
MEDALE NA MIARĘ



Medal inny niż wszystkie? 

Czemu nie?
Każdy zwycięzca zasługuje na piękny medal.  

A każdy medal ma prawo być tak inny jak wydarzenie,

podczas którego jest wręczany a nawet tak inny, jak jego zwycięzcy.

To prostsze niż myślisz i szybkie jak 

Wystarczą 3 kroki, by sięgnąć po unikatowy medal:

WYCENA MEDALU – cena medalu zależy od stopnia skomplikowania projektu, 

użytych materiałów, rozmiaru i grubości oraz ilości zamówionych sztuk.  

Ten etap trwa do 1 dnia roboczego i kończy się zatwierdzeniem wyceny  

i złożeniem zamówienia.

ZAPROJEKTOWANIE MEDALU – określenie wzoru, treści i rozmiaru, wybór materiałów, 

z których będzie stworzony.  

Ten etap trwa do 3 dni roboczych i kończy się zatwierdzeniem projektu.

W projektowaniu możesz liczyć na doświadczenie i talent projektantów Tryumf.

PRODUKCJA I DOSTAWA MEDALU – dostarczamy zawsze na czas i w umówione miejsce.

Przed wysyłką starannie pakujemy medale, by bezpiecznie dotarły do odbiorcy.

Ten etap trwa do 7 dni roboczych w przypadku medali ze zwykłą wstążką  

zaś do 12 dni roboczych w przypadku medali ze wstążką personalizowaną  

i kończy się dotarciem medalu do organizatora wydarzenia.

Cały proces to zaledwie do 11 dni roboczych w przypadku medali ze zwykłą wstążką  

a do 16 dni ze wstążką personalizowaną.  

Proste i szybkie, prawda?



Medal inny niż wszystkie?  

Czemu nie?

Co jeszcze warto wiedzieć?

• Medale na miarę 1-2-3 powstają poprzez łączenie ze sobą: kilku materiałów:  

pleksy, laminatu, sklejki – do wyboru kilku technik: nadruku kolorowego,  

graweru – do wyboru

• Możesz zamówić je w dowolnym kształcie

• Minimalna grubość medalu to 3 mm

• Wzór medalu może być jednostronny lub dwustronny

• Medal jest w 100% unikatowy i spersonalizowany

• Projekt medalu kosztuje zaledwie 39,00 zł brutto

• Najprostszy medal ze wstążką kosztuje zaledwie 3,50 zł brutto

• Minimalne zamówienie to 50 sztuk medali

• Charakter medalu możesz podkreślić wstążką zwykłą lub personalizowaną

• Aby dodać medalom elegancji – te o średnicy 50, 60 i 70 mm  

możesz zamówić w etui wybranym z szerokiej oferty Tryumf™

• Medale dostarczamy poprzez najlepsze firmy kurierskie – to gwarancja  

punktualnej dostawy

A więc – zapraszamy do wyboru spośród szerokiej gamy możliwości Tryumf™!



Medale z pleksy 3 mm 
z nadrukiem





Medale z pleksy z nadrukiem 
i laminatu z grawerem



Medale z pleksy z nadrukiem 
i sklejki z grawerem



Medale z pleksy czystej 
i sklejki z grawerem



Medale ze sklejki  
z grawerem



Medale ze sklejki  
z nadrukiem i grawerem



Medale ze sklejki  
i sklejki z grawerem



Medale uszlachetnione 
metodą Water Drop



Proponujemy dwa rodzaje wstążek: 

• wstążki standardowe, tkane, z poliestru, długość 900 mm. Wstążki dostępne

są w wielu kolorach i mogą być przyszyte bezpośrednio do medalu

(wstążka 20 mm) lub zapięte na tzw. karabińczyk (wstążka 11 lub 22 mm);

• wstążki sublimacyjne, satynowe, personalizowane, z nadrukiem,

w dowolnym kolorze, długość 900 mm – do wyboru oferujemy

kilka szerokości, w tym standardowa 20 mm.

Idealna   

wstążka 

Zapraszamy!
Gotów do wyboru? 
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