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ROZWÓJ TWOJEJ FIRMY
Dzięki naszej pomocy zostaniesz zauważony przez nowych klientów.
Zobacz co możemy Tobie zaoferować. 



WSPIERAMY
ROZWÓJ TWOJEJ FIRMY
Dzięki naszej pomocy zostaniesz zauważony przez nowych klientów.
Zobacz co możemy Tobie zaoferować. 

Sekret skutecznej reklamy polega na zrobieniu dobrego pierwszego wrażenia. Reklama na pojazdach jest doskonałym 
sposobem na zaprezentowanie firmy szerokiemu gronu odbiorców. Z pomocą dobrze wykonanej reklamy na samocho-
dzie, zbudujesz pozytywny wizerunek, który jest kluczowy w marketingu. 

Kolorowe i atrakcyjne grafiki wyróżnią Twoje pojazdy na tle innych samochodów. Przechodnie i przejeżdżający kierowcy 
nie będą zwracać uwagi na białą furgonetkę, ale zauważą i zapamiętają profesjonalnie zaprojektowaną okleinę pojazdu. 
Reklama na pojazdach w naturalny i nieagresywny sposób przyciąga uwagę przechodniów i innych kierowców. Wśród 
nich są Twoi przyszli klienci!
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Reklama na pojazdach

REKLAMA
NA POJAZDACH
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Skonfiguruj reklamę w 3 krokach
Twoja firma ma możliwość stworzenia reklamy na samochodzie. Wystarczy, że wybierzesz grupę 
produktów, którą chcesz umieścić na pojeździe, a następnie dobierzesz hasło reklamowe i podasz 
dane kontaktowe firmy.

Wybierz zdjęcie, które ma się znaleźć na projekcie:

Następnie, dobierz do grafiki hasło reklamowe:

REKLAMA NA POJAZDACH

TWÓJ
DOSTAWCA
TECHNIKI
GRZEWCZEJ
I WENTYLACJI

TWÓJ
DOSTAWCA
URZĄDZEŃ
DO C.O. I C.W.U.
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Jeśli zdecydujesz się na taki format reklamy to skontaktuj się z nami. Wyślij nam wybrane grupy produkto-
we, napis reklamowy oraz dane kontaktowe i logo Twojej firmy. Nie zapomnij o wysłaniu zdjęć swojego 
auta. Kiedy wizualizacja będzie gotowa, wyślemy Ci projekt do druku. W Twoim geście jest znalezienie agen-
cji, która oklei samochód.
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tel. 000 000 000
e-mail: kontakt@twojafirma.pl
adres: ul. Żarska 1, 
          00-000 Warszawa

LOGO FIRMY

REKLAMA NA POJAZDACH
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Podaj dane firmy takie jak na przykładzie poniżej:



Wydruki wielkoformatowe
Druk wielkoformatowy to nowoczesna technologia stosowana do produkcji form drukowanych na materiale banerowym. 
Druki wielkoformatowe są często używane do zagospodarowania powierzchni billboardów oraz do produkcji banerów 
reklamowych, tablic, szyldów, plakatów, roll-up'ów lub potykaczy.

Dobrze zaprojektowana reklama wielkoformatowa przykuwa uwagę przechodniów i kierowców zarówno z bliska, jak 
i z daleka. W tym przypadku doskonale sprawdzi się kolorowa grafika wraz z hasłem reklamowym. 

Rodzaje reklamy wielkoformatowej, którą możesz wybrać z naszej oferty: 
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WYDRUKI
WIELKOFORMATOWE

banery reklamowe
tablice reklamowe PVC
tablice PVC z logo producenta
x-banery
tablice magnetyczne.
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WYDRUKI
WIELKOFORMATOWE

banery reklamowe
tablice reklamowe PVC
tablice PVC z logo producenta
x-banery
tablice magnetyczne.

Tablice reklamowe PVC
To propozycja dla marek, które potrzebują profesjo-
nalnego i wszechstronnego produktu reklamowego. 
Ze względu na swoją lekkość i niewielki rozmiar, tabli-
ce reklamowe PVC można transportować w dowolne 
miejsca. Sprawdzą się w szczególności w przypadku 
firm, które często biorą udział w targach lub konfe-
rencjach biznesowych. Pozwalają zaprezentować 
Twój produkt lub usługę w dowolnym miejscu, a ich 
estetyczne wykonanie przykuwa wzrok innych osób.

