Ekologické
REKLAMNÍ PŘEDMĚTY
PRO DĚTI

Dárky od GreenCat jsou maximálně přátelské k životnímu prostředí
V čem jsou ekologické?
V našem pojetí je EKOLOGIE životní styl, který se dotýká každého našeho kroku.
EKOLOGICKÉ tedy znamená:
•

PRAKTICKÉ, obdarovaný je bude používat sám, či někdo blízký.

•

POTĚŠÍ a PŘEKVAPÍ.

•

NECESTUJÍ, pocházejí z lokální produkce.

•

POMÁHAJÍ snižovat množství odpadu, podporují komunitu.

•

NEŠKODÍ, jsou z přírodních, obnovitelných, nebo recyklovatelných materiálů.

Pomáháte.
Primárně přírodě, svému obchodu. Rozdáváním těchto dárku podporujete i ekologické vzdělávací aktivity TEREZY,
jelikož GreenCat je jejím
projektem prospěšného podnikání.
Pokud se Vám některý návrh zalíbí. Rádi vyvzorkujeme, doladíme branding, připravíme grafické návrhy a přesnou
kalkulaci. Většinu dárků navrhujeme pro klienta unikátně. PROTOTYPUJEME je tedy skutečně na míru.
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Reklamní dárky pro děti od GreenCat

KREATIVNÍ SEŠIT
Jízdu na hory, či čekání u lékaře zpestří hádanky, omalovánky
i doplňovačky v KREATIVNÍM SEŠITĚ.
Praktický formát A5 se vejde do maminčiny kabelky i tátovi kapsy.
Přijde vám vhod přesně v momentě, když se vybije telefon i tablet,
či nebude signál.
KREATIVNÍ SEŠIT navrhneme, namalujeme, vyzkoušíme
na „našich“ dětech a vyrobíme právě pro Vás. Vtipné ilustrace
sfoukne Petra Bartoňková / Petruccya.
Praktický formát A5 se
vejde do maminčiny
kabelky i tátovi kapsy.
Přijde vám vhod přesně
v momentě, když se
vybije telefon i tablet,
či nebude signál.

PASTELKY Z FSC DŘEVA
K bloku se skvěle hodí pastelky a zvýrazňovače z FSC® dřeva.
Pastelky nabízíme v různých baleník a kombinacích. Skvělé jsou
i trojhranné ergonomické zvýrazňovačeů. Vše s smatným
lakováním nepoškozujícím životní prostředí.
Vyrobeno z 100% ze dřeva s FSC® certifikací. FSC® zaručuje
přísně kontrolované, ekologicky smysluplné a udržitelné lesní
hospodářství.
Branding: doporučujeme papírovou pásku přes krabičku
s logem a případně dalšími informacemi.
K bloku se skvěle
hodí pastelky
a zvýrazňovače
z FSC® dřeva.

Pexeso
Oblíbenou klasiku dokážeme vždy kapku oživit.
Ať již kulatým tvarem: Dvanáct párů kulatých dílů s nádhernými
ilustracemi od Voala. Nebo ilustracemi k tématům na míru.
Tištěno na recyklovaném papíru nebo na FSC® papíru.

Děti i rodiče si procvičí
paměť.
Celá rodina se pobaví
a navíc stráví čas spolu.

Rodinný plánovací kalendář
Každý člen rodiny má svůj prostor = máte dokonalý přehled
o všech aktivitách.
Nejen že na nic nezapomenete, ale pohodlně si naplánujete
společné zážitky.
Navíc na každý měsíc je připraven tip a nápad.
Originální obsah i vizuál na míru.

Plánujte své společné
zážitky společně.

dětské šitíčko
Ilustrovaná hra pro malé děti zapojí jejich imaginaci i motorické
dovednosti. Tři pevné karty s ilustracemi (hostina broučků,
vodních víl a skřítků na leknínu, ptáček rákosník s hnízdem a
neposedné vodoměrky) jsou doplněny barevnými tkaničkami,
kterými se bezpečně vyšívá. Karta je v místech na prošívání
dírkovaná, dítě tak může rovnou začít.
Doporučený věk je 3+.

Každá z ilustrací je
doplněna krátkou
pohádkou, která dětem
napoví, co je zrovna
ve vyšívaní čeká.

