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P R E Z E N TA C J A M A R K I

Klauzula poufności
Powyższa prezentacja zawiera informacje poufne, przeznaczone tylko dla adresata. Udostępnianie, ujawnianie, rozpowszechnianie
bądź powoływanie się na jakikolwiek jej fragment jest zabronione.
Niniejsza prezentacja powinna być interpretowana zgodnie z prawem polskim. Niniejsza prezentacja ma charakter informacyjny
i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 oraz zaproszenia do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.), ani oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o ofercie publicznej, ani rekomendacji, zaproszenia lub usług doradztwa.
Zawartość niniejszej Propozycji marki Good4me chroniona jest prawami własności przemysłowej i intelektualnej. Treść oraz wszelkie
znaki towarowe, geograficzne oznaczenia pochodzenia itp. zawarte w niniejszej Propozycji Good4me stanowią własność Consortium
Discovery Renata Długołęcka lub osób trzecich. Ich używanie, kopiowanie lub rozpowszechnianie bez uprzedniej zgody właściwego
podmiotu jest niedozwolone.
Niniejsza prezentacja opiera się na najlepszej wiedzy autorów i przygotowano ją z dochowaniem należytej staranności wymaganej
przy tego typu działalności. Niemniej jednak nie należy traktować jej jako wyczerpującej prezentacji możliwości marki Good4me.
Autorzy prezentacji nie ponoszą odpowiedzialności za zawieranie zobowiązań lub podejmowanie decyzji na podstawie jej treści.
Polityka prywatności Consortium Discovery Renata Długołęcka oraz pozostałe informacje prawne dostępne są na naszej stronie
internetowej pod adresem: https://good4me.pl/polityka-prywatnosci i https://royalprestigeclub.pl/polityka-prywatnosci/.

O marce

Polska marka Good4Me to krótkie i limitowane kolekcje podstawowych, higienicznych i jednocześnie wodoodpornych akcesoriów dla kobiet, mężczyzn, dzieci i biznesu, których potrzebuje
każdy, a nie zawsze są dostępne na rynku. Produkty wodoodporne Good4Me są funkcjonalne, uniwersalne, ponadczasowe i dopracowane w każdym szczególe.
Wybierając akcesoria Good4Me wspieracie Państwo polski biznes,
nasze produkty powstają w lokalnych zakładach krawieckich z wykorzystaniem wysokiej jakości materiałów outdoorowych (w tym
bawełny powlekanej) i nierdzewnych dodatków. Najwyższa jakość w naszym przypadku nie oznacza zaporowej ceny! Tworząc
ofertę kierowaliśmy się przede wszystkim rozsądkiem i wyważeniem proporcji pomiędzy jakością i ceną. Pragmatyzm oraz elementy świadomego życia leżą u podstaw marki Good4Me.
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Nasze produkty dostarczamy:
między innymi do hoteli, domów opieki, sieci sklepów rehabilitacyjnych, przedszkoli, klubów malucha.

Good4Me dla biznesu ( personalizacja, branding)
Zachęcamy do skorzystania ze spersonalizowanej oferty Good4Me dla Biznesu. Jesteśmy przekonani, że nasze
produkty z Państwa logotypami nie tylko spodobają się
Państwa Klientom, ale też staną się dla nich niezbędnymi
akcesoriami, ułatwiającymi codzienne użytkowanie.

Grupa docelowa

Produkty realizowane na indywidualne zamówienia (znakowane lub nie znakowane) wykonujemy według poniższych nakładów:

Wskazane branże: hotelarska, medyczna, rehabilitacyjna, turystyczna, sportowa, kosmetyczna, wellness & SPA, bieliźniarska,
edukacyjna (żłobki, przedszkola, kluby dziecka, centra rozrywki dla dzieci i młodzieży), eleganckie sklepy z akcesoriami dla
dzieci i dorosłych, sklepy podróżnicze i sportowe.

