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PIOTR@LOGORAMA.PL 

WWW.LOGORAMA.PL  

TEL. 600 029 996  

 

 

Klient: Coca-Cola 

Helihanger 

 

 

 

Opis: 

Akcja promocyjna Coli Zero. 

Uczestnikom zwisającym z płozy 

helikoptera robiono zdjęcia na tle 

baneru z panoramą miasta. Każdy 

otrzymywał  nieśmiertelnik z 

grawerem. 

Projekt i produkcja własna. Czas 

trwania akcji: jeden sezon. 

Przeprowadzone odpowiednie 

testy gwarantujące roczną 

trwałość produktu. 
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PIOTR@LOGORAMA.PL 

WWW.LOGORAMA.PL  

TEL. 600 029 996  

 

 

Klient: Coca-Cola 

Wózek samplingowy 

 

 

 

Opis: 

Wózek samplingowy Cola Regular 

działający na zasadzie termosu. Na 

dole otwory odprowadzające 

wodę, na bokach wózka formy 

pleksi imitujące ociekające kostki 

lodu.  

Projekt i produkcja własna. Wózek 

wytrzymały. Czas trwania akcji: 

dwa sezony. Przeprowadzone 

odpowiednie testy gwarantujące 

roczną trwałość produktu. 
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PIOTR@LOGORAMA.PL 

WWW.LOGORAMA.PL  

TEL. 600 029 996  

 

 

Klient: Coca-Cola 

Happiness Truck 

 

 

 

Opis: 

Happiness Truck jeżdżący po  

miastach polski. Po naciśnięciu  

przycisku na tylnej części 

samochodu, uczestnikom 

automatycznie podawane były 

losowo wybrane prezenty: 

hulajnoga, deskorolka, czapeczka, 

okulary, poncho itp. Projekty po 

stronie Klienta. 

Film prezentujący Happines Truck: 

http://www.youtube.com/watch?v

=ARXbg_CgUn8&feature=plcp 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=ARXbg_CgUn8&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=ARXbg_CgUn8&feature=plcp
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PIOTR@LOGORAMA.PL 

WWW.LOGORAMA.PL  

TEL. 600 029 996  

 

 

Klient: Coca-Cola 

Coca Cola Cup 2013-2014 

 

 

 

Opis: 

Produkcja starter-packów dla 

zawodników w ilośći 40.000 szt. w 

postaci zegarka silikonowego, 

notesu i breloka.  

Następnie copacking i dystrubucja 

całości do ponad 3500 szkół na 

terenie całej Polski. 

Film prezentujący Coca Cola Cup: 

https://www.youtube.com/watch?

v=2rrI_F268EQ 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2rrI_F268EQ
https://www.youtube.com/watch?v=2rrI_F268EQ


 
 
 
 
 

- 5 -     
 

PIOTR@LOGORAMA.PL 

WWW.LOGORAMA.PL  

TEL. 600 029 996  

 

 

Klient: Coca-Cola 

Coca Cola Cup 2013-2014 

 

 

 

Opis: 

Organizacja Strefy Aktywnego 

Życia na finałach regionalnych. 

Produkcja m.in. skoku dosiężnego 

mierzącego wysokość wyskoku, 

kareoke mierzącego siłę głosu w 

decybelach, koło fortuny do 

losowania nagród, boule piłkarskie 

o wysokości 60 cm, kręgle 

piłkarskie o wysokości 80 cm, 

podium dla zwycięzców zawodów. 

Produkcja i projeky własne.. 
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PIOTR@LOGORAMA.PL 

WWW.LOGORAMA.PL  

TEL. 600 029 996  

 

 

Klient: Nestea 

Akcja Plażowa 

 

 

 

Opis: 

Akcja Plażowa Nestea w parkach 

dużych miast. Produkcja własna, 

projekty po stronie Klienta 

Vw Bus przywozi na miejsce wózki 

samplingowe, leżaki oraz 

ślizgawkę wodną. Organizowane  

konkursy z nagrodami: okulary, 

daszki-visor, skakanki, wrotki. Dla 

każdego przewidziane darmowe 

napoje Nestea ze spiralną słomką 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

- 7 -     
 

PIOTR@LOGORAMA.PL 

WWW.LOGORAMA.PL  

TEL. 600 029 996  

 

 

Klient: Nestea 

Akcja Stevia Słodzi 

 

 

 

Opis: 

Akcja Stevia Słodzi organizowana 

na terenie dużych galerii 

handlowych w różnych miastach. 

Produkcja materiałów do 

oznakowania nowego produktu 

Nestea i wyposażenie hostess w 

akcesoria t.j.: skakanki, wrotki, 

balony, wiatraczki oraz torebki 

samplingowe ze stewią. 

Produkcja własna, projekty po 

stronie Klienta 
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PIOTR@LOGORAMA.PL 

WWW.LOGORAMA.PL  

TEL. 600 029 996  

 

 

Klient: Danone 

Wieszak i pufa Mały Głód 

 

 

 

Opis: 

Akcja Mały Głód – kamuflaż. 