Set obsahuje i návod s vyšívacím postupem. Každá z ilustrací je
doplněna krátkou pohádkou, která dětem napoví, co je zrovna
ve vyšívaní čeká.
Ilustrace a doprovodné pohádky lze vyrobit také na míru právě
pro vás.

bloky
Krásný designový sešit z recyklovaného papíru bezpečně
zaznamená všechny dětské fantazie, nápady a kresby.
Milujeme papír a čisté elegantní zpracování sešitu ho nechá
zazářit.
Hravý potisk na míru bude děti bavit do posledního listu!

zdravá láhev
Je vyrobena v ČR ze zdravotně nezávadného materiálu,
medicínského polypropylenu, což zajišťuje naprostou absenci
ftalátů, změkčovadel,BPA. Zcela bez zápachů a plísní.
Garantujeme vám snadnou údržbu a dlouhou životnost. Pestrý
design pro děti i dospělé.
Zabaleno v papírové krabičce s informacemi o zdravé lahvi.
Branding: etiketa s logem na papírový obal
Je vyrobena v ČR
ze zdravotně
nezávadného
materiálu,
medicínského
polypropylenu.

kapsa na svačinu
„A nezapomeňte na svačinu!“
Počasí přímo láká ven. Ať už jdete do přírody nebo do školy,
chutná svačina je vždy potřeba.

Zapomeňte ale na nepraktické ubrousky a pytlíky, které navíc
zaplavují přírodu odpadem. Využijte praktickou svačinovou
kapsu.
Branding: textilní etiketa / visačka

Zapomeňte ale na
nepraktické ubrousky
a pytlíky, které navíc
zaplavují přírodu
odpadem.
Jděte se svačinou ven!
Hledáte způsob, jak
děti venku zabavit?
Doporučujeme podívat
se na jdeteven.cz.

KLÍČENKA 3XR
Ať neztratíte klíče!
REUSING opakované použtí materiálu pomáhá životnímu
prostředí více než recyklace.
Reusing = využití materiálu bez změny jeho materiální podstaty.
Šetříme tak energie potřebné pro recyklaci. K zamýšlení nad
odpadem vybízí unikátní projekt 3xR Reduce / Reuse / Recycle,
ve kterém designéři vymýšlení zajímavé produkty z odpadu.
„Malý dárek pro přírodu.“
Je jisté, že s touto
klíčenkou už klíče
hledat nebudete.

Drobným pozdravem z projektu 3xR je praktická klíčenka 3xR.
Textilní klíčenka ze zbytků látek vyrobená chráněnou dílnou na
Vysočině. Co kus to originál.
Branding: je v kombinaci s textilní visačkou s logem a visačkou
na recyklovaném papíře.

batoh nebo taška z banneru
Hoďte si banner na záda!
Je to paradox, o co více billboardy krajinu hyzdí, o to lépe vypadají
na zádech či na rameni.
Bannery jsou skvělým takřka nezničitelným materiálem
pro praktické tašky a batohy.
Renomovaní designéři je pro vás navrhnout na míru.
Vše zkalkulujeme a poté perfektně ušijeme v chráněné dílně.
Vaše outdorová kampaň
chytne u nás druhý
dech.

Nenechte staré poutače zahálet a vyrobte z nich skvělé
a praktické tašky.

KULIČKY
Cvrkněte si.
Jasně venku se chodí i na záchod. Ale o tom zrovna nemluvíme.
Nabízíme jednoduchý dárek, který děti zabaví a rodičům
připomene jejich mládí.
Hliněné cvrnkací kuličky vyrobené v ČR jistě zabaví jakékoliv
množství hráčů.
Kdybyste náhodou zapomněli, jak se kuličky hrají,nezoufejte.
Součástí brandingu je i papírová visačka s návodem ke hře.
Cvrkněte si.
Zapomněli jste
pravidla? Nevadí,
připomeňte si je na
jdeteven.cz.

Baleno v látkovém pytlíku s etiketou s logem.

Čaj proti rýbě
Lipový květ proti kašli i „rýbě“.
Pokud vás venku nepříjemně překvapila bouřka či podzimní
plískanice. Nic se neděje. Uvařte si pořádný životabudič.
Lipový čaj patří k nejoblíbenějším léčivým nálevům. Vyhání
z těla horečku, pomáhá při nachlazení, chrapotu, únavě, zánětech,
je dobrý pro žaludek.
Lipový květ je však třeba trhat včas, nejlepší jsou květy sotva
rozvité! Nasbírali jsme pro vás z kraje tento poklad z přírody
a nyní vám jej přinášíme.
Lipový květ byl nasbírán a usušen přesně, jak to má být.
Originálně zabalen na míru je určitě vítaným dárkem pro malé
i velké.