•
•
•
•
•

100 sztuk
300 sztuk
500 sztuk
1000 sztuk
powyżej 1000 sztuk

Nakład minimalny:
100 sztuk

O marce
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Nasz asortyment

Najważniejsze cechy naszych produktów

Oferujemy szeroką gamę praktycznych akcesoriów higienicznych
i wodoodpornych, które powinny być obowiązkowe w podróży
i codziennym użytkowaniu:

· krótke, limitowane serie

·

·

Podkłady ochronne na materace: bawełniane, oddychające,
nieprzepuszczjące płynów, nieszeleszczące z trzema rodzajami
mocowań (banda, gumka w narożnikach i bez mocowań),
Etui higieniczne na tampony, podpaski i wkładki – niezbędnik lady
(dostępne: samo jako etui i z wypełnieniem jako ladypack),

·

Wodoodporne, bawełniane śliniaki z kieszenią dla dzieci i seniorów,

·

Wodoodporne, bawełniane fartuchy ochronne z kieszenią dla dzieci,

·

Wodoodporne akcesoria turystyczne:
torbo-maty podróżne na brudne i mokre rzeczy,
multimaty podróżne jako playmaty i przewijaki,
plecaki i worki z odblaskiem,
uniwersalne kosmetyczki z regulowanym uchem pod prysznic,
na plażę i na basen,

·

Wodoodporne podróżne Torby BinderBag4me z segregatorem na:
basen, plażę, siłownię, wycieczkę,

·

Opaski/identyfikatory wodoodporne na ramię,

·

Wielofunkcyjne, wodoodporne multimaty dla czworonoga.

· lekkie, dyskretne
· wodoodporne, trwałe
· zwiększona odporność na przemakanie
i przecieranie, łatwe do czyszczenia
· wysoka jakość materiałów
outdoorowych i dodatków nierdzewnych
· uniwersalność, funkcjonalność,
ponadczasowe wzornictwo
· przyjazne dla dzieci

Nasze produkty
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Nieprzemakalne bawełniane
podkłady ochronne na materace
Nieprzemakalne podkłady ochronne to niezawodny sposób na osłonę
łóżka przed zamoczeniem i zaplamieniem. Oferujemy bawełniane,
oddychające, nieprzepuszczające płynów (potu, moczu, krwi), nieszeleszczące podkłady na materace z trzema rodzajami mocowania:
bandą boczną, gumką na narożnikach i bez gumki (wersja najczęściej
stosowana przez domy seniora i rehabilitację) w każdym rozmiarze.
Materiał wierzchni podkładów to wytrzymała i przyjemna dla skóry
bawełna, którą można prać w wysokiej temperaturze (do 90oC). Warstwa ochronna podkładów nie szeleści i jest na tyle elastyczna, że bez
problemów dopasowuje się do kształtu całej powierzchni materaca,
jednocześnie niezawodnie chroni go przed zabrudzeniami. Tkanina
przepuszcza powietrze.
Podkłady Good4Me doskonale spełniają się w roli skutecznej i nieodczuwalnej przez użytkownika eleganckiej wierzchniej osłony materaca.
Idealne dla: domów i hoteli, domów seniora, szpitali, punktów rehabilitacyjnych, sklepów meblowych, żłobków, przedszkoli, sklepów z akcesoriami dla dzieci.

Dostępne w 3 rodzajach mocowania: podkład z bandą, podkład
z gumką, podkład bez gumki
Dostępne w rozmiarach klasycznych:
60x120 cm, 70x140 cm, 90x200 cm, 100x200 cm, 120x200 cm,
140x200 cm, 160x200 cm, 180x200 cm, 200x200
Inne rozmiary na zamówienie.
Skład tkaniny: 100% bawełna wierzch / 100% poliuretan spód
Co ważne, materiał ochronny jest praktycznie niewyczuwalny pod
prześcieradłem, nieszeleszczący. Jest on lekko elastyczny, miękki,
a jednocześnie o wysokiej wytrzymałości

