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Podložka pod SPZ je nejmodernější marketingový výrobek v oblasti automobilových doplňků.
SPZ je uchycena na pružných pérkách kvůli otřesům vozidla a po celém obvodu kvůli ztrátě při
střetu se zvěří či drobných dopravních nehodách. Především dopravci jsou si vědomi řešení
problémů při ztrátě SPZ, čemuž s námi dokážou předejít. Na držáky SPZ používáme kvalitní PP
plast, který při nárazech nepraská a neláme se.

  

Za 100% zviditelnění vůči konkurenci investujete do reklamy pouze o pár procent navíc. Náš
produkt - držák SPZ a Vaše reklama je jedinou viditelnou vizitkou, kterou si Váš zákazník
odveze a bude ji prezentovat dále. Nechte si zpracovat od našeho profesionálního studia
grafické návrhy, vyzkoušejte 150 kusů držáků SPZ a sami uvidíte rychlé změny. I malé firmy se
dokážou, díky této progresivnější reklamě, zviditelnit. Jsme jedničkou na trhu a náš produkt se
Vám pokusíme maximálně přizpůsobit. Nezůstávejte tedy pozadu a využijte možnosti se
přizpůsobit novým trendům. Dokážeme podpis, za Vaši usilovnou práci, zviditelnit. Každou Vaši
připomínku bereme vážně a snažíme se dojít k efektivnímu a společnému řešení. Máte
možnost se stát vlastními designéry 3D reklamy, která není jen o ceně, ale o efektu, kvalitě a
prestiži.

  

Proč vybrat nás?

  

Jsme na trhu od počátku roku 2013 a máme již tisíce spokojených klientů z celé Evropy, Ruska,
Jižní Koreje, Dubaje a Ameriky. Naše práce nás baví, proto do ní vkládáme maximální
profesionální úsilí. Modernizujeme, rozšiřujeme výrobu a stále hledáme nové možnosti a
technologie. Momentálně máme více jak 50tičlenný tým a provoz fungující v nepřetržitém
provozu.

  

Dejte své reklamě třetí rozměr

  

Naše podložky pod SPZ se vyznačují nejen skvělým a trvanlivým vzhledem,ale také i použitím
kvalitního a pružného PP plastu a jedinečnému systému vkládání registrační značky. Pro
vložení stačí registrační značku nasadit na spodní část pružných držáků a zacvaknout proti
vrchním zajišťovacím jazýčkům. V případě, že si přejete navrhnout svou vlastní podložku pod
SPZ, můžete pro návrh použít již vytvořený formulář , který zašlete na náš e-mail
objednavky@podznacky.cz a náš grafik Vám návrh zpracuje a připraví. Nahlédnout 
do našeho katalogu
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s podrobnými informacemi můžete na našem webu Nahlédnout 
www.podznacky.cz
.

  

Za firmu Auto Two M, s.r.o.,
ředitel společnosti Marek Müller
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