Tablice reklamowe PVC są wykonane z materiału 
najwyższej jakości, dzięki czemu są odporne na zary-
sowania i wgniecenia. Wykorzystane do produkcji 
tablic tworzywo sztuczne umożliwia przedstawienie 
grafik w wysokiej rozdzielczości, z dużym nasyceniem 
kolorów. Matowe wykończenie ogranicza odbijanie się 
światła słonecznego, co pozwala naszym tablicom 
zachować walory estetyczne i przyciągnąć uwagę 
klientów zarówno w przypadku ekspozycji wewnątrz 
pomieszczenia, jak i na otwartej przestrzeni. 
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TABLICE PVCWYDRUKI WIELKOFORMATOWE
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Wzory szablonów 65x100cm

T-01 T-02 T-03 T-04

T-05 T-06 T-07 T-08

T-09 T-10 T-11 T-12

SERGIO LEONI

SERGIO LEONI CADEL CADEL CADEL

CADEL CADEL CADEL CADEL

SERGIO LEONI SERGIO LEONI SERGIO LEONI



TABLICE PVCWYDRUKI WIELKOFORMATOWE
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T-13 T-14 T-15 T-16

T-17 T-18 T-19 T-20

T-21 T-22 T-23 T-24

CADEL CADEL MCZ

MCZ MCZ MCZ MCZ

WARMHAUS WARMHAUS THORMA THORMA

MCZ

WYDRUKI WIELKOFORMATOWE
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T-25 T-26 T-27 T-28

T-29 T-30 T-31 T-32

T-33 T-34 T-35

THORMA THORMA PEGASO KOZLUSAN

KOZLUSAN KOZLUSAN KOZLUSAN KOZLUSAN

KEPO MCZ B-FRESH

T-36

B-HEAT

WYDRUKI WIELKOFORMATOWE
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WYDRUKI WIELKOFORMATOWE

Wzory szablonów 40x20cm

TL-01 TL-02 TL-03 TL-04

TL-05 TL-06 TL-07 TL-08

TL-09 TL-10 TL-11

TL-14

TL-12

TL-13

Tablice PVC z logo producenta
Logo to podstawowy element identyfikacji wizualnej, drzemie w nim cała siła Twojej marki. To wokół logo budowany jest 
cały przekaz marketingowy firmy, dlatego należy zadbać o odpowiednią jego prezentację. Logo powinno być widoczne na 
wszystkim, co Twoja firma produkuje. Oznakowanie własnych produktów pomaga budować zasięg i widoczność marki 
oraz powiększać grono klientów. 

Idealnie sprawdzą się do oznakowania produktów w salonie sprzedaży. Do wyboru mamy 14 wzorów takich tablic:
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Szablony banerów reklamowych
Baner reklamowy to doskonała reklama statycz-
na Twojej firmy.

Ze względu na swoje wymiary, doskonale spraw-
dzi się tam, gdzie pierwszorzędną rolę odgrywa 
czytelność przekazu, dlatego warto zadbać 
o dobrą, kolorową grafikę oraz chwytliwe hasło 
reklamowe.

Głównym rozmiarem baneru jest 200x100 cm, 
przy czym istnieje możliwość skalowania propor-
cjonalnego. W przypadku tego baneru, jedyną 
opcją edycji są dane kontaktowe firmy. Do 
wyboru jest 16 wzorów banerów reklamowych.

B-01 B-02

B-03 B-04
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Wzory szablonów 200x100cm

WYDRUKI WIELKOFORMATOWE



B-05 B-06

B-07 B-08

B-09 B-10

B-11 B-12
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B-16

B-13 B-14

B-15

X-banery
To forma reklamy przenośnej, która jest nie tylko lekka 
i wytrzymała, ale przede wszystkim wykorzystuje innowacyj-
ne rozwiązanie, jakim jest rozkładany stelaż wzorowany na 
literze X. Dzięki temu zabiegowi X-banery są jednym z najbar-
dziej stabilnych rodzajów reklamy stojącej. A dzięki lekkiej 
konstrukcji, możesz zabrać je ze sobą wszędzie, gdzie prowa-
dzisz działania promocyjno-handlowe. Po złożeniu taki baner 
mieści się w poręcznej torbie. 

Dodatkowym atutem X-banerów jest możliwość łatwej 
wymiany reklamy, która się na nim znajduje. Materiał 
z elementami graficznymi można błyskawicznie zdjąć i w 
jego miejsce założyć inny projekt, którego treść będzie 
bardziej adekwatna do danej sytuacji lub oferty. W ten sposób 
łatwo dopasujesz treść reklamy do potrzeb Twoich odbiorców. 

Nie istnieje możliwość edycji X-banerów. Zapraszamy do zapo-
znania się z 11 wzorami X-banerów, które przygotowaliśmy 
dla klientów:
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XB-01 XB-02 XB-03 XB-04

XB-05 XB-06 XB-07

XB-11

XB-08

XB-09 XB-10
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Codziennie poruszasz się samochodem w wiele 
miejsc, widzą Cię tysiące ludzi. To idealny sposób, 
aby zabrać ze sobą reklamę. Taki sposób promocji 
swojej firmy jest znakomitym narzędziem, który 
przyciąga uwagę wielu ludzi. Tablice są dostępne 
w różnych wzorach. Szablony dotyczą urządzeń 
na pellet, kotłów gazowych, pomp ciepła, piecy-
ków na drewno, wkładów kominkowych i nie 
istnieje możliwość ich edytowania.

Tablice magnetyczne 50x30cm
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MG-02 MG-03MG-01

MG-05 MG-06MG-04

MG-08 MG-09MG-07

MG-11 MG-11MG-10

Wzory szablonów 50x30cm
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Reklama wielkoformatowa
na witrynach salonów
Witryny sklepowe to doskonała wielkofor-
matowa powierzchnia, którą można prze-
kształcić w estetyczne i angażujące prze-
chodniów grafiki. Spersonalizowane 
i strategicznie zaprojektowane okleiny nie 
tylko zapisują się w pamięci osób, które je 
zobaczą, ale również informują o tym, co 
znajduje się w środku, zachęcając poten-
cjalnych klientów do wejścia. 

Jeśli chcesz, żebyśmy stworzyli dla Twoje-
go sklepu projekt witryny, musisz wziąć 
pod uwagę to, że przygotowujemy projekt 
w oparciu o nasz system identyfikacji 
wizualnej i produkty. Musisz dostarczyć 
nam zdjęcia miejsca, gdzie chcesz umie-
ścić witrynę. Później stworzymy dla Ciebie 
wizualizację i projekt, który musisz 
dostarczyć do wybranej przez siebie agen-
cji reklamowej.
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Tablice PVC
Innowacyjnym produktem w naszej ofercie jest tablica PVC, w formie plakatu informacyjnego, w której można umieścić 
prawdziwe urządzenie, a dokładniej kocioł gazowy Warmhaus Enerwa Plus lub rekuperator B-FRESH 35.

Nasze tablice PVC są zaprojektowane pod konkretny model urządzenia i zawierają informacje na temat najważniejszych 
parametrów i rozwiązań zastosowanych w danym produkcie. Dzięki takim tablicom, klienci mogą nie tylko zobaczyć 
produkt na żywo, ale tez poznać zalety, które on oferuje. Na tablicę możesz nałożyć atrapę lub prawdziwe urządzenie, by 
klient zobaczył produkt i jego zalety na żywo.

Tablice PVC dla pomp ciepła
Jeżeli jesteś zainteresowany przedstawieniem walorów 
pomp ciepła B-HEAT w formie graficznej, to taka tablica 
jest idealnym rozwiązaniem. Możesz umieścić ją zawie-
szoną na ścianie (musi być umieszczona 15 cm nad 
podłogą) i dostawić do niej pompę ciepła, dzięki czemu 
ekspozycja urządzenia stanie się jeszcze bardziej profe-
sjonalna i estetyczna. Pamiętaj, że nie ma możliwości 
zmiany treści i wyglądu tablicy.

18 Katalog wsparcia marketingowego 2022
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Rozmiar tablicy 130x120 cm Rozmiar tablicy 130x135 cm

Rozmiar tablicy 140x135 cm
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Materiały cyfrowe
W dobie powszechnej digitalizacji wiele firm inwestuje w marketing internetowy, ponieważ jest to bardzo przyszłościowy 
kanał reklamowy.  Materiały cyfrowe to forma promocji, którą możesz stosować w internecie. W naszej ofercie znajdziesz 
wiele możliwości promocji swojej firmy w internecie, zaczynając od stworzenia wizytówki Google, a kończąc na utworze-
niu strony www.