Nasze produkty
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Etui higieniczne – na podpaski,
tampony, wkładki higieniczne
(women’s case – ladypack)
Wodoodporne etui higieniczne na podpaski, tampony i wkładki to
idealny i dyskretny organizer na artykuły, które używa prawie każda
kobieta. Etui marki Good4Me zostało zaprojektowane specjalnie na
kobiece artykuły higieniczne. Ma idealny rozmiar, by zmieścić w nim
niezbędne akcesoria.
Wodoodporny materiał sprawia, że doskonale sprawdzi się też na basenie czy siłowni, chroniąc zawartość przed zamoczeniem. Mimo swojego praktycznego charakteru, etui zwraca uwagę estetycznym wyglądem oraz wysoką jakością wykonania.
Polecamy samo jako etui higieniczne bez wypełnienia (women’s
case) dla sklepów kosmetycznych i drogeryjnych, salonów kosmetycznych, wellness & SPA.
Wskazanie: Ladypack z wypełnieniem powinien znaleźć się obowiązkowo na wyposażeniu pokoi w hotelach, polecamy też do sprzedaży

Etui Higieniczne Wodoodporne: 1_1.2.3.MIX
Dostępne w 4 kolorach: czerwony, granatowy, niebieski, oliwkowy
Dostępne w 3 rodzajach: jednokomorowe, dwukomorowe,
trzykomorowe

w recepcjach hotelowych, na siłowniach, basenach, w SPA, centrach
rozrywki, na stacjach benzynowych.

Skład tkaniny: 100% nylon + PVC
Dostępne również Etui z wypełnieniem (ladypack): wskazana branża
hotelarska i pokrewne:
· etui jednokomorowe: wkładki 3 szt. + tampony 3 szt.
· etui dwukomorowe: wkładki 3 szt. + tampony 3 szt. + 1 podpaska
· etui trzykomorowe: wkładki 4 szt. + tampony 4 szt. + 2 podpaski

Nasze produkty
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Dla dzieci

Turystyczne śliniaki
wodoodporne z kieszenią
- dla dzieci i dorosłych
Przyjemności z jedzenia nie powinna psuć perspektywa zaplamienia ubrań,
ani dzieciom, ani dorosłym! Dlatego w portfolio marki Good4Me znajdują
się śliniaki z kieszenią dla dużych i małych. Nasze śliniaki wykonane są
ze 100% bawełny powlekanej, które doskonale chronią ubranie przed zaplamieniem i przemoczeniem. Posiadają praktyczną kieszeń, do której można zebrać resztki jedzenia. Łatwo się je zakłada i zdejmuje, a ich czyszczenie
jest banalnie proste – wystarczy przetrzeć je zwilżoną gąbką z płynem do naczyń. Śliniaki Good4Me bez problemu można zwinąć i złożyć do mniejszych
rozmiarów, dzięki czemu są też poręczne do wykorzystywania w podróży.
Idealne dla: dzieci do domu, żłobka, przedszkola, centr rozrywki dla dzieci,
hotelu, restauracji, klubów malucha, sklepów z akcesoriami dla dzieci.
W ofercie znajdują się również śliniaki wodoodporne dla seniorów i osób
chorych.

0-2

3-5

Dostępne w 2 kolorach | Dostępne w 2 rozmiarach dla dzieci: 0-2 lata, 3-5 lat
Skład tkaniny: 100% bawełna
Rodzaj tkaniny: wodoodporna, powlekana żywicą akrylową (Oeko-Tex Standard 100 kl.1)
Wykończona wodoodporną apreturą, zwiększona odporność na przemakanie i
przecieranie

Dla dorosłych

L

M

Przyjemności z jedzenia nie powinna psuć obawa zaplamienia ubrań, a to
może zdarzyć się nie tylko dzieciom. Dlatego w portfolio marki Good4Me
znajdują się śliniaki z kieszenią dla seniorów. Nasze śliniaki wykonane są
ze 100% bawełny powlekanej, które doskonale chronią ubranie przed zaplamieniem i przemoczeniem. Posiadają praktyczną kieszeń, do której można zebrać resztki jedzenia. Łatwo się je zakłada i zdejmuje, a ich czyszczenie
jest bardzo proste – wystarczy przetrzećje zwilżoną gąbką z płynem do naczyń.
Wskazane dla: seniorów i osób chorych w domach, szpitalach, domach
opieki, hospicjach, sklepach specjalistycznych, domów seniora.

