Firma MONA PLUS spol. s r.o. vznikla v roku 2004 transformáciou firiem MONA a PROXY PLUS,
ktoré pôsobili na slovenskom trhu už od roku 2000.
Za relatívne krátky čas sa nám podarilo zaradiť k strategickým dodávateľom pre mnoho
výrobno-dodávateľských spoločností v oblasti grafického, textilného, potravinárskeho a
zdravotníckeho priemyslu na Slovensku a získať si dôveru nielen našich odberateľov, ale aj dodávateľov.
Našou snahou je dynamické napredovanie spoločnosti, čo dokazuje neustále sa rozširujúca ponuka
tovaru, služieb a najnovších technológií.
Od roku 2005 postupne dopĺňame svoje portfólio v oblasti reklamných služieb a v súčasnej dobe
zabezpečujeme „full service“ od tlače katalógov až po prezentačné predmety.
O našich kvalitách a spoľahlivosti sa malo možnosť presvedčiť už množstvo zákazníkov,
z ktorých sa časom stali naši trvalí obchodní partneri.
Budeme preto veľmi radi, ak sa i vy zaradíte k tejto širokej skupine našich spokojných zákazníkov.
Tešíme sa na skoré stretnutie.
konatelia
MONA PLUS spol. s r.o.

Ako sa môžete presvedčiť v našom katalógu, u nás nájdete takmer všetko
z oblasti reklamných, reprezentačných a spomienkových predmetov.
Spomínané technológie priamo vlastníme, čím sa odbúrava pre Vás práca
s hľadaním rôznych dodávateľov a hlavne Vám garantujeme najnižšie ceny.
V ponuke je :
-pieskovanie
-vyšívanie
-plnofarebná potlač textilu
-gravírovanie
-flex, flock
-textil /tričká,mikiny, polokošele.../
-plotrovaná reklama
-tlač prospektov
-billboardová tlač
-šitie na zákazku /pracovné oblečenie.../

reklamné predmety

Reklamné predmety

reklamné predmety

VÝBER PRE KAŽDÉHO

Kalendáre, diáre
novoročenky...

Vizitky, zákaznícke karty,
etikety...

Plnofarebná tlač,
letáky, informačné brožúrky,
noviny...

Vyšívanie na textil
alebo plnofarebná potlač...

Pieskovanie do nerezu
alebo plnofarebná potlač...

Plnofarebná potlač
keramiky...

Ak ste tu niečo nenašli, čo ste hľadali, neváhajte nás kontaktovať, prípadne
vždy nájdete niečo nové na www.monaplus.eu

FLEX je technológia, pri ktorej sa zo špeciálnej hladkej
fólie vyreže plotrom motív a následne sa aplikuje
na textil v tepelnom lise pri vysokej teplote.
FLOCK je zhodná technológia, ale povrch fólie
je podobný zamatu alebo semišu.
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FLOCK a FLEX
je možné aplikovať na všetky materiály

V našej ponuke nájdete veľmi kvalitné vína z hrozna malokarpatskej a nitrianskej vinohradníckej oblasti.
Vína sú vyrobené modernou technológiou šetrného spracovania hrozna reguláciou kvasiaceho procesu
a maximálneho obmedzenia chemických vstupov.
AKOSTNÉ VÍNA (ročníky podľa aktuálnej ponuky)
0,75l Veltlínske zelené
0,75l Rizling vlašský
0,75l Frankovka modrá
0,75l Rulandské biele
Horeuvedené vína je možné dodať aj s prívlastkom „kabinetné”
a takisto je možnosť výroby „minivína” tj. 0,33l v skle.
Vína môžu byť jednotlivo, ale aj v darčekovom balení
buď ako jednofľaša alebo dvojfľaša.

Darčekové obaly:
-obal dvojfľaše z prírodného vlnitého papiera s okienkom
-obal jednofľaše z prírodného vlnitého papiera so šnúrkou
-obal dvojfľaše papierový s okienkom hladký
-obal jednofľaše papierový s okienkom hladký
K fľaškám dodávame štítok z prírodného papiera, kde je natlačený ďakovný
alebo iný text.

Víno s Vašou etiketou na fľaške /ražba alebo digitálna dotlač/ alebo pieskovaním priamo na fľaške nič nepokazí a zároveň poteší.
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Vína na koncoročné alebo celoročné prezentovanie

Vianočné dekoračné ozdoby vo vidieckom štýle
- na dekoráciu stromčeka alebo sviatočného stola
- v 6 farebných prevedeniach – biela,krémová,zlatá,červená, bordó,modrá
- balenie 3 – 5 ks
- 10 motívov
- rozmer cca 60 - 90 mm
Návrat k jednoduchosti a kráse tradícií adventu a Vianoc.
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VIANOČNÉ OZDOBY
Špeciálna ponuka

Organizujete športové podujatie?
Máme pre Vás pripravený výber pohárov, trofejí, medailí a odznakov.
Naša ponuka uspokojí najnáročnejšie požiadavky na ocenenie v medzinárodných,
či celoštátnych súťažiach alebo v miestnych, či súkromných podujatiach.
Veľký výber zo všetkých druhov športových odvetví.

V ponuke nájdete trofeje pre každý druh športu.
Poháre rôznej veľkosti a rozmerov,
ocenenia zo skla s pieskovaním /vhodné napr. ako cena primátora,.../,
kruhové medaile pre rôzne športové podujatia.
Ocenenie je vhodný prejav obdivu alebo poďakovania za vynaložené úsilie pri rôznych podujatiach.
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OCENENIA V ŠPORTOVÝCH PODUJATIACH

