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BRANDCHARGER1

BRANDCHARGER1

BRANDCHARGER2AND2S
BRANdchARgER
Brandcharger je popredným dodávateľom USB nabíjačiek
do auta v reklamnom priemysle s distribútormi vo viac ako
30 krajinách po celom svete. Okrem Číny máme pobočky v
rôznych štátoch ako honk Kong, holandsko, Taliansko,
Kanada a India na podporu našich distribútorov v danom
regióne.

Naša celosvetová základňa klientov obsahuje aj 
nadnárodné spoločnosti ako Allianz, INg, Valvoline, UBS 
Bank, denso, hella, citibank, cargill, BKT Tires, AT&T, 
mercedes-Benz a g4S.

dodržujeme najvyššie štandardy kvality v spojení s 
vynikajúcou zákazníckou podporou. Naše certifikáty kvality 
obsahujú E mark, RohS, Fcc a cE. Naviac, náš výrobný 
závod je držiteľom certifikátu o riadení kvality ISO/TS16949.

TRVAlÝ, JEdINEČNÝ A pRAKTIcKÝ
V poslednom období inovácia nebola silnou stránkou
v reklamnom a darčkovom priemysle. Šnúrky na krk, 
kľúčenky a USB kľúče - tieto darčeky rokmi stratili svoju 
jedinečnosť a zákazníci sú už unavení keď sú obdarovaní 
ďalšími USB kľúčmi a len ich zaradia do svojej už aj tak 
širokej zbierky.

Brandcharger 1 a 2(S), túto nudu mení. Jedinečná 
viditeľnosť loga je spojená s funkčnou a praktickou 
stránkou. A tým že 90% vreckových zariadení obsahuje 
USB rozhranie bude Brandcharger dennodenne používaný 
dlhú dobu!    

pOZITÍVNA SKÚSENOSŤ SO ZNAČKOU 
V závislosti od polohy bydliska napr. k zamestnaniu
strávi človek každý den priemerne 45 minút jazdou v
aute. Jedinečná viditeľnosť loga prostredníctvom
Brandcharger1 a 2(S) je tak zabezpečená 7dní v týždni
a niekoľkokrát denne. duálny port poskytne šoférovi
a spolujazdcovi pozitívnu skúsenosť so značkou a
súčasne aj nabitie ich mobilných zariadení.

Brandcharger1 a 2(S) má dva užitočné USB porty a je
dodávaný aj so štandartnou sadou konektorov, ktoré
sú kompatibilné s väčšinou mobilných zariadení. A
samozrejme vždy môžete použiť aj originálny USB kábel,
ktorý vám bol dodaný s mobilom alebo mp3 prehrávačom.

mAXImAlIZUJTE pOVEdOmIE O ZNAČKE
S momentálnym marketingovým a reklamným presýtením,
je stále ťažšie a ťažšie zabezpečiť aby vaša značka
vyčnievala. Všetci vieme že viditeľnosť značky, opakujúce
sa stretnutia so značkou a jedinečnosť sú kľúčové pri
efektívnej marketingovej stratégií. Tak čo by mohlo byť
lepšie na komunikáciu s vašimi zákazníkmi ako spojiť
vašu značku s Brandcharger1 alebo 2(S).

Brandcharger1 a 2(S) sú nové prevratné predmety
prinášajúce spolu funkčnosť, účinnosť značky a 
užitočnosť. perfektný a nenahraditeľný spoločník
na cesty vždy zabezpečí vašim zákazníkom nabitie
a funkčnosť mobilov, vreckových zariadení (napr. ipad),
gpS navigácií a pod. Náš skúsený grafický a vývojársky
team je vždy pripravený prispôsobiť Brandchargerg aby
zodpovedal vašej korporátnej identite.

designed 
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BRANdchARgER1
 ✓ lEd podsvietenie loga
 ✓ vhodný do každého auta (univerzálny)
 ✓ duálny USB port 1000mA
 ✓ v balení 1m USB kábel a 6 konektorov*
 ✓ štandartne dodávané farby:
 ✓ dostupný v akejkoľvek pantone farbe**
 ✓ perfektný spoločník na cesty

AwARdS

BRANdchARgER2
 ✓ lEd podsvietenie loga
 ✓ vhodný do každého auta (univerzálny)
 ✓ duálny USB port 2000mA
 ✓ v balení 1m USB kábel a 6 konektorov*
 ✓ štandartne dodávaná farba:
 ✓ dostupný v akejkoľvek pantone farbe**
 ✓ perfektný spoločník na cesty

BRANdchARgER2S
 ✓ všetky hore spomenuté vlastnosti
 ✓ možnosť 12sekúndovej zvučky po aktivácií

pAcKAgINg
 ✓ profesionálne plastové blister balenie
 ✓ 360 potlač
 ✓ vysokokvalitný vzhľad a spracovanie
 ✓ vzduchotesné a vodotesné
 ✓ k dispozícií aj iné možnosti balenia

pAcKAgINg
 ✓ profesionálne plastové blister balenie
 ✓ 360 potlač
 ✓ vysokokvalitný vzhľad a spracovanie
 ✓ vzduchotesné a vodotesné
 ✓ k dispozícií aj iné možnosti balenia

BRANDCHARGER2AND2S

* 
ad

ap
té

ry
: S

am
su

ng
 g

60
0,

 S
am

su
ng

 d
90

0,
 N

ok
ia

, m
in

i U
S

B
, m

ic
ro

 U
S

B
 ty

p 
A

, m
ic

ro
 U

S
B

 ty
p 

B
**

 d
os

tu
pn

ý 
v 

ak
ej

ko
l’v

ek
 p

an
to

ne
 fa

rb
e 

pr
i o

bj
ed

ná
vk

e 
20

00
ks

 a
 v

ia
c

New Product Showcase 2011

MOST STAYING POWER