Dostępne w 3 kolorach | Dostępne w 2 rozmiarach: M, L
Skład tkaniny: 100% bawełna
Rodzaj tkaniny: wodoodporna, powlekana żywicą akrylową (Oeko-Tex Standard 100 kl.1)
Wykończona wodoodporną apreturą, zwiększona odporność na przemakanie i
przecieranie

Nasze produkty

Fartuchy / peleryny ochronne
z kieszenią - dla dzieci
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6-7

3-5

3-5

Wodoodporny fartuch nie krępuje ruchów dziecka, jest lekki i przewiewny. Zakłada się go jak rozciętą z tyłu koszulkę, ma długie rękawy
i szczelnie ochroni ubranie dziecka. W przypadku dzieci młodszych,
idealnie sprawdzi się podczas nauki samodzielnego jedzenia.
Posiada dużą kieszeń, w której zmieszczą się różne drobiazgi potrzebne do zabawy. Fartuch wykonany jest ze 100% bawełny powlekanej,
dzięki czemu jest delikatny dla skóry dziecka, przyjemny w użytkowaniu, a jednocześnie skuteczny w zabezpieczeniu odzieży przed zabrudzeniami z farby czy gliny. Wykonany z trwałych materiałów, będzie
służyć dziecku przez długi czas. Fartuch jest łatwy do pielęgnacji – wystarczy przetrzeć go zwilżoną gąbką z niewielką ilością płynu do naczyń.
Idealne dla: dzieci do domu, żłobka, przedszkola, hotelu, restauracji,
placówek edukacyjnych, klubów malucha, centr rozrywki dla dzieci,

0-2

sklepów z akcesoriami dla dzieci, sklepów podróżniczych.
Dostępne w 4 kolorach
Dostępne w 3 rozmiarach: 0- 2 lata; 3-5 lat, 6-7 lat

Skład tkaniny: 100% bawełna
Rodzaj tkaniny: wodoodporna, powlekana żywicą akrylową (Oeko-Tex Standard 100 kl.1)
Wykończona wodoodporną apreturą, zwiększona odporność na
przemakanie i przecieranie

Nasze produkty

Worki 1

Worki 2

Turystyczne plecaki / worki
z odblaskiem na buty i inne
drobiazgi - dla dzieci i dorosłych
Praktyczny, lekki, wodoodporny worek, który świetnie sprawdzi się jako
worek podróżny, worek na buty lub na ubrania na basenie lub zajęcia
ruchowe. Może spełniać także funkcję plecaka na co dzień i na wycieczkę, kiedy trzeba zapakować prowiant i potrzebne drobiazgi. Dla
bezpieczeństwa posiada odblask, dzięki któremu użytkownik jest lepiej widoczny po zmierzchu. Worek jest pakowny i łatwy do otwierania
i zamknięcia (poprzez ściąganie sznurków).
Wskazanie dla: dzieci i dorosłych, szkół, przedszkoli, żłobków, klubów
malucha, hoteli, sklepów hotelowych, branży fitness & wellness, branży
sportowej i turystycznej, centr rozrywki dla dzieci, term, sklepów z artykułami dla dzieci, sklepów podróżniczych, dla firm jako użyteczny
prezent/materiał, reklamowy.

