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Dystrybutor w Polsce:
Amex Stationery Sp. z o.o.  ul. Sikorki 2  31-589 Kraków 
Tel: +48 12 684 32 90  e-mail: edding@amexgroup.pl

Wykorzystaj szansę na dodatkowy zysk dzięki  
pastelowej mocy nowych pisaków edding 1200

Zanotuj wzrosty sprzedaży dzięki

Nasza nowa gama pisaków e-1200 sprosta  
wszystkim oczekiwaniom klientów:

   Nowe możliwości sprzedażowe dzięki odwołaniu się do 
mody na pastelowe kolory

   Duży potencjał pokaźnego wzrostu sprzedaży: pisaki 
idealne zarówno na podarunek, jak i do uzupełnienia 
własnej kolekcji przyborów

Korzystne ceny motywujące do  
impulsywnych zakupów:

   Nowa, korzystna i logicznie uporządkowana struktura 
cenowa zestawów gwarantuje konkurencyjność  
cen – opłacalność rośnie wraz z rozmiarem zestawu, 
co sprzyja wzrostowi sprzedaży

Strona internetowa  
z loterią i ciekawymi pomysłami

Wkładki do  
obudowy telefonu  

szablony do ściągnięcia

Online Offline

Wobblery reklamowe

PR handlowy/konsumencki
reklamy drukowane

PR handlowy/konsumencki 
media społecznościowe, banery internetowe

Broszura produktowa

Współpraca z blogerami/
influencerami

Reklama displayowa/
programatyczna

Newsletter  
i strona z  

inspiracjami

Displaye

Rusza kampania 360° edding – wsparcie na każdym poziomie
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60 %

52 %

*Badanie ilościowe „Twórczy potencjał” prowadzone przez Mindline w GER, FRA, ESP, ITA, NL, CH, UK, SWE, TR, PL, HU, RUS i ARG, styczeń 2016 *Źródło: statystyki z ostatnich 5 lat, wartości globalne   **Źródło: roczna sprzedaż Colour Happy; dane z okresu 06/2016 - 08/2018 *W sezonie BTS 2019 dostępne wyłącznie w Hiszpanii i Portugalii

Starannie dobrana gama pastelowych odcieni 
zapewnia marce edding przewagę na rynku

Odcienie jeszcze bardziej „pastelowe” niż te oferowane przez konkurencyjne marki:

Do twórczej pracy 
w wolnym czasie 

używam przyborów 
do kolorowania.

Najbardziej lubię 
uwalniać swoją 
kreatywność na 

papierze.

Jakość edding – produkty do kolorowania, 
które gwarantują zadowolenie klienta

Nowe trendy, nowe kolory, nowy edding

   Kolorowanie jest jedną z najpopularniejszych czynności twórczych*

   Pisaki do kolorowania to jeden z najczęściej używanych produktów, oferujący szeroki zakres możliwości

   Recepta na sukces edding: produkty dostosowane do konkretnych potrzeb, oferujące prawdziwie 
wysoką jakość i inspirujące do pracy twórczej w zgodzie z najnowszymi trendami

Produkty edding pozwalają osiągnąć profesjonalne rezultaty nawet początkującym użytkownikom

   Wzrosło zapotrzebowanie na pastelowe kolory, które są główną siłą napędową w sektorze  
przyborów do kolorowania

   Mimo to wybór pisaków do kolorowania dostępnych na rynku jest jeszcze mocno ograniczony

   edding odświeżył swój klasyczny pisak e-1200 – ten model jako pierwszy będzie  
dostępny w nowej gamie pastelowych kolorów

   Możliwość dotarcia do nowych, młodych  
klientów – nowe, modne  
kolory to nowy pretekst  
do zakupów

   Strategia bazująca na sukcesie osiągniętym dzięki zestawom Colour  
Happy Box w 2018 r.

   Właściwy wybór: 50 lat udanej obecności pisaka e-1200 na światowym 
rynku – 35 krajów i prawie 9,86 milionów pisaków sprzedawanych rocznie*

   Wzrost sprzedaży dzięki nowym kolorom – zestaw e-1340 zapewnił  
wzrost sprzedaży o 30%** dzięki wprowadzeniu 10 nowych kolorów

Konkurent A

   Atrakcyjna paleta barw, której moc drzemie w sześciu nowych, delikatnych 
pastelowych odcieniach, zgodnych z panującymi trendami

   Pisaki z cienką końcówką e-1200 zapewniają wygodę pisania i kolorowania

   Przydatne w bardzo różnych sytuacjach – od kreatywnego kolorowania i pisania 
po szkicowanie, tworzenie artystycznych napisów i zwyczajne notowanie

Dajemy klientom to, czego pragną – #pastelpower

Poznaj nową serię pastelowych pisaków e-1200Wypróbowany sposób na sukces

Standardowy asortyment

Pojedyncze pisaki Zestaw 6 pisaków
w odcieniach 

pastelowych

Display pisaków e-1200
16 kolorów, w tym 6 nowych  

pastelowych odcieni

Zestaw 14 pisaków (12+2)
Zawiera 4 pastelowe odcienie

Zestaw  
20 pisaków (16+4)*

Zawiera 4 pastelowe odcienie

Display 18 x zestaw 6 szt.
18 zestawów po 6 pisaków w  

odcieniach pastelowych

Display 6 x zestaw  
20 szt. (16+4)*

Zestaw zawiera 4 nowe 

pastelowe odcienie

Back to School

Display 10 x zestaw  
14 szt. (12+2)

Zestaw zawiera 4 nowe pastelowe  

odcienie
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