
Ötletkatalógus

Ajándéktárgyak, promóciós 
termé kek vagy épp gumikacsák. 
Csak a kreativitás szab határt 
cége legújabb ajándékaihoz, 
termékeihez, ajándékaihoz.

Egyedi ajándékok, 
Egyedi ötletek

www.souvenirs.hu



Hungarian Souvenirs Kft. célja a 2011-es meg-
alapítása óta, hogy a magyarországi ajándék 
kis- és nagykereskedelemi piacon minőségben, 
egyediségben, stílusban és elérhetőségben min-
den vásárló vagy ügyfél megtalálja az igényeinek 
megfelelő terméket, szuveníreket.
 
A Hungarian Souvenirs Kft. sokéves 
tapasztalatának alapját a saját boltok feltöltése 
és termékszortimentjük nagyrészének a biz-
tosítása adja. A Memories of Hungary jelen-
leg 8 üzlettel, sokezres ajándékválasztékkal 
üzemeltet boltokat többek közt az Országház 
Látogatóközpontban, a Liszt Ferenc Nemzetközi 
Repülőtér SkyCourt és a 2B terminál területén, a 
Bazilika és a Halászbástya szomszédságában 
vagy épp az Intercontinental Hotelban.

A saját üzletek ellátása mellett ezen kívül 
több, mint 20 budapesti szuvenírbolt 
beszállítójaként is közreműködik cégünk az aján-
dékkereskedelem területén, amelyekbe a saját 
tervezésű, egyedi grafikával ellátott terméke-
ink kerülnek kiemelt helyekre a polcokon. Egyedi, 
minőségi  grafikáink száma meghaladja a 20-at, 
amelyeket a szuvenírek széles skáláján tudunk 
alkalmazni, többek között mágneseken, bögréken, 
pólókon és egyéb, általános ajándéktárgyakon túl 
poháralátéteken, puzzle-n, kaleidoszkópon, 
karácsonyfagömbön vagy exkluzív fémdobozon.

Az ajándéktárgy-gyártás területén cégünk erős-
sége, hogy a legtöbb elérhető ajándéktárgy 
már minimális, 10, 50 vagy 100 darabos mini-
mum mennyiséggel is rendelhetőek. Pár, kéz-
zel készült kivételtől eltekintve a gyártási idők 
is tervezhetővé teszik a rendeléseket, a 
grafikai tervek elfogadása után az aján-
déktárgyak 1-4 héten belül a polcokra 
kerülhetnek, amelyek kiszállításáról is gondosko-
dunk. Cégünk a lehető legnagyobb szinten igyek-
szik megfelelni az adott és kért körülményeknek, 
többek között a saját tervezésű vagy a felmért 
igényeknek megfelelően elkészített grafikai 
tervek területén, a rendelhető darabszámok 
vagy épp a célközönség igényeinek 
megfelelő ajándéktárgy kiválasztás tekintetében.

A Hungarian Souvenirs Kft. említett erősségei 
teszik lehetővé, hogy egyedi megrendelésekkel 
folyamatos beszállítói lehetünk a Mátyás-temp-
lomnak, a Magyar Nemzeti Galériának, Mo-
hácsi Busójárás maszkfaragóinak, a Spanyol-
országi Magyar Nagykövetségnek, a balatoni 
szuvenírüzleteknek vagy épp az Amsterdams 
Spuitwaters.

Amennyiben úgy látja, hogy cégünk és 
termékeink  felkeltette érdeklődésüket, kérem 
keressen minket egy esetleges együttműködés 
jegyében, szívesen biztosítanánk egyedi, 
illetve Budapest és Magyarország tematikájú 
termékeket, ajándéktárgyakat.
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SPIRÁL FÜZET | CERUZA | KÖR MÁGNES | FÉM KÖNYVJELZŐ | KITŰZŐ 
KŐ POHÁRALÁTÉT | KULCSTARTÓ | EGÉRPAD | DÍSZKANÁL | BÖGRE 
BÁDOGBÖGRE | FÉM KÁRTYATARTÓ | VÁGOTT MÁSNES | TÁBLAKÉP 

PUZZLE | PANORÁMA MÁGNES | SZEMÜVEGTOK SZEMÜVEGTÖRLŐVEL 
CUKORKÁS DOBOZ | KŐMÁGNES | FÉM NÉVJEGYKÁRTYATARTÓ | PÓLÓ 

NESZESZER | TOLL | KALEIDOSZKÓP | FA KÉPESLAP | VÁSZONTÁSKA

TERMÉKLISTA
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- segítünk a grafikai tervezésben
- 4 színnel, kiváló minőségben
- kis darabszámoktól
- egyedi csomagolással
- gyors átfutási idő
- látványterv készítése

Korényi Péter | korenyip@gmail.com |  +36 30 489 90 58

Nézze meg teljes termékkínálatunkat
www.souvenirs.hu
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Termékek 
szállodáknak

Üzleti 
vendégeknek, 
szállodai szoba 
bekészítésre, 
arculatba 
illeszthető 
termékek



Egyedi termékek gyártása 
mellett lehetőség van kész 
csomagok megrendelésére 
is a hotel arculatába illesztve. 
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Nézze meg teljes termékkínálatunkat
www.souvenirs.hu

Erre egy pár példa látható itt, 
de természetesen ezek igény 
szerint alakíthatóak. 

- egyedi csomagok készítése 
- üzleti ügyfeleknek, szobai bekészítésre
- termékek készítése a hotel arculatával
- kis példányszámtól, látványterv készítésével



Termékek 
múzeumoknak

Termékek 
időszaki kiállításra, 
múzem shopba



Cégünk célja, hogy Magyarorszá-
gon először olyan egyedi, különle-
ges ajándéktárgyakat biztosítson a 
múzeumok, tárlatok és különböző 
kiállítások boltjainak vagy az ahhoz 
kapcsolódó programokhoz, 
amelyek hűen tükrözik a kiál-
lított tárgyak minőségét, sa-
játosságait és exkluzivitását. 
A Hungarian Souvenirs Kft. által gyár-
tott termékek emellett megfelelő 

ajándéktárgyak lehetnek bármely 
bolt, rendezvény vagy cég számára.

Kiváló minőség, rengeteg lehetőség

Katalógusunk számos olyan termé-
ket, példát tartalmaz, amelyet igé-
nyei szerint alakíthat. Referenciáink 
közül választva termékeinket az Ön 
igényeinek megfelelően tudjuk át-
alakítani, az adott téma grafikájával 

Nézze meg teljes termékkínálatunkat
www.muzeumshop.hu
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elkészíteni, akár már minimális 
darabszámokkal.
- Különböző termékek:
Katalógusunkból választva megta-
lálhatja az Ön igényeinek megfelelő 
terméket.
- Egyedi grafika és megjelenés:
Saját grafikáját használva tehető 

egyedivé a termék, amely elkészíté-
sében is tudunk segíteni.

- Kifizetődő darabszámok:
A lehető legalacsonyabb rendelési 
minimum darabszám.



REFERENCIÁK - Memories of Hungary

REFERENCIÁK - Skanzen REFERENCIÁK - Sissi

REFERENCIÁK - Mátyás-templom 
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REFERENCIÁK - Ajándéktárgyak Magyarországról
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Egyedi 
csokoládék

Csokoládék 
cserélhető 
grafikával, egyedi 
csomagolásban



Cégünk egyedi csomagolású csoko-
ládék tervezésével és készítésével 
is foglalkozik. Válasszon elérhető 
Budapest és Magyarország tema-
tikájú termékeink közül vagy küldje 
el számunkra ötleteit, grafikáit és 
szívesen elkészítjük Önnek egyedi 
csokoládéját.

A csomagoláson belül a grafika egy 
külön lapon található, így az akár 
cserélhető is.

Egyedi grafika, saját megjelenés. Cserélhető lapokkal.
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Egyedi csokoládék:
- alacsony darabszámtól
- cserélhető grafikákkal
- minőségi magyar csokoládéval
- prémium csomagolással



Gumikacsák

Kacsákkal 
színesebb a világ: 
logózva, egyedi 
gyártásban vagy a 
300 meglévő fajta 
közül választva
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the perfect gift for any occasion

unique & customizable promotional giveaway

high product quality consisting of only the best 
raw materials - safe for babies

internationally established German brand 
with strong recognition value

highly emotional product triggers buying reflex

eye-catching selling concept with different display 
presentations

high profit margin on a minimum sales space

big variety of more than 350 different 
rubber duck designs

196 cm

151 cm

180 cm

56 cm42 cm 46cm

40 different duck designs
DUCK DISPLAY OF 40

72 different duck designs
DUCK DISPLAY OF 72

64 different duck designs
double placement

ROTATING DISPLAY OF 64

Ducks with benefitsLILALU RUBBER DUCKS
THE PERFECT IMPULSE ITEM

38 cm

61 cm

40db 72db 64db 20db

Kacsákkal színesebb a világ
Minőségi ajándéktárgy minden-
kinek. Vigyél egy kis szeretetet, 
színkavalkádot és vidámságot a 
mindennapokba. A Hungarian Sou-
venirs Kft. által Magyarországon 
kizárólagosan forgalmazott egyedi 
gumikacsák tökéletesek ajándék-
ként, szuvenírként, fürdőszobai já-
tékként a kicsiknek vagy hobbiként 
gyűjthető tárgyként.

Az egyedi gumikacsák tökéletesek
ajándékként, nyereményjáték díja-
ként, bolti vagy online termékpro-
mócióhoz. Több mint 300 kacsa 
választható katalógusból, de gyárt-
ható teljesen egyedi tervezésű vagy 
logózott kacsa is.

Nézze meg teljes termékkínálatunkat
www.gumi-kacsa.hu
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Egyedi kacsa, 
saját design

A te saját gumikacsád: kreatív, egyedülálló és magas minőségű

1.      Egyes lépés 2.      Kettes lépés 3.      Hármas lépés

Van egy egyedi és 
nagyszerű ötleted, 
amiből szuper gumika-
csa lenne? Beszéljünk 
róla és együtt kitaláljuk 
a részleteket, a szük-
séges információkat 
átvesszük.

Ahogy az első min-
ta kacsa elkészül, 
elküldjük neked. A vég-
ső jóváhagyás után 
gyártásba tesszük.

a. A megbeszélt infor-
mációk alapján elké-
szítjük az első tervet és 
elküldjük neked.
b. A visszajelzéseid 
alapján véglegesítjük a 
design-t.
c. A következő lépés-
ben elküldjük neked 
jóváhagyásra.
d. Elküldjük az áraján-
latot.

Csak három lépés az egész és kész is!!

AKÁR 5000 DARABTÓL
VÁLOGASSON 300 KACSA KÖZÜL

Logózott 
kacsa

Ossza meg érzéseit, reklámját, üzenetét egy kacsa segítségével.

1.      Egyes lépés 2.      Kettes lépés 3.      Hármas lépés

Beszéljünk az ötlete-
idről, küldd át nekünk 
logódat vagy az üze-
netet, amit szívesen 
látnál egy kacsán.

Válaszd ki a logód szí-
nét, a megfelelő be-
tűtípust, méretet vagy 
színt. Digitális minta és 
a jóváhagyásod után, 
már készülnek is.

AKÁR 250 DARABTÓL
VÁLOGASSON 300 KACSA KÖZÜL

Csak három lépés az egész és kész is!!

REF
ERE

NC
IA

Válaszd ki a neked 
megfelelő kacsát közel 
300 alap közül. Beszél-
jük meg a logó vagy a 
szöveg helyét, legyen 
az a kacsa hasa, bal 
vagy jobb oldala vagy 
hátulja. 
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