Plecaki/Worki 1
Dostępne w 1 kolorze
Skład tkaniny: 100% bawełna
Rodzaj tkaniny: wodoodporna, powlekana żywicą akrylową (OekoTex Standard 100 kl.1)
Wykończona wodoodporną apreturą, zwiększona odporność na
przemakanie i przecieranie

Plecaki/Worki 2
Dostępne w 1 kolorze
Skład tkaniny: 100% poliester + PVC
Rodzaj tkaniny: wodoodporna, impregnowana PVC o zwiększonej
odporności na przemakanie i przecieranie
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Nasze produkty
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Uniwersalne Torbo-maty
podróżne (2w1) dla dorosłych
i dzieci
Torbo-maty Good4Me są zaprojektowane w taki sposób, aby jednocześnie
były:
• matą do łatwej wymiany mokrych i suchych ubrań,
• matą izolującą stopy podczas zakładania obuwia na plaży,
• higieniczną izolacją od podłogi na basenie,
Torbo-mata Good4Me szyta jest z koła, co sprawia, że bardzo łatwo umieścić w niej mokre lub zabrudzone obuwie czy ubranie, a po ściągnięciu
sznurków wygląda jak zwykły worek.
Torbo-mata to też idealne rozwiązanie na stój dla: surferów, żeglarzy, kajakarzy, flisaków, dla osób lubiących nurkować oraz dla amatorów jogi.
Torbo-mata jest bardzo łatwa w czyszczeniu – wystarczy przetrzeć ją zmoczoną gąbką z odrobiną płynu do naczyń.
Chroni zawartość przed wilgocią i brudem, a samochód przed piaskiem
i wilgocią.
Idealne dla: dorosłych i dla dzieci uprawiających sporty wodne i zabawy na
świeżym powietrzu. Wskazana na basenie, w podróży, na plaży, do surfingu, dla żeglarzy, kajakarzy, filsaków i wędkarzy i dla rodziców.
Przykładowe wykorzystanie: dla firm działających w branży sportowej,
hotelarskiej, fitness; doskonała oferta dla firm z branży artykułów dziecięcych, do sklepów hotelowych i podróżniczych, klubów malucha, centr rozrywki dla dzieci, term, dla sklepów specjalistycznych: żeglarskich, wędkarskich i pokrewnych oraz dla każdej firmy jako użyteczny prezent/materiał
reklamowy.

Torbo-mata wodoodporna: 1_D/m.MIX
Dostępna w 2 rozmiarach: S, M
Góra: skład tkaniny: 100% poliester
Spód: skład tkaniny: 100% poliester + PVC
Rodzaj tkaniny: wodoodporna, PVC, zwiększona odporności na
przemakanie i przecieranie.

Nasze produkty
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Multi-mata podróżna Good4Me,
uniwersalna, wielofunkcyjna, miękka
i wodoodporna dla dorosłych, dla dzieci
młodszych i starszych
Wielość zastosowań, nieprzemakalne materiały, duża powierzchnia i pakowność, a po
złożeniu mała, lekka „kostka” lub torba - to zalety multi-maty Good4Me.
Multi-maty Good4me są zaprojektowane w taki sposób, aby jednocześnie były:
•
•
•
•
•
•
•

matą do łatwej wymiany mokrych i suchych ubrań,
matą izolującą stopy podczas zakładania obuwia na plaży,
koco-matą na plaże czy do parku,
matą do zabaw (playmata) w domu, hotelu i na powietrzu,
higieniczną izolacją od podłogi na basenie,
matą do ćwiczęń,
przewijakiem dla dzieci podczas zmieniania pieluchy w plenerze, w podróży i w hotelu.

Dla rodziców małych dzieci multi-mata może służyć jako przewijak, który świetnie sprawdzi się podczas dłuższych podróży, jak i codziennych wyjść na spacer czy plac zabaw. Mata
ma specjalną, miękką wkładkę, która dobrze izoluje od podłoża. Dzięki temu nie trzeba
się obawiać, że podczas przewijania lub zabawy, dziecku będzie za zimno, albo za twardo.
Multi-mata Good4me szyta jest z koła, co sprawia, że bardzo łatwo umieścić w niej mokre lub zabrudzone obuwie czy ubranie, a po ściągnięciu sznurków wygląda jak zwykły
worek/torba, zaś po zapięciu i złożeniu w kostkę jest małą paczką uzupełniającą podróżny
niezbędnik.
Multi-mata jest bardzo solidnie wykonana, dzięki czemu można używać jej z przyjemnością i przez długi czas. Jest też bardzo łatwa w czyszczeniu – wystarczy przetrzeć ją
zmoczoną gąbką z odrobiną płynu do naczyń.
Idealne dla: dorosłych i dla dzieci uprawiających sporty wodne i zabawy na świeżym powietrzu. Wskazana na basenie, w podróży, na plaży, do surfingu, dla żeglarzy, kajakarzy,
filsaków i wędkarzy i rodziców.
Przykładowe wykorzystanie: dla firm działających w branży sportowej, hotelarskiej, fitness; doskonała oferta dla firm z branży artykułów dziecięcych, do sklepów hotelowych
i podróżniczych, centr rozrywki dla dzieci i młodzieży, klubów maluch, term, dla sklepów
specjalistycznych: żeglarskich, wędkarskich i pokrewnych oraz dla każdej firmy jako użyteczny prezent/materiał reklamowy.

