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za poslovna darilaza poslovna darila



Pozdravljeni!
 

Smo Zavod NOUTBUK Novo mesto in se
ukvarjamo z izdelavo čudovitih, praktičnih
poslovnih daril in izdelkov za organizacijo.

V našem katalogu si lahko ogledate, kaj vse smo
do sedaj izdelovali kot poslovna darila in

posamične izdelke naše spletne trgovine, vedno
pa smo na voljo tudi za nove želje in ideje!

 
Želimo vam prijeten ogled!



NOUTBUK ZVEZKINOUTBUK ZVEZKI

NOUTBUKNOUTBUK
PLANERJIPLANERJI

IZDELKI POIZDELKI PO  
VAŠI ŽELJIVAŠI ŽELJI



NOUTBUKNOUTBUK
ZVEZKIZVEZKI



notranjost in zunanjost z vzorci mandal, ki vam
zagotovijo boljšo koncentracijo, produktivnost 
vaš logo/kontakte po vaših željah na platnicah in/ali v
notranjosti
v designu se povsem prilagodimo VAŠIM željam in
predlogom
ročno narisani motivi (po želji)
vsako ime na platnicah (ob tej izbiri) napisano ročno
visoka kvaliteta (100g papir - pisanje se ne vidi na drugo
stran, po njih lahko barvate...)
široka izbira: ekološki ali navadni material

V zvezkih lahko imate:
 

Zvezki so čudovito in uporabno poslovno darilo,
pri katerih si lahko pustite obilo kreativnosti in

jih 100% prilagodite vašim željam!



GALERIJA NAŠIH IZDELKOVGALERIJA NAŠIH IZDELKOV





Dodatki po vaših željah







NOUTBUKNOUTBUK
PLANERJIPLANERJI



debele platnice
elastika 
kvalitetni listi
letni razpored
mesečni razpored
tedenski razpored
planer za cilje,
navade za vsak
mesec posebej
ogromno prostora
za zapiske
packing list
(seznam stvari za
pakiranje za 
 potovanja)
seznami (za
nakupovanje...)

 
ročno narisane
mandala za barvanje
(po želji)
planer projektov
moji recepti 
seznam za gesla in
uporabniška imena
strani
imenik
vsak mesec nova
motivacijska misel
označeni tedni
skrbno oblikovan
planer, poln
pomirjujočih motivov
mandal
in seveda še mnogo 

Naši planerji  vsebujejo:

Planer je tisti izdelek, ki postane tvoj
spremljevalec za celotno leto, zato je zelo

pomembno, da je kvaliteten in prilagojen vam!
Dobrega planerja nikoli nihče ne pozabi in pri

nas si lahko svojega 100% prilagodite!
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Ni problema! Pišite nam na
info@noutbuk.si, mi pa vam bomo z

veseljem svetovali.
 

Če želite, pa lahko skupaj ustvarimo tudi
kakšen popolnoma nov izdelek!

 
Pri Noutbuku ste nam pomembni le vi in
vaše 100% zadovoljstvo, zato ne odlašajte
in nam napišite sporočilo, mi pa se bomo

z vami z veseljem pogovorili in vam
pomagali!

 
 
 

Ne veste, kateri izdelek bi bil
najboljša izbira za vaše podjetje?

 



Hvala za ogled!
 

Upamo, da so vam naši produkti všeč!
Vemo, da vas ob vaši odločitvi ne bomo razočarali.

 
Če imate kakršno koli vprašanje ali ste se odločili za
naročilo, nam lahko pišete na naš elektronski naslov

info@noutbuk.si ali oddate povpraševanje na naši
spletni strani.

 
Veselimo se že našega sodelovanja!

 
Zavod NOUTBUK Novo mesto

 

info@noutbuk.si
@zavod_noutbuk
www.noutbuk.si

 

https://www.noutbuk.eu/