Produkcja własna na podstwie 

projektów Klienta, pluszowych 

wieszaków na ubrania i 

dystrybucja do 85 sklepów sieci 

handlowej. W garderobach 

sklepów okljone lustra i 

rozstawione pufy 

W konkursie na facebooku 

dodatkowo do wygrania skórzane 

bransoletki z rodowanymi 

zawieszkami w kształcie dysku i 

serca z grawerem. 
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PIOTR@LOGORAMA.PL 

WWW.LOGORAMA.PL  

TEL. 600 029 996  

 

 

Klient: Danone 

Projekty oklejania samochodów 

 

 

 

Opis: 

Kontynuacja akcji Mały Głód – 

kamuflaż. Projekty własne 

przedstawiające różne możliwości 

Obrandowania samochodów 

dostawczych dla Danone Polska. 
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PIOTR@LOGORAMA.PL 

WWW.LOGORAMA.PL  

TEL. 600 029 996  

 

 

Klient: Żubrówka 

Giftpack walizka i standy 

 

 

 

Opis: 

Produkcja i projekt giftpacku 

walizki. Goście otrzymują walizki 

wypełnione sztuczną trawą z 

kolekcją alkoholi w „żubrankach” – 

opakowaniach na butelki.  

Podczas imprez rozstawione 

standy:  

Podświetlony pos z pochylonymi 

butelkami imitującymi trawę na 

wietrze oraz doniczka z sztuczną 

trawą w pojednynczych źdźbłach  

oraz dodatkowo wiatraki i breloki z 

opisami drinków. 
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PIOTR@LOGORAMA.PL 

WWW.LOGORAMA.PL  

TEL. 600 029 996  

 

 

Klient: Luksusowa 

Posrebrzany grill 

 

 

 

Opis: 

Główna nagroda w konkursie 

wódki Luksusowa, Luksus 

Przewraca w Głowach.  

Posrebrzanie i produkcja grilla od 

zera na wzór zakupionego w 

porządanym kwadratowym 

kształcie projektu Heat Cube. 

Dodatkowo zamocowana srebrna 

tabliczka z grawerem. 

Nagrody dodatkowe to zestaw 

srebrnych keliszków z 

indywidualnym grawerem i 

skórzane etui, oba na podstawie 

własnego projektu. 
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PIOTR@LOGORAMA.PL 

WWW.LOGORAMA.PL  

TEL. 600 029 996  

 

 

Klient: Nivea 

Jedwabna pościel 

 

 

 

Opis: 

Produkcja i projekt 2500 szt 

kompletów jedwabnych pościeli 

dla Nivea.  

Całościowy nadzór inspektorów 

SGS nad procesem hodowli i  

produkcji Mulberry Silk, najwyższej 

jakości jedwabiu. Cyklicznie 

składane raporty gwarancją 

odebrania produkcji 

Wszystko zapakowane w 

odpowiednio  przygotowaną torbę 

i rozwiezione do ponad 100 

lokalizacji w całej Polsce 
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PIOTR@LOGORAMA.PL 

WWW.LOGORAMA.PL  

TEL. 600 029 996  

 

 

Klient: Allegro 

Miasteczko Allegro Cup 

 

 

 

Opis: 

Projekt i produkcja własna 

Miasteczka podczas Allegro Cup w 

latach 2007 – 2009.  

Każdy z uczestników na 

wydzielonej sekcji plaży  

zapewniony miał parawan, ręcznik 

i fotel dmuchany. Dodatkowo 

rozdawane były opaski  

silikonowe, frisbee i bidony na 

wodę. W konkursach do wygrania 

dodatkowe nagrody. 
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PIOTR@LOGORAMA.PL 

WWW.LOGORAMA.PL  

TEL. 600 029 996  

 

 

Klient: Allegro 

Gadżety  

 

 

 

Opis: 

Na Allegro Cup i inne potrzeby 

trademarketingu dostarczaliśmy 

wielkonakładowe ilości gadżetów 

m.in. takich jak: 

Teczki na dokumenty 

Latawce 

latarki na dynamo 

nieprzemakalne etui 

piny i breloki 
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PIOTR@LOGORAMA.PL 

WWW.LOGORAMA.PL  

TEL. 600 029 996  

 

 

Klient: Redd’s 

Miasteczko Plażowe 

 

 

 

Opis: 

Projekt i produkcja własna 

Miasteczka Plażowego dla marki 

Redd’s. 

Każdy z uczestników na 

wydzielonej sekcji plaży 

zapewniony miał parawan i leżak. 