Jeżeli interesuje Cię promocja Twojej firmy w internecie, możesz wybrać z naszej oferty na przykład:

MATERIAŁY
CYFROWE

wizualizację piecyka MCZ, która pozwala na pokazanie, jak piecyk będzie wyglądał w danym miejscu;
identyfikację wizualną firmy (logo, wizytówki, papier firmowy);
strony www;
wizytówkę Google Twojej firmy, która ułatwi Ci kontakt z klientami;
wizualizacja ekspozycji na targi oraz do salonu sprzedaży;
konfiguracja kont reklamowych na FB i Instagramie, która ułatwi tworzenie kampanii reklamowych w social mediach;
zdjęcia produktowe.



Wizualizacja piecyka MCZ
Klienci zawsze chcą wypróbować produkt przed zaku-
pem. W przypadku piecyków MCZ z pewnością chcieli-
by zobaczyć, w jaki sposób konkretny model będzie 
prezentować się w ich własnej przestrzeni. Dzięki 
wizualizacjom wykorzystującym AR (rozszerzoną 
rzeczywistość) Twoi klienci mogą wejść w interakcję 
z produktem jeszcze przed podjęciem decyzji o zaku-
pie. 

Po zeskanowaniu smartfonem specjalnego kodu QR 
w miejscu położenia płytki z kodem, wygenerowany 
zostanie cyfrowy obraz piecyka, który można wyświe-
tlić na ekranie smartfona czy tabletu. To narzędzie 
robi niesamowite wrażenie na klientach i pozwala 
podjąć świadomą decyzję co do wyboru piecyka najle-
piej spełniającego oczekiwania klientów.

Korzystając z wizualizacji, Twoja firma będzie mogła 
poprawiać doświadczenia zakupowe klientów, a także 
zwiększać swoje możliwości biznesowe i sprzedażowe. 
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Identyfikacja wizualna dla firm
Przedsiębiorstwa w dzisiejszych czasach muszą być 
nastawione na innowacje i bardziej niż kiedykolwiek 
starać się zaprezentować klientom swoją markę 
i ofertę.  Wpływ na wizerunek firmy ma w szczególności 
identyfikacja wizualna. Jest to obecnie najczęściej 
wykorzystywane narzędzie do  budowania skutecznej 
i trwałej przewagi konkurencyjnej na rynku. 

Profesjonalnie zaprojektowana i spójna identyfikacja 
wizualna pozwala osiągać cele biznesowe, wpływa na 
lojalność klientów i podejmowane przez nich decyzje. 
Ponadto pomaga wzmacniać zbudowane już relacje. 
Spójna marka jest najskuteczniejszą obroną przed 
konkurencją, budzi zaufanie klientów i tworzy nieskazi-
telny wizerunek Twojej firmy.

W ramach tej usługi, możemy zaprojektować: projekt 
logo, wizytówki oraz papier firmowy.

Strony www dla firm
Twoja witryna jest pełnym odzwierciedleniem Twojej 
firmy. Wpływa na jej wiarygodność i widoczność. Profe-
sjonalna, dobrze zaprojektowana strona internetowa nie 
tylko stwarza zachęcające okoliczności do poznania 
oferty firmy, ale także buduje zaufanie wśród potencjal-
nych klientów. 

Prezentując klientom, partnerom, a nawet inwestorom 
swoją stronę internetową, dasz im do zrozumienia, że 
  prowadzisz poważną i godną zaufania firmę.

W naszej ofercie znajdziesz strony www typu onepage.
Pamiętaj, że po Twojej stronie leży wykupienie domeny 
oraz hostingu.

Wizytówki Google dla firm
Widoczność w Mapach Google to jedno z najskuteczniej-
szych narzędzi do promocji Twojej firmy na rynku lokal-
nym. Jasne i aktualne informacje o adresie sklepu, 
godzinach otwarcia, czy możliwość szybkiego uzyskania 
numeru telefonu to doskonały sposób dotarcia do osób 
z najbliższej okolicy, które poszukują Twoich towarów 
i usług. 

W ramach tej usługi budujemy Twoją widoczność 
w sieci wyszukiwania Google, a dokładniej podajemy 
dane teleadresowe Twojej firmy, zakres usług, które 
wykonuje, godziny otwarcia i zamknięcia firmy.
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Wizualizacja ekspozycji (targi i salon)

Odpowiednio opracowana ekspozycja o atrakcyjnym, 
profesjonalnym wyglądzie to sekret, który pozwoli Twojej 
firmie wyróżnić się na tle konkurencji. Spersonalizowany 
styl sprawi, że Twoje stanowiska targowe i witryny 
w salonie będą przyciągać uwagę potencjalnych klientów. 
Wyjątkowy układ barwnych grafik sprawi, że potencjalny 
klient zapamięta Twoją firmę jako wiodącą w branży.

Zdjęcia produktowe
Nasza firma posiada pakiety zdjęć o wysokiej rozdzielczo-
ści, które możesz wykorzystać w swoich mediach społecz-
nościowych lub na swojej stronie www.

Konfiguracja kont reklamowych na FB
i Instagramie
Twoja witryna jest pełnym odzwierciedleniem Twojej 
firmy. Wpływa na jej wiarygodność i widoczność. Profesjo-
nalna, dobrze zaprojektowana strona internetowa nie 
tylko stwarza zachęcające okoliczności do poznania oferty 
firmy, ale także buduje zaufanie wśród potencjalnych 
klientów. 

Obecnie Facebook i Instagram są jednym z najbardziej 
popularnych mediów społecznościowych na świecie. Nasza 
firma oferuje możliwość skonfigurowania kont reklamo-
wych, żebyś miał możliwość tworzenia kampanii reklamo-
wych, które przyniosą Twojej firmie wiele nowych klientów.
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Gadżety i pozostałe
Gadżety reklamowe są nieodłącznym elementem skutecznej reklamy oraz budowania pozytywnego wizerunku firmy. 
Możesz je wykorzystać na przykład na targach, eventach lub na spotkaniach z klientami. Gadżet reklamowy daje możli-
wość bezpośredniego kontaktu z potencjalnym klientem, a także pozwala wywrzeć dobre wrażenie.

W naszej ofercie dostępne są różnorodne gadżety, których styl zmieniamy dwa razy w roku, a dokładniej w sezonie letnim 
i zimowym. Zależy nam na maksymalnej funkcjonalności akcesoriów, dlatego znajdziesz u nas różnokolorowe kubki, 
miarki, ubrania czy naklejki.

Dobrym sposobem na promocję Twojej firmy będzie również namiot na targi, dzięki któremu stworzysz profesjonalną 
przestrzeń na reklamowanie produktów.

Zdajemy sobie sprawę z tego, jak istotny dla klienta jest kontakt fizyczny z produktem, dlatego oferujemy również próbki 
produktów marek MCZ, Sergio Leoni i Cadel. Pozwalają one na przekonanie o jakości wykonania oferowanych przez Ciebie 
produktów.

GADŻETY
I POZOSTAŁE



Klienci oczekują wsparcia w podjęciu decyzji zakupowej 
dotyczącej piecyka MCZ, który dzięki swojemu nowocze-
snemu designowi może stanowić niezwykle efektowną 
ozdobę każdego pomieszczenia. 

Dzięki próbkom będziesz zawsze przygotowany, aby 
profesjonalnie zaprezentować produkt. Umożliwisz 
również klientom ocenę jakości materiału, z którego 
został wykonany.

Próbki produktów MCZ

Aby przekonać klienta do danego produktu same zapew-
nienia o jego jakości i właściwościach nie wystarczą. To 
rzeczywisty kontakt z materiałem stanowi jedną 
z najskuteczniejszych metod trafiania do odbiorców. To 
dlatego wzorniki oraz próbki są tak skuteczne, ponieważ 
udzielają klientom nowych informacji o produkcie i wpły-
wają na podjęcie decyzji o zakupie. 

Próbki produktów Sergio Leoni

Najistotniejszą cechą próbek produktów jest to, że 
umożliwiają nawiązanie bezpośredniego dialogu 
z odbiorcą przy okazji prezentacji produktu w sklepie, czy 
podczas udziału w wydarzeniu branżowym. 

