
Pokaz
sitodruku



Pokaz sitodruku to idealna forma zabawy podczas eventów, urodzin
czy festiwali! 
Zasada jest bardzo prosta. Wystarczy wysłać do nas grafikę, logotyp
lub pasujące do wydarzenia hasło, a my przygotujemy specjalny
szablon,  który posłuży do powielania odbitek. 
Uczestnicy będą mieli do wyboru koszulki lub torby, a następnie 
samodzielnie lub z pomocą animatora nadrukują grafikę na wybranym
produkcie.
Tak ozdobione tekstylia stanowią idealny gadżet reklamowy a jedno-
cześnie gwarantują świetną zabawę.  
     

 
 
 
 

 
           
Podczas pokazu prowadzący opowiada o technice sitodruku, materiałach
oraz narzędziach niezbędnych do wydrukowania grafik na tekstyliach. 

Pokaz sitodruku,
niech twój event bedzie nietypowy! 

Pokaz sitodruku połączony z drukowaniem toreb przez uczestników to

 
to świetna okazja, aby:
> wzbogacić program eventu
> dostarczyć kreatywnej rozrywki
> połączyć koszt gdżetu reklamowego z działaniami animacyjnymi



 
 
 
 

 

Pokaz sitodruku - formuła

Czas trwania:  min 1 max 8 h / dzień

Liczba animatorów:  1 animator - przy małych kameralnych eventach 
do 100 osób
2-3 animatorów - przy dużuch imprezach firmowych 
lub eventach masowych   

Stanowisko: około 2 m2. Na takiej powierzchni rozstawiany 
jest stół do którego podchodzą uczestnicy. 

Zapotrzebowanie 
techniczne: 

stabilny stół (100x150 cm), 2 krzesła, dostęp
do prądu i wody. W sezonie letnim wymagane
jest zadaszenie/namiot (ochrona przed deszczem,
słońcem i wiatrem).

WROCŁAW
1h 240,0 zł netto / h / animatora
2-3h 180,0 zł netto / h / animatora
4-8h 150,0 zł netto / h / animatora

WYJAZDOWE
+ czas dojazdu liczony wg stawki 20,0 zł/h netto
+ zwrot kosztów dojazdu
+ zwrot kosztów noclegu przy eventach dwu-
   dniowych

Koszt animatora:

Koszt materiałów: + matryca 50,0 zł netto szt. 
+ farba od 50,0 zł netto (liczone wg zużycia)



Pokaz sitodruku - materiały

TORBA BASIC
38x40 cm

długie ucho: 70 cm
gramatura 280g/m2

produkcja lokalna: PANATO

Cena od 8,5 netto/szt.

TORBA BASIC
38x40 cm

długie ucho: 70 cm
gramatura: 140g/m2

produkcja: Chiny

Cena od 3,6 zł netto/szt.

Rozmiar: od XS-XXL
KOSZULKA DAMSKA

gramatura: 160g/m2
produkcja: Malfini

Cena od 12,0 zł netto/szt.

KOSZULKA MĘSKA/DZIECIĘCA
Rozmiar: od XS-XXXL
gramatura: 160g/m2

produkcja: Malfini

Cena od 12,0 zł netto/szt.



Pokaz sitodruku - kontakt

Anna Pastuszka
tel. +48 690 039 089
mail: sitodruk@panato.org

WSS PANATO
ul. Jedności Narodowej 68a
50 - 258 Wrocław 
NIP: 894 303 90 37

. 


