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Oferta dystrybucyjna
Crumpled City Map

Firma Serenissima, prowadząca sied sklepów
muzealnych m.in. w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek
Ujazdowski, Królikarni, Muzeum Narodowym w Warszawie oraz
na Wyspie w Gdaosku, wprowadza po raz pierwszy na rynek
polską
i
ukraioską
edycję
Crumpled
City
Map
zaprojektowaną przez Emanuele Pizzolorusso, stworzoną przez
firmę Palomar Studio.
Jesteśmy wyłącznym dystrybutorem w Polsce i na Ukrainie edycji polskich i ukraioskich miast
Crumpled City Map. Na terenie Ukrainy jesteśmy wyłącznym dystrybutorem wszystkich map serii
Crumpled City.
Mapy wykonane są z wyjątkowo trwałego materiału, są w 100% wodoodporne, można je zgnieśd, a
potem wyprasowad. Idealnie nadają się na prezent, będą też niebanalnym gadżetem na EURO 2012,
dzięki swojej funkcjonalności sprawdzają się podczas każdego rodzaju wycieczek. Mapy otrzymały
nagrody Design Plus Award Ambiente Fair 2012 oraz European Consumer Choice award 2012 .
W polskiej edycji ukazały się jak na razie trzy miasta (Kraków, Trójmiasto, Warszawa)
wyprodukowane w wersji angielskiej. Na mapach znalazły się najważniejsze punkty miast, w tym
muzea, galerie sztuki, hotele, restauracje, kawiarnie, ścieżki rowerowe.
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W dystrybucji posiadamy również mapy miast świata
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Na zamówienie możemy wykonad indywidualnie zaprojektowane mapy z Paostwa lokalizacją.
Czekamy również na propozycje stworzenia nowych map miast Polski i Ukrainy. Prosimy o
przesyłanie Paostwa propozycji na adres hurt@serenissima.pl

Sugerowana cena sprzedaży: 45 zł brutto
(oryginalna cena mapy 12 EUR)
Cena hurtowa: 25,33 zł netto/szt. (+5% VAT)
(Faktura VAT, zamówienie co najmniej 100 szt.)
Cena konsygnacyjna: 30,00 zł netto
Mapy ukażą się w sprzedaży 25 maja.
Ze względu na ograniczoną ilość map pierwszej edycji prosimy o
nadsyłanie zamówieo do 30 maja

W celu przedstawienia produktu jak i całej oferty prosimy o kontakt.
email hurt@serenissima.pl
tel. +48 664 307 553
www.crumpledmap.serenissima.pl/
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