Multi-mata podróżna Good4me
Dostępna w 2 rozmiarach: S (średnica 80 cm), M (średnica 94 cm)
Skład tkaniny: 100% poliester
Rodzaj tkaniny: wodoodporna, PVC, zwiększona odporności na
przemakanie i przecieranie

Nasze produkty
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Kosmetyczka wodoodporna
Good4Me (podróżna, na basen,
plażę i siłownię)
Lekka, wodoodporna kosmetyczka Good4Me z regulowanym i odpinanym uchem sprawdzi się w każdej sytuacji poza domem, na plaży,
campingu, w łazience hotelowej, pod prysznicem czy podczas podróży.

MIĘKKI
MATERIAŁ

M
S

Kosmetyczka wodoodporna Good4Me jest bardzo lekka, można ją
łatwo zwinąć i schować do torebki. Została wykonana z dbałością
o najmniejszy detal. Jest nie tylko praktyczną i poręczną saszetką do
zabrania ze sobą w podróży, na basen, plażę czy siłownię, ale też przykuwającym uwagę użytecznym akcesorium o wielu zastosowaniach.
Idealna dla: firm działających w branży hotelarskiej, sportowej, fitness,

SZTYWNY
MATERIAŁ

wellness; doskonała oferta dla sklepów hotelarskich, sportowych i podróżniczych, drogeryjnych, dla firm jako użyteczny prezent/materiał
reklamowy (termy, baseny, siłownie, linie lotnicze, firmy turystyczne).
Kosmetyczka Wodoodporna:
1_D/m-T.MIX (usztywniona) i 1_D/m-M.MIX (miękka)
Dostępna w 2 rodzajach: usztywnionej lub miękkiej
Dostępna w 5 kolorach
Dostępna w 2 rozmiarach: S, M

Skład tkaniny (usztywniona): 100% nylon
Rodzaj tkaniny: wodoodporna, impregnowana PVC o zwiększonej
odporności na przemakanie i przecieranie
Skład tkaniny (miękka): 100% poliester + PVC
Rodzaj tkaniny: wodoodporna, impregnowana PVC o zwiększonej
odporności na przemakanie i przecieranie

Nasze produkty

Torby podróżne BinderBag4me:
miejska, plażowa i sportowa
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Torba miejska

Torba plażowa

Torba sportowa

Torby podróżne BinderBag4me są lekkie i pojemne. Organizacja wewnątrz torby (wewnętrzny organizer) ułatwia utrzymanie w niej porządku. Dzięki odpowiednim przegrodom, kieszeniom, każda rzecz
znajdzie swoje miejsce. Torba BinderBag4me ma specjalną przegrodę
na parasolkę.
Torba jest wykonana z wodoodpornego materiału (na zewnątrz
i w środku - podszewka) i nierdzewnych okuć. Doskonale izoluje wilgoć, łatwo można ją wyczyścić.
Miejskiego charakteru nadają jej solidne, metalowe, nierdzewne okucia i wykończenie dyskretną, skuteczną taśmą odblaskową. Do torby
można dokupić dodatkowe kolorowe uszy z kilkoma rodzajami
okuć.
Przykładowe wykorzystanie: dla firm działających w branży turystycznej, hotelarskiej (sklepy hotelowe), sportowej, fitness, wellness,
odzieżowej, galanteryjnej, dla firm, których produkty mają być kojarzone z dynamiką i wygodą życia.
Torba plażowa: dodatkowo wyposażona w odpinaną kosmetyczkę.
Torba sportowa: dodatkowo wyposażona w odpinaną kosmetyczkę
i wydzielone miejsce na buty.