PLAKÁT PRŮVODCE KE KRMÍTKU
Správný zahradník myslí i na malé obyvatele...
Přikrmovat přes zimu drobné ptactvo je činnost nejen záslužná,
ale i radostná. Zimu si tak zpestříte a v létě vám ptáčci za odměnu
zazpívají.
Pomůže vám náš prakcký PLAKÁTEK,  který  odhalí  vaše  ptačí 
hosty. Plakátek vyobrazuje nejobvyklejší ptáky, které na krmítku
uvidíme a informace,co do krmítka patří a co tam nedávat. Plakát
vyrobíme na míru.Plakátek doplní prakcké KRMÍTKO  či ZÁVĚSNÁ
OZDOBA s krmením pro ptáčky.
TIP: Objednejte si workshop, na kterém si krmítka vyrobíte.
Zvládnou to i děti

BYLINNÁ KOUPEL MR.ŇOUSEK
Že jsou vaše děti po dřině na zahrádce špinaví a unavení.
Pomůže bylinná koupel...
Dětská zvláčňující koupel je směsí kvalitních a pečlivě vybraných
a usušených bylin určená již pro nově narozené mrňousky.
Příjemně voňavá, umíchaná tak, aby nevysušovala citlivou
dětskou pokožku. Jemňounký dotek bylinek zejména ovsa
pomáhá s hydratací a zvláčněním pokožky malých mrňousků.
Používá se bez mýdla.
Složení: Avena Sativa Seed (ovesné vločky), Calendula Officinalis
Flower (květ měsíčku lékařského), Chamomilla Recutita Flower
(květ heřmánku lékařského). Čistě přírodní koupel, bez aromat
či chemických přísad.
Vyrobeno v ČR.

BRINDÁK Z BIOBAVLNY
Ekologicky už od kolíbky.
Pro malé ochránce přírody máme slušivé brindáčky.
Můžeme je potisknou ekologicky šetrnými barvami či na ně udělat
výšivku.
Světle i sytě modré pro holky a růžové pro kluky.
Nebo obráceně? Záleží na vás...

Můžeme je potisknou
ekologicky šetrnými
barvami či na ně udělat
výšivku.

BIO nebo-liorganická bavlna tato certifikace dokazuje,
že během pěstování bavlny nedošlo k použití žádných
chemikálií poškozujících zdraví člověka a životní prostředí.

dětská trička
Gramáž: 155 g
K dispozici ve velikostech: 3-4 YRS / 5-6 YRS / 7-8 YRS / 9-10 YRS /
11-12YRS a v mnoha pestrých barvách.
Branding: výšivka či sítotisk ekologicky šetrnými barvami.
BIO nebo-liorganická bavlna tato certifikace dokazuje, že během
pěstování bavlny nedošlo k použití žádných chemikálií
poškozujících zdraví člověka a životní prostředí.
Můžeme je potisknou
ekologicky šetrnými
barvami či na ně udělat
výšivku.

dětská stavebnice duo
DUO mění odpad v poklad
Geniální spojovací dílky z recyklovaného odpadu, díky kterým
spojíte jakýkoliv materiál k sobě a kdykoliv zase rozpojíte.
Děti si vytváří hračky z čehokoliv, co doma objeví.
Rozvíjíte v nich neobyčejným způsobem

DUO mění odpad
v poklad.
Přestala vás hračka
bavit? Nevadí, rozeberte
ji a roztřiďte do odpadu.

•

KREATIVITU

•

FANTAZII

•

MANUÁLNÍ ZRUČNOST

•

VZTAH K OCHRANĚ PŘÍRODY.

Přestala vás hračka bavit? Nevadí, rozeberte ji a roztřiďte do
odpadu. A můžete začít nanovo.
Zažijete spoustu zábavy a nemáte doma zbytečné krámy.
Branding: visačka

Využitím služeb Green cat podporujete
činnost TEREZy
a pomáháte tak vzdělávat děti.

Děkujeme vám a těšíme se na spolupráci.

Judita Nechvátalová
judita.nechvatalova@green-cat.cz
603 168 824
green-cat.cz