Możliwość fizycznego zapoznania się z jakością wykona-
nia produktu pozwala pokonać obiekcje klientów 
i uzyskać rzetelne oraz spontaniczne opinie na temat 
danego materiału. 

Próbki produktów Cadel
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Namiot Wentor pozwoli Ci stworzyć atrakcyjną 
przestrzeń biznesową w dowolnym miejscu. 
Stabilna konstrukcja namiotu odpowiednio 
zabezpieczy reprezentantów Twojej firmy przed 
wszelkimi warunkami atmosferycznymi, a szybki 
i prosty montaż ułatwi organizację stanowiska.

Poza kwestiami praktycznymi namiot Wentor 
stanowi doskonały wyróżnik, który przykuwa 
uwagę odbiorców i zachęca potencjalnych klien-
tów do zapoznania się z ofertą firmy.

Namiot z powodzeniem możesz wykorzystać na 
targi. 

Wymiary namiotu Wentor: 5 x 2,5 m.

Gadżety reklamowe

Wypożyczenie namiotu

Promocja jest niezbędna w strategii marketingo-
wej, ponieważ pomaga firmie osiągać cele sprze-
dażowe, a także wzmacnia świadomość marki. 
We wszelkich działaniach promocyjnych offline 
to właśnie gadżety reklamowe pełnią dominują-
cą rolę, pomimo swojej prostoty. Wysoka jakość 
gadżetu sprawia, że pracuje on na sukces Twojej 
firmy nawet po zakończeniu akcji promocyjnej. 

Z psychologicznego punktu widzenia gadżety są 
świetnym materiałem reklamowym, ponieważ 
lubimy dostawać prezenty, a to z kolei budzi 
bardzo pozytywne odczucia u klientów. Projekty 
gadżetów zmieniamy dwa razy w roku - w lato 
oraz w zimę.

Podczas sezonu letniego stawiamy na gadżety 
bardziej wakacyjne, typu czapka z daszkiem, 
ręczniki, kubki.
Kiedy nadchodzi sezon zimowy, skupiamy się na 
gadżetach takich jak: czapki zimowe, termosy, 
rękawiczki. 
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Odzież robocza
Firma Wentor oferuje swoim klientom możliwość zamówienia odzieży roboczej, w tym także tzw. zestawu instalatora i 
technika, który składa się z: koszulki, polaru oraz czapki. 

Ten zestaw świetnie sprawdzi się w różnych warunkach, w których Ty i Twoi pracownicy wykonują instalacje.

TABLICE PVC
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Czapka z daszkiem

Polar Koszulka

Zestaw instalatora i technika
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PoloKurtki wiosenne Bezrękawniki

Jak zamówić?
Jeżeli zainteresowała Cię oferta wsparcia marketingo-
wego, które oferuje nasza firma, wystarczy, że napi-
szesz maila na adres marketing@wentor.pl. Możesz 
też skontaktować się z nami telefonicznie, pod nume-
rem +48 501 816 710. W treści wiadomości napisz 
nam, co Cię zainteresowało, a my przygotujemy 
projekty. 

Wsparcie reklamowe oferowane przez nas sprawi, że 
Twoja firma będzie znacznie wyróżniać się na tle 
Twojej konkurencji.

Naklejki przypominające
o przeglądzie urządzenia
Kiedy już zamontujesz urządzenie, warto poin-
formować inwestora o terminie rocznego prze-
glądu. Co w przypadku, kiedy inwestor zapo-
mni o terminie?

W takich sytuacjach warto zadbać o naklejenie 
naklejki informującej o dacie rocznego przeglą-
du wraz z danymi kontaktowymi instalatora.

Naklejki przypominające o przeglądzie będą 
dostępne w dwóch wersjach: dla urządzenia 
grzewczego oraz dla rekuperatorów.

Pozostała odzież robocza
Odzież robocza jest stworzona z wysokiej jakości materiałów i jest dostępna w rozmiarach S-XL. Ubrania możesz zamówić 
jedynie w kolorze czarnym.
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WENTOR

ul. Słowackiego 4c
68-200 Żary, woj. lubuskie
biuro@wentor.pl
tel. 68 363 81 88
www.wentor.pl

Niniejszy katalog nie jest wiążący dla firmy Wentor Piotr Wentlant i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Firma Wentor Piotr 
Wentlant zastrzega sobie prawo do zmiany wyglądu oferowanych produktów.
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