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Zrównoważony pod względem ekologicznym: 
oszczędność zasobów dzięki  

trwałości; przyjazny dla środowiska m.in. 
dzięki materiałowi czaszy waterSAVE® i  

neutralności klimatycznej

Zrównoważony pod względem  
ekonomicznym: wysoka jakość  
zapewnia długą żywotność, a tym 
samym trwały efekt reklamowy

FARE to jakość, bezpieczeństwo, 
niezawodność i innowacyjność

WYSOKIEJ JAKOŚCI  
INDYWIDUALNY

parasol
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Możliwości sięgają od różnych  
oznaczeń promocyjnych aż po  
wyjątkowe projekty specjalne

JAKO TRWAŁY  
AMBASADOR MARKI

DAJ SIĘ 
ZAINSPIROWAĆ

W tym STYLEBOOKU  
znajdziesz kilka z wielu  

różnych sposobów 
wykorzystania  

parasoli FARE®.

Reprezentuje Twoją firmę lub produkt
 �  wizualnie (logo lub hasło, wygląd  
zgodny z designem korporacyjnym)

 �  dotykowo (wysokiej jakości materiały) 
 �  a nawet akustycznie (dźwięk przy  
otwieraniu parasola)

parasol
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perfekcyjnie
Artykuły dla fanów/artykuły promocyje

Dla klubów sportowych, obiektów spor
towych, organizatorów imprez i instytucji 
kulturalnych, takich jak teatry

Artykuły full service

Na przykład dla firm ubezpiec
zeniowych, banków, dostawców 
usług finansowych i branży  
telekomunikacyjnej
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Dane dotyczące wymiarów i wagi są orientacyjne. Różnice kolorystyczne, techniczne i optyczne zastrzeżone. Uszlachetnienia widoczne w przykładach 
nanoszenia reklam są dodatkowo płatne. Obowiązują nasze Ogólne Warunki Handlowe.

perfekcyjnie
INDYWIDUALNE ROZWIĄZANIA 
NA KAŻDĄ OKAZJĘ
Co czyni parasole FARE® wyjątkowymi nośnikami 
reklamy? Kreatywność i pasja! FARE oferuje 
parasole, które są idealnie dopasowane do firm i 
grup docelowych oraz życzeń i wymagań klientów, 
z uwzględnieniem wymaganych ilości i dostępnego 
budżetu: Wyjątkowe modele wyróżniające się 
wysokiej jakości wzornictwem, przemyślanymi 
detalami i doskonałą jakością – również w wersji 
na indywidualne zamówienie.

PARASOLE FARE®  
ZAWSZE PASUJĄ

Upominki dla klientów

Dla każdej branży i każdej 
firmy – niezależnie od tego,  
czy chodzi o B2B czy B2C

Wiele produktów FARE® zostało dokładnie  
sprawdzonych przez akredytowane laboratorium  
LABTECH  Prüfgesellschaft mbH.

Etykieta „neutralne dla klimatu“ firmy ClimatePartner 
poświadcza kompensację emisji CO₂.

Przykładowe oznaczenie
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Gadżety targowe

Dla każdej branży, wykorzysty
wane również podczas targów 
wewnętrznych, konferencji czy 
kongresów

Upominki dla pracowników

Na imprezy gwiazdkowe, letnie 
festyny, jubileusze, urodziny itp
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Parasole do wypożyczenia

Dla branży hotelarskiej, a także 
dla klubów golfowych

Upominki z okazji podpisania umowy

Dla salonów samochodowych,  
 sklepów z wyposażeniem wnętrz,  
biur nieruchomości, biur podróży

Jubileusz firmy/uroczyste otwarcie

Szczególnie dla sklepów i firm usługowych, 
gastronomicznych i rzemieślniczych
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Jubileus firmy/uroczyste otwarcie

DOBRY SPOSÓB 
DLA KLIENTEK NA 

ZAPREZENTOWANIE 
DOSKONAŁEJ 

STYLIZACJI
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Sprawić wyjątkową przyjemność
Tego właśnie chciał pewien fryzjer z okazji 
swojego jubileuszu. Szukał nośnika rek
lamy o indywidualnym charakterze, który 
reprezentowałby jego salon i pozwolił 
docenić wieloletnie klientki.

Idealna fryzura
Na zakończenie wizyty w salonie 
osobiście wręczano klientkom AC parasol 
długi FARE® Pure z przezroczystą czaszą. 
Reagowały bardzo entuzjastycznie – od 
tej pory prezentują swoje perfekcyjne 
fryzury.

Parasol z widokiem
Każdy, kto wychodzi od fryzjera,  
chce budzić podziw nawet w  
deszczu i wrócić do domu z pięknie 
wystylizowaną fryzurą. Pomysł: 
AC parasol długi FARE® Pure z 
przezroczystą czaszą. Zapewnia 
doskonałą widoczność – do   
wewnątrz i na zewnątrz.

SALON ŚWIĘTUJE 10-LECIE 
ISTNIENIA – A STALI KLIENCI 
OTRZYMUJĄ PREZENTY

Przykład z praktyki
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Parasol składany FARE® AOC mini

 � Otwieranie i zamykanie jednym naciśnięciem

 � Rączka dopasowana kolorystycznie do czaszy

 � Obecnie dostępnych 24 kolorów

Jubileus firmy/uroczyste otwarcie

Nadaje ton  
na 24 sposoby

Branża kosmetyczna, modowa, malarze, lakier
nicy – nie tylko fryzjerzy zachęcają do kolorów. 

