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BEZPIECZNE WAKACJE

3 19

Poruszane tematy: bezpieczeństwo, 
bezpieczeństwo podczas wypoczynku, 
bezpieczeństwo w górach i nad morzem

BEZPIECZNE FERIE

Cena wersji standardowej

100 - 500 szt.
1000 szt.
2000 szt.
5000 szt.

Cena wersji indywidualnej
zł brutto / szt

zł brutto

zł brutto

zł brutto

—
—
—
—

2 59
Cena wersji standardowej

100 - 500 szt.
1000 szt.
2000 szt.
5000 szt.

Cena wersji indywidualnej
3,49 

3300
4100
4600

zł brutto / szt

zł brutto

zł brutto

zł brutto

—
—
—
—

zł

3,59 
3400
4300
4850

Format: B5 Liczba stron: 24

535 033 090

Poruszane tematy: bezpieczeństwo, 
bezpieczeństwo podczas wypoczynku, 

bezpieczeństwo w górach 

Format: A5 Liczba stron: 20

535 033 090

Jesteśmy dostępni Pon-Pt, w godz. 7:00-15:00

Jesteśmy dostępni Pon-Pt, w godz. 7:00-15:00

B5
Kolorowankę

można zakupić
również w formacie:
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O SMOGU —
NASZYM WROGU

3 19
Cena wersji standardowej

100 - 500 szt.
1000 szt.
2000 szt.
5000 szt.

Cena wersji indywidualnej
3,59 

3400
4300
4850

zł brutto / szt

zł brutto

zł brutto

zł brutto

—
—
—
—

zł

ELEMENTARZ
BEZPIECZEŃSTWA

2 59
Cena wersji standardowej

100 - 500 szt.
1000 szt.
2000 szt.
5000 szt.

Cena wersji indywidualnej
zł brutto / szt

zł brutto

zł brutto

zł brutto

—
—
—
—

zł

3,49 
3300
4100
4600

Poruszane tematy: bezpieczeństwo, 
bezpieczeństwo na drodze

Format: A5 Liczba stron: 20

535 033 090

Poruszane tematy: ekologia, ochrona 
środowiska, smog, zanieczyszczenie 
środowiska, walka ze smogiem 

Format: B5 Liczba stron: 20

535 033 090

Jesteśmy dostępni Pon-Pt, w godz. 7:00-15:00

Jesteśmy dostępni Pon-Pt, w godz. 7:00-15:00

B5
Kolorowankę

można zakupić
również w formacie:
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ZDRÓWKO NA BIS

2 59
Cena wersji standardowej

—
—
—
—

zł

100 - 500 szt.
1000 szt.
2000 szt.
5000 szt.

zł brutto / szt

zł brutto

zł brutto

zł brutto

3,49
3300
4100
4600

Cena wersji indywidualnej

ZDROWA RODZINA
—

SZCZĘŚLIWE ŻYCIE

6 99
Cena brutto

zł

Wersja indywidualna kolorowanki jest niedstępna!

Poruszane tematy: zdrowie, zdrowe 
odżywianie, aktywność fizyczna

Format: A5 Liczba stron: 20

535 033 090

Poruszane tematy: aktywność fizyczna, 
zdrowy styl życia

Format: A5 Liczba stron: 30

535 033 090
Jesteśmy dostępni Pon-Pt, w godz. 7:00-15:00

Jesteśmy dostępni Pon-Pt, w godz. 7:00-15:00

W tym :
4 str. z naklejkami

B5
Kolorowankę

można zakupić
również w formacie:

B5
Kolorowankę

można zakupić
również w formacie:
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BEZPIECZNI W DRODZE

3 19
Cena wersji standardowej

—
—
—
—

zł

100 - 500 szt.
1000 szt.
2000 szt.
5000 szt.

zł brutto / szt

zł brutto

zł brutto

zł brutto

3,59 
3400
4300
4850

Cena wersji indywidualnej

BEZPIECZNY
PRZEDSZKOLAK 

Ważne numery!

998 - straż pożarna
999 - pogotowie

997 - policja

112 - numer alarmowy

BEZPIECZNY 
PRZEDSZKOLAK

3 19
Cena wersji standardowej

100 - 500 szt.
1000 szt.
2000 szt.
5000 szt.

Cena wersji indywidualnej
zł brutto / szt

zł brutto

zł brutto

zł brutto

—
—
—
—

zł

3,59 
3400
4300
4850

Poruszane tematy: bezpieczeństwo, 
bezpieczeństwo najmłodszych

Format: B5 Liczba stron: 20

535 033 090

Poruszane tematy: bezpieczeństwo, 
bezpieczeństwo w ruchu drogowym

Format: B5 Liczba stron: 20

535 033 090

Jesteśmy dostępni Pon-Pt, w godz. 7:00-15:00

Jesteśmy dostępni Pon-Pt, w godz. 7:00-15:00
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PORADNIK MAŁYCH
EKOLOGÓW

5 99
Cena wersji standardowej

—
—
—
—

zł

100 - 500 szt.
1000 szt.
2000 szt.
5000 szt.

zł brutto / szt

zł brutto

zł brutto

zł brutto

6,49 
5000
6250
7600

Cena wersji indywidualnej

5 99
Cena wersji standardowej

—
—
—
—

zł

100 - 500 szt.
1000 szt.
2000 szt.
5000 szt.