W konkursach do wygrania były 

parasolki dwustronne, torby 

plażowe, pareo oraz szklanki do 

drinków z wydrążonego kokosa. 
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PIOTR@LOGORAMA.PL 

WWW.LOGORAMA.PL  

TEL. 600 029 996  

 

 

Klient: Vanish 

Spinacz Vanish 

 

 

 

Opis: 

Produkcja i projekt spinacza 

Vanish. Po otrzymaniu wstępnej 

wizualizacji od Klienta, spinacz 

zostaje zwymiarowany i powstaje 

rendering 3D. Następnie w fabryce 

wykonywana jest forma i powstaje 

prototyp spinacza do akceptacji 

Klienta. Po akceptacji rozpoczyna 

się produkcja masowa z osobistym 

odbiorem produkcji przez naszego 

pracownika na miejscu w 

Shanghaju w Chiach. W Polsce 

odbywa się co-packing i 

dystrybucja loco do wybranych 

lokalizacji. 
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PIOTR@LOGORAMA.PL 

WWW.LOGORAMA.PL  

TEL. 600 029 996  

 

 

Klient: Play 

Open Burble Blob 

 

 

 

Opis: 

Projekt Open Burble Blob dla Play 

to projekt konstrukcji z 500 szt 

balonów gumowych wypełnionych 

mieszaniną technicznego helu i 

powietrza z podświetleniem LED 

RGB w zmieniające się biało-

fioletowe pasy, Całość sterowana i 

zadokowana na ziemi.  

Film prezentujący działanie: 

http://www.youtube.com/watch?v

=nCimNVip5NQ&feature=relmfu 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=nCimNVip5NQ&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=nCimNVip5NQ&feature=relmfu
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PIOTR@LOGORAMA.PL 

WWW.LOGORAMA.PL  

TEL. 600 029 996  

 

 

Klient: Uniqa 

Pakiet Mozaika 

 

 

 

Opis: 

Produkcja akcesoriów dla 

handlowców Pakietu Mozaika 

agencji ubezpieczeniowej w 

postaci: układanki z mozaiką, 

lampki-standu na biurko oraz boxu 

z pleksi z ekspozycją. 

Produkcja własna, projekty po 

stronie Klienta. 
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PIOTR@LOGORAMA.PL 

WWW.LOGORAMA.PL  

TEL. 600 029 996  

 

 

Wózki samplingowe 

 

 

 

 

Opis: 

Produkcja i projekty wózków 

samplingowych m.in. dla takich 

marek jak:  

Coca-Cola  

Prince Polo  

Nimm 2  

Play  

Pedigree. 

 

Koszty wózka uzależnione są 

głównie od zastosowania i 

skomplikowania projektu. 
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PIOTR@LOGORAMA.PL 

WWW.LOGORAMA.PL  

TEL. 600 029 996  

 

 

Pudełka z insertem 

 

 

 

 

Opis: 

Produkcja i projekty pudełek z 

insertem m.in dla takich marek jak: 

Vanish  z pendrivem z prezentacją.   

Leżajsk ze srebrnymi spinkami do 

mankietu. 

H&M z eleganckim kuponem 

rabatowym 

Crédit Agricole z perfumami w 

zaprojektowanych flakonach. 
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PIOTR@LOGORAMA.PL 

WWW.LOGORAMA.PL  

TEL. 600 029 996  

 

 

Standy 

 

 

 

 

Opis: 

Produkcja i projekty standów 

kartonowych i metalowych m.in 

dla takich marek jak: 

Lindt 

Finlandia 

Lipton 

Burn 

Air Wick 
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PIOTR@LOGORAMA.PL 

WWW.LOGORAMA.PL  

TEL. 600 029 996  

 

 

Standy 

 

 

 

 

Opis: 

Produkcja i projekty standów 

kartonowych i metalowych m.in 

dla takich marek jak: 

Cinema City 

Tohani 

Sokołów 

Nałęczowianka 

Storck 
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PIOTR@LOGORAMA.PL 

WWW.LOGORAMA.PL  

TEL. 600 029 996  

 

 

Pluszowe maskotki 

 

 

 

 

Opis: 

Produkcja i projekty pluszowych 

maskotek m.in dla takich marek 

jak: 

plecaki Misia Lubisia dla LU Petitki 

do wygrania w konkursie tv 

Piórniki szkolne dla Milki do 

wygrania w konkursie 

internetowym 

maskotki tygrysa dla Herbapect 

Junior 
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PIOTR@LOGORAMA.PL 

WWW.LOGORAMA.PL  

TEL. 600 029 996  

 

 

Ubrania 

 

 

 

 

Opis: 

Produkcja ubrań firmowych i 

okolicznościowych m.in. dla takich 

marek jak:: 

Pepsi – ubrania dla pracowników w 

wersji męskiej i żeńskiej 

N-telewizja – kamizelki ocieplane 

Pekao – koszulki dla pracowników 

banku 

Coca Cola – koszulki rozdawane 

uczestnikom akcji promocyjnych 

Allegro – koszulki rozdawane 

uczestnikom Allegro Cup 
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PIOTR@LOGORAMA.PL 

WWW.LOGORAMA.PL  

TEL. 600 029 996  

 

 

Trademarketing 

 

 

 

 

Opis: 

Produkcja dużych ilości 

akcesoriów dla trademarketingu 

m.in. dla takich marek jak:: 

bumerang Danone 

magnesy pcv Nimm 2 

saszetka Cruz Roja 

breloki Tyskie 

ręczniki Metaxa 

cooler Beck’s 

kostkarka do lodu Carlo Rossi 

 


