноколірних зображень; - можливість друку на декількох 

сторонах кульки; - повноколірний друк по всій довжині окружності кульки (при цьому розмір кульки не 

має значення).  

2.Нанесення логотипу на ялинкову кулю за допомогою трафаретного друку. Трафаретний друк – це 

вид нанесення зображення, при якому використовується техніка продавлювання фарби через 

трафарет на область запечатування. Таким способом на кульки можна наносити тексти, одноколірні 

зображення, при цьому запечатування можливо по всій довжині окружності кульки. 
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Як замовити ялинкову кулю з логотипом?  

1. Для розробки комп'ютерного макета новорічного кулі з нанесенням необхідно надати нам логотип 

Вашої компанії у векторному вигляді. Для куль з повноколірним друком – растрове зображення у 

гарній якості.  

2. Колір колби ялинкової кулі або іграшки під нанесення логотипу Ви можете самостійно підібрати по 

каталогу зразків колб, або довірити вибір нашим дизайнерам. Ми надамо Вам на погодження кілька 

колірних варіантів комп'ютерних макетів.  

3. Оформлення логотипу сніжинками, зірками, вітальним написом, виконаними в зоні запечатки 

квітами логотипу (або ж сріблом, золотом) не впливають на вартість кулі. Додатковий декор: присипка, 

ручний розпис сніжинками, крапками, смужками, снігом – розраховується додатково (від 0,4 у.о. за 

кулю).  

4. Можливе виконання і більш складних малюнків на кулях художниками фабрики, а також створення 

ексклюзивних макетів для VIP-подарунків. 

 

Каталог кольорів з матовим ефектом : 

КОЛІР № 4647/2 Білий шовк з блиском 

 

 

КОЛІР № 1505 
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КОЛІР № 4647/4 Білий шовк матовий 

 

КОЛІР № 30415 Синій матовий 

 

 

КОЛІР № 25039 Темно-фіолетовий матовий 
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КОЛІР № 25397 Чорний матовий 

 

 

 

 

 

КОЛІР № 26650 Золотий матовий 

 

 

КОЛІР № 26658 Оранж матовий 

 

КОЛІР № 26670 Червоний матовий 
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КОЛІР № 26690 Рожевий матовий 

 

 

 

 

КОЛІР № 26692 Світло-малиновий матовий 

 

КОЛІР № 26700 Світло-зелений матовий 

 

КОЛІР № 27550 Зелений матовий 

 

 

КОЛІР № 28041 Світло-синій матовий 
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КОЛІР № 28043 Бірюзовий матовий 

 

КОЛІР № 23035 Темно-червоний матовий 

 

 

КОЛІР Шоколад матовий 
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Каталог кольорів з глянцевим ефектом : 

КОЛІР № 2004 Рожевий глянець 

 

 

КОЛІР № 2007 Золотий опал 

 

КОЛІР № 23033 Бордо глянець 

 

 

КОЛІР № 4500/7 Білий глянець 
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КОЛІР № 23392/2 Синій глянець 

 

КОЛІР № 25396 Чорний глянець 

 

КОЛІР № 26466 Темно-зелений глянець 

 

КОЛІР № 26651 Золотий глянець 
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КОЛІР № 28174 Світло-червоний глянець 

 

КОЛІР № 30922 Червоний глянець 

 

КОЛІР № 31177 Білий опал 

 

КОЛІР № 31182 Графітовий глянець 
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КОЛІР Шоколад глянець 

 

КОЛІР № 3764 Хром глянц 

 

 

КОЛІР Orange gloss 

 

 

Каталог кольорів з ефектом яєчної шкаралупи : 

КОЛІР № 362 Білий крейда 
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КОЛІР Жовта крейда 

 

 

Каталог кольорів з металізованим ефектом : 

КОЛІР № 24938 Сріблястий металік 

 

КОЛІР Синій металік глянець 

 

КОЛІР Червоний металік глянець 
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Скляна ялинкова куля з логотипом компанії – солідний і небанальний корпоративний подарунок. 

Замовляють новорічні кулі з печаткою як солідні організації, які вміють робити незвичайні подарунки, 

що запам'ятовуються, так і просто люди, які знають, чим можна здивувати друзів і знайомих, 

залишивши пам'ять про себе на довгі роки. Основні переваги брендованих новорічних іграшок:  

 

Оригінально. Переваги скляної ялинкової кулі, розписаної вручну за індивідуальним макетом над 

стандартним офісним набором «щоденник – ручка – календар» очевидні: ялинкова іграшка завжди 

очікувана і бажана, оскільки далеко не всі купують її про запас. А незвичайна іграшка (з логотипом 

компанії, гарним побажанням або оригінальною розписом) – удвічі приємніша, бо несе в собі частинку 

душі того, хто дарує.  

 

Унікально. Ялинкова куля з логотипом вашої компанії, оригінальним дизайном буде помітною і 

пізнаваною серед інших подарунків.  

 

Функціонально і практично. Замовляючи скляні кулі з логотипом, можна домогтися одночасно 

кількох цілей: це красива прикраса на ялинку, нагадування про співпрацю, прихована реклама. 

Виходить подарунок «два в одному»: ялинкова іграшка і тонкий рекламний хід.  

 

Легко і зручно. Для того, щоби зробити такий подарунок, вам усього лише необхідно зв'язатися з 

нашими консультантами. Наші майстри допоможуть розробити дизайн ялинкової кулі з логотипом або 

повноколірним зображенням, який сподобається і буде відповідати будь-якої цільової аудиторії. 

Хочете на хвилину стати чарівником, дарувати радість? Тоді ми чекаємо на Вас!  

 

Види упаковки ялинкових іграшок 

Всі ялинкові кулі можна замовити розсипом, а також упакувати в картонну упаковку або тубуси. 

Пропонуємо Вам такі види упаковки для куль:  

Індивідуальна картонна упаковка білого кольору з тисненням сріблом, білого кольору і червоного 

кольору з чотиристороннім вікном для куль діаметром 65мм, 80мм і 100мм. 
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Червона картонна упаковка з тристороннім вікном і внутрішніми пластиковими вставками (для 

утримання куль у вертикальному положенні):  

- кулі діаметром 65мм - 3шт; - кулі діаметром 80мм – 2шт. 

        

 

Червона картонна упаковка з прозорим пластиковим вікном і внутрішнім пластиковим корексом для 

ялинкових кульок:  

- діаметром 65мм - 4 шт., 5шт.; - діаметром 80мм - 3 шт., 4 шт. 
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Можна виготовити брендовану упаковку в символікою Вашої фірми (подробиці уточнюйте у 

менеджерів) 

 

 

Також кулі упаковуються в прозорі пластикові тубуси в кількості:  

- куля діаметром 65мм - 1шт., 6 шт., 9шт.;  

- куля діаметром 80мм - 1 шт., 3 шт.;  

- куля діаметром 100мм - 1 шт. 
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Без індивідуальної упаковки (кулі діаметром 60, 65, 80, 100 мм)  

- "розсипом". 

 

 

Чекаємо Ваші замовлення . 