zł brutto / szt

zł brutto

zł brutto

zł brutto

6,49 
5000
6250
7600

Cena wersji indywidualnej

PORADNIK DUŻYCH
EKOLOGÓW

Poruszane tematy: ekologia, ochrona 
środowiska, segregacja odpadów

Format: A4 Liczba stron: 20

535 033 090
Jesteśmy dostępni Pon-Pt, w godz. 7:00-15:00

Poruszane tematy: ekologia, ochrona 
środowiska, segregacja odpadów

Format: A4 Liczba stron: 20

535 033 090
Jesteśmy dostępni Pon-Pt, w godz. 7:00-15:00
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NIEPODLEGŁA POLSKA

3 19
Cena wersji standardowej

—
—
—
—

zł

100 - 500 szt.
1000 szt.
2000 szt.
5000 szt.

zł brutto / szt

zł brutto

zł brutto

zł brutto

3,49 
3500
4300
4850

Cena wersji indywidualnej

Zobacz
naszą 

pełną ofertę!

Zajrzyj na ewerro.pl

Poruszane tematy: historia, historia polski, 
niepodległość, patriotyzm 

Format: B5 Liczba stron: 20

535 033 090
Jesteśmy dostępni Pon-Pt, w godz. 7:00-15:00

https://ewerro.pl
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Ewerro Sp. z o.o. — twórca niebanalnego gadżetu!

Kolorowanka indywidualna — to idealny materiał promocyjny dla miast, 
instytucji oraz innych placówek, które cenią sobie wysokiej jakości 

materiały dostosowane do potrzeb odbiorcy. 16 stron ilustacji 
z kreatywnymi zadaniami, opisami to idealnie dostosowany 

materiał promocyjno-edukacyjny. Indywidualna przedmowa, 
logotypy, wizerunek  z pewnością wpływa na tworzenie 

dobrych powiązań z lokalną społecznością.

Twój nagłówek

Przedmowa

- wybierz dowolną kolorowankę
- stwórz indywidualną przedmowę

- realizację pozostaw naszemu zespołowi
- spraw radość dzieciom wręczając niebanalny

gadżet edukacyjno-promocyjny

Ewerro Sp. z o. o.

ul. Zaparkowa 23,
42-400 Zawiercie

www.ewerro.pl
ewerro@ewerro.pl
+48 535 033 090

Twoje
dane

teleadersowe

TWÓJ 
LOGOTYP/

HERB

Opracował zespół:

Koncepcja:
Ilustracje:
Redakcja:
Opracowanie:

ISBN: 978-83-64910-08-1

LOGOTYP/
HERB

LOGOTYP/
HERB

LOGOTYP/
HERB

Partnerzy:

Kolorowanka 
indywidualna 
to książeczka 
stworzona 
przez nas, którą 
dostosowujemy 
do twoich 
potrzeb.

Do Twojej 
dyspozycji jest 
cała 2 strona 
malowanki 
oraz 
możliwość 
umieszczenia 
logotypu/
herbu na 
okładce.

Skontaktuj 
się z nami!

535 033 090

zamowienia@ewerro.pl
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Ewerro Sp. z o.o. — twórca unikalnego gadżetu!

Kolorowanka personalizowana — to idealny materiał promocyjny dla miast, 
instytucji oraz innych placówek, które cenią sobie wysokiej jakości materiały 

stworzone specjalnie dla odbiorcy. Unikalna książeczka z kreatywnymi 
zadaniami, opisami to idealnie spersonalizowany materiał promocyjno-

edukacyjny, przygotowany według Twoich wytycznych. Malowanka 
przygotowana od podstaw z pewnością wpływa na 

tworzenie dobrych powiązań z lokalną społecznością.

TWOJA KOLOROWANKA

T W O J E 
LOGO / HERB

1 Koncepcja — Zamieniamy pomysł w 
koncepcję, która pomoże nam określić 
Twoje oczekiwania i stworzyć produkt, 
z którego będziesz zadowolony.

2 Projekt — Tworzymy projekt, 
rozpoczynamy pracę i składamy wszystkie 
elementy w całość. Przez cały czas 
rozmawiamy z Tobą, prosimy o akceptację 
i informujemy o postępach. 

3 Poprawki — Czekamy z 
niecierpliwością na Twoją opinię, na 
sugestie dotyczące zmian. To tutaj 
następują ostatnie szlify.

4 Druk — Gdy uzyskamy akceptację, 
przychodzi pora na ostatnie 
formalności i wysyłkę gotowego 
produktu. Na tym jednak nie 
musimy poprzestawać, niech nasza 
współpraca trwa dalej.

Skontaktuj 
się z nami!

535 033 090

zamowienia@ewerro.pl

Twój pomysł,nasze wykonanie!
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Przykładowe realizacje
kolorowanek personalizowanych

Kolorowanka dla 

Ząbkowic Śląskich

Skontaktuj 
się z nami!

535 033 090

zamowienia@ewerro.pl
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Kolorowanka dla 

Gminy Olecko

Kolorowanka dla 

Gminy Trzemeszno
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www.ewerro.pl | e-mail: ewerro@ewerro.pl
tel.: +48 535 033 090
NIP: 649-230-02-24