Torba wodoodporna: 1_1.2.3.MIX
Dostępna w 2 kolorach: szary i beżowy
Okucia: ze stali nierdzewnej
Skład tkaniny: 100% akryl
Rodzaj Tkaniny: wodoodporna, powłoka teflonowa, odporna na
światło UV (przypomina z wyglądu płótno/len)
Podszewka: skład tkaniny: 100% poliester

Nasze produkty
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Opaski / identyfikatory
wodoodporne na ramię
Wykonane z tkanin outdoorowych. Przeznaczone dla drużyn sportowych, zespołów, grup: przedszkolnych, szkolnych, turystycznych, integracyjnych. Idealnie sprawdzają się jako identyfikatory podczas zawodów sportowych i zabaw team-buildingowych. Dostępne w różnych
kolorach. Istnieje możliwość naniesienia logotypów, haseł lub innych
znaków graficznych.
Przykładowe wykorzystanie: dla drużyn sportowych, zespołów, grup:
przedszkolnych, szkolnych, turystycznych, integracyjnych. Idealnie
sprawdzają się jako identyfikatory podczas zawodów sportowych i zabaw team-buildingowych.

Opaska wodoodporna: 1_1.MIX
Dostępne w 5 kolorach
Skład tkaniny: 100% poliester
Rodzaj tkaniny: wodoodporna

Nasze produkty
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Wielofunkcyjna, wodoodporna
multi-mata Good4me dla
czworonoga
Wodoodporna, wytrzymała, mająca formę dużego koła multi-mata
Good4me to obowiązkowe akcesorium dla właścicieli psów i kotów.
Świetnie sprawdzi się jako posłanie oraz kojec do zabawy i również
jako elegancka i funkcjonalna ekspozycyjna torbo-mata dla wystawców i hodowców! Jeśli podróżujemy z czworonogiem wykorzystamy
multi-matę Good4me jako zabezpieczenie samochodu i turystyczne
łóżeczko.
Multi-mata Good4me wykonana jest z nieprzemakalnego materiału.
Wzmocniona jest specjalną, miękką wkładką, dzięki czemu świetnie izoluje od podłoża. Dzięki wkładce nie trzeba się obawiać, że naszemu pupilowi będzie za zimno, albo za twardo.
Wielość zastosowań, nieprzemakalne materiały, duża powierzchnia
i pakowność, a po złożeniu mała, lekka „kostka” lub torba/worek - to
zalety multi-maty Good4Me dla czworonoga.
Multi-mata jest bardzo solidnie wykonana, dzięki czemu można używać jej z przyjemnością i przez długi czas. Jest bardzo łatwa w czyszczeniu – wystarczy przetrzeć ją zmoczoną gąbką z odrobiną płynu do
naczyń.

Multi-mata dla czworonoga Good4me
Dostępna w 2 rozmiarach: S (średnica 80 cm), M (średnica 94 cm)
Skład tkaniny: 100% Poliester + PVC
Rodzaj tkaniny: wodoodporna, PVC, zwiększona odporności na
przemakanie i przecieranie

O marce

Good4Me dla biznesu

Możliwości znakowania
(personalizacja, branding)
Propozycje wszywek żakardowych i graweru na suwadle
na przykładzie logo Good4Me:
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Plastyka marki Good4Me

KO N TA K T

Marka Good4Me jest
prowadzona przez firmę:
Consortium Discovery
Renata Długołęcka
Obrzeżna 1B, lokal 99
02-691 Warszawa

Kontakt:
t: +48 602 424 388
e: biuro@Good4Me.pl
Obserwuj nas w social media:

