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Úvod
Odlišit se a být o krok vpřed je dnes nutností. Pomůžeme Vám být originální 
a trendoví. Pro Vaše zaměstnance a obchodní partnery navrhneme a vyrobí-
me elegantní a nadčasové kabelky, které v sobě ponesou příběh. Příběh o 
Vaší společnosti, příběh o Vás.  

Produkty navrhujeme tak, aby prezentovaly, co je pro Vás důležité. Cílem je 
vyrobit originální módní doplněk, který zvýší Vaši prestiž v očích obdarova-
ných a zároveň bude šířit dobré jméno Vaši společnosti.
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Lorem ipsum



Jak to funguje
Zadání klienta Vizualizace Hotový produkt
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Chcete originálním způsobem 
prezentovat Vaši firmu?

Grafický návrh Výroba

společně definujeme Vaše oče-
kávání, potřeby, cílovou skupinu

vybereme vhodný produkt a 
klíčovou myšlenku 

uzavřeme kupní smlouvu

zaplatíte zálohu ve výši alespoň 
50 %

do pěti pracovních dnů Vám 
zašleme dva grafické návrhy 

zapracujeme Vaše připomínky

doplatíte zálohu ve výši 100 %

dle velikosti zakázky Vám do 
šesti až deseti týdnů zašleme 
hotové produkty



Ukázka produktů
Green                      550,- Kč
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Mini                         450,- Kč

Letter                     2.260,- Kč

Set                          4.900,- Kč

City                         1.580,- Kč

Organizer              1.480,- Kč

Kompletní přehled produktů naleznete na www.saan.cze



Co byste měli vědět 
Navrhneme a vyrobíme pro Vás produkty už od jednoho kusu.
Látka, se kterou pracujeme je tištěná na zakázku (nejedná se o potisk 
hotových kabelek). 
Připravíme pro Vás personalizovanou podšívku (osobní přání konkrétní-
mu klientovi nebo zaměstnanci).
Naše produkty se šijí v ČR.
Součástí ceny je luxusní dárkové balení.

Více informací na www.saan.cz/profirmy

Jsme tu pro Vás, neváhejte se na nás obrátit na saan@saan.cz 
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Realizace
Zadání klienta - realizace 1 Vizualizace Hotový produkt

Zadání klienta - realizace 2 Vizualizace Hotový produkt
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Reference 
Dobrý den všem do SAAN,
ještě jednou jsme chtěli poděkovat. To, co dokáží způsobit dárky z Vaší produkce, jak u našich 
klientů, tak u našich spolupracovníků, se jen těžko dá vyjádřit slovy. 
Najít vhodný dárek pro klienta není snadné, ale s Vaší prací tento problém přestává existovat. 
Produkty, které jsme u Vás objednali dosud, rozhodně nebyly poslední!
Děkujeme!

RT soft, Bob Němeček - jednatel 

Vzájemná spolupráce se zákazníky funguje na dlouhodobých partnerských  vztazích, které se 
snažíme upevňovat především poskytováním našich kvalitních služeb. Svých zákazníků si velmi 
vážíme, a proto jsme se rozhodli jim vyjádřit poděkování za důvěru také krásnými výrobky značky 
SAAN. Spolupráce se zástupci společnosti SAAN bags s.r.o. na všech úrovních probíhala velmi 
profesionálně a na vysoké úrovni.

MECAS ESI, Karel Luňáček - ředitel 
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