


Arriba a cadascun dels teus clients amb campanyes 
memorables.

Et presentem una selecció de productes de la màxima 
qualitat que pots personalitzar fins a l’últim detall.

Camaloon significa:

One person, one product.

Màxima qualitat.

Última tecnologia d’impressió.

Producció pròpia a Europa.

Terminis d’entrega a la teva mida.

1. Xapes

2. Imants 

3. Miralls
 
4. Tasses

5. Enganxines

6. Bosses

7. Samarretes

8. Dessuadores

9. Fundes

Contacta ara amb el teu agent:
sales@camaloon.com
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Missatges que arriben molt lluny

Xapes

Arriba a tots els 
teus clients. 

 Un petit detall 
que causa un gran 
impacte.

1. Xapes

2. Imants 

3. Miralls
 
4. Tasses

5. Enganxines

6. Bosses

7. Samarretes

8. Dessuadores

9. Fundes



Totes les formes i 
mides.

Acabats 
sorprenents, fins 
i tot daurat o 
luminescent.



Imants
Veuran el teu missatge cada dia.

Obrim la nevera 
una mitjana de 6 
vegades cada dia.

Els millors anuncis 
no només estan a 
la televisió.



Crea imants 
flexibles que 
s’adapten a tots 
els volums.

Qualitat 
fotogràfica. 
Flexibilitat. 
Adherència. 
Tacte setinat.

Totes les formes 
i mides per 
adaptar-se a les 
teves idees.

Imants 
flexibles

Imants amb cos 
de xapa. Amplia 
varietat de formes, 
mides i acabats 
que van del mat 
fins al daurat.

Imants rígids

Suma valor a les 
teves campanyes 
amb un producte 
personalitzat 
que esdevindrà 
imprescindible 
per tots els teus 
clients. 

Pràctic i original.

Imants rígids 
amb obridor



Reflecteix la teva marca

Converteix les 
teves promocions 
en detalls únics 
per als teus clients.

Amb una 
forma rodona 
molt pràctica, 
disponible en dues 
mides i acabats 
mat, brillant o fins 
i tot daurat.

Miralls



Grans records

Molt més que 
promocions. 

Converteix la teva 
marca en la seva 
tassa preferida. 

Sempre al costat 
dels teus clients.

Les nostres tasses 
són de ceràmica, 
blanques per fora i 
plenes de color.

Tasses



Campanyes que enganxen

Enganxines

Crea promocions 
amb ganxo. 

Els adhesius 
personalitzats 
s’adhereixen 
a qualsevol 
superfície llisa 
i resisteixen a 
l’exterior, fins i tot 
a la pluja.



Qualsevol forma 
és possible amb el 
tall més precís.



Marca la diferència

Bosses de tela

Surt al carrer amb 
els teus clients.

Personalitza 
bosses de tela 
urbanes, de la 
màxima qualitat.

Els models que 
més es porten 
i els colors de 
temporada per 
a combinar amb 
totes les teves 
campanyes.



Gym
Posa en forma les 
teves campanyes.

Organic
100% cotó 
orgànic. 
100% moderna.

Premium
Qualitat premium, 
colors refrescants.

TNT Polimeric 
Bag
Resistència i 
durabilitat.



En tots els nostres tèxtils, utilitzem l’última tecnologia 
d’impressió per a grans quantitats amb la capacitat de 
personalització i la precisió de les tirades curtes.

Impressionant

La teva marca, els teus colors

Fiabilitat en la reproducció dels teus colors 
corporatius. 

Ajustem els Pantones per a un resultat perfecte.



Promocions que es porten

Samarretes

Samarretes amb 
talls moderns? 

Sí, a Camaloon 
tens tots els 
models i totes les 
possibilitats. 

Desmarca’t amb 
els talls de moda 
i els colors de 
temporada.



Premium
Vesteix totes les 
teves campanyes.

Organic
100% cotó 
orgànic. 
100% estil.



Actitud urbana

Dessuadores

Si busques 
quelcom diferent, 
atreveix-te amb 
les dessuadores 
personalitzades. 

Amb caputxa i 
sense, orgàniques 
o premium. Crea 
les campanyes 
més urbanes.





Tecnología personalizada

Fundes

A Camaloon pots personalitzar 
fins i tot els dispositius 
electrònics: iPhones, Samsungs, 
iPads, Fundes 2 i 3D per a idees 
que connecten.



Molt més que 
productes personalitzats.

Contacta ara amb el teu agent:
sales@camaloon.com
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