Parasol składany FARE® AOC mini zawsze oferuje 
odpowiedni odcień. Do wyboru są 24 kolory, a 

czasza i uchwyt są idealnie dopasowane kolorys
tycznie. System wiatroodporny stawia opór nawet 

silniejszym podmuchom wiatru.

Mocny na wietrze

FARE® AOC

5460

wS wS
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Parasol składany FARE® Mini Style

 � Zaskakujący efekt przy otwieraniu

 � Kolorowe pierścienie, szyny i szwy

 � Materiał czaszy waterSAVE® z tworzyw sztucznych 

pochodzących z recyklingu, farbowany bez użycia wody

Jubileus firmy/uroczyste otwarcie

Atrakcyjny i modny

Przede wszystkim modnie
W wielu branżach liczy się „to coś”. I właśnie to oferuje ten stylowy parasol 
składany – stanowi połączenie neutralnej czerni i kolorowych akcentów, a jego 
czasza jest wykonana z barwionego bez użycia wody materiału z tworzyw sztuc
znych pochodzących z recyklingu. Mini Style to elegancki, a przy tym bardzo 
atrakcyjny cenowo model, który idealnie sprawdza się w przypadku różnych 
uroczystości w mniejszych firmach.

FARE® MINI 
STYLE

5084
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Artykuły full service

KAŻDY POWINIEN 
CZUĆ SIĘ TUTAJ 

ZAANGAŻOWANY
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Kiedy potrzebne jest rozwiązanie 
unisex
Artykuły full service powinny być 
dopasowane zarówno do kobiet, jak i 
mężczyzn, a także do jak najszerszej 
grupy docelowej obejmującej i klientów 
i pracowników. Było to wyjątkowo ważne 
dla pewnej firmy ubezpieczeniowej przy 
wyborze odpowiedniego parasola.

Zawsze przy sobie
Pracownicy firmy ubezpieczeniowej od 
razu docenili zalety parasola składanego 
mini i często korzystali z tego artykułu full 
service. Parasol składany jest wykorzysty
wany w szczególności rano i wieczorem 
na krótkim odcinku między biurem a 
przystankiem autobusowym.

Z łatwością mieści się w torebce lub kieszeni
Który parasol jest neutralny pod względem 
wizualnym – a przy okazji odpowiedni dla kobiet 
i mężczyzn? Wybór padł parasol składany mini 
FiligRain Only95, który waży zaledwie 95 g i jest 
na tyle kompaktowy, że mieści się zarówno w 
damskiej torebce, jak i wewnętrznej kieszeni 
męskiej marynarki lub płaszcza. Ten mały para
sol składany można z łatwością schować w 
plecaku lub aktówce – idealnie sprawdza się w 
działalności biznesowej.

Okazać przywiązanie
Dzięki parasolom FiligRain Only95 z ozna
kowaniem firmowym zespół firmy ubezpiec
zeniowej w widoczny sposób utożsamia się 
z firmą. Budzi to również pozytywne reakcje 
przechodniów.

FIRMA UBEZPIECZENIOWA CENI  
SOBIE UNIWERSALNE ROZWIĄZANIA –  
I WALORY PRAKTYCZNE

Przykład z praktyki

pon
iżej

 21
 cm

tylko 95 g
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FARE®  
WHITELINE

AC średniej wielkości parasol długi FARE® Whiteline

 � Kij, szyny i kolce z tworzywa sztucznego w stylowej bieli

 � Czasza z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu (rPET)

 � Uchwyt Soft-Feel z białym przyciskiem zwalniającym

NOWOŚĆ

Artykuły full service

Biel i kolor
Nowy, bardzo atrakcyjny artykuł full 
service – średniej wielkości parasol 
długi przyciąga spojrzenia licznymi 
białymi detalami. Biel nadaje wrażenie 
schludności, a w połączeniu z kolorem 
pasuje do wizerunku wielu firm, 
również tych spoza branży ubezpiec
zeniowej.

Bardzo  
stylowy

4744

14



FARE® JUMBO®
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Parasol składany FARE® Jumbo®

 � Duża średnica i nietypowy kształt parasola za sprawą 

10 brytów

 � Czasza i pokrowiec z modnym odblaskowym obrzeżem

 � Przyjemna w dotyku rączka z elastycznym sznurkiem 

do noszenia i możliwością wklejenia domingu

Artykuły full service

Czasem liczy się  
rozmiar
Duży parasol na miarę mniejszego budżetu – dzięki średnicy 
117 cm i modnym odblaskowym lamówkom zapewnia 
doskonałą ochronę w deszczu i ciemności nawet dwóm oso
bom. Gwarancją długotrwałej satysfakcji w przypadku tego 
artykułu full service jest jego dobra jakość i zabezpieczenie 
przed silniejszymi podmuchami wiatru. Parasol spełnia obiet
nice – podobnie jak firma ubezpieczeniowa!

Wyjątkowo atrakcyjna  
cena

5222

d 117 cm
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Parasole do wypożyczenia

GOŚCINNOŚĆ 
POZOSTAJE W 
PAMIĘCI NA 

DŁUGO
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Świadomość ekologiczna w każdym 
detalu
CityHotel postawił na turystykę 
świadomą ekologicznie. Do wypożyczania 
gościom potrzebny był parasol, który 
odzwierciedla tę filozofię.

Przyszłościowy parasol „to go”
Parasol długi AC ÖkoBrella jest teraz 
dostępny dla wszystkich gości, których 
ciągnie na świeże powietrze nawet w cza
sie deszczu. Usługa jest pozytywnie od
bierana i goście chętnie z niej korzystają.

Od parasola do wypożyczenia do 
nieodłącznego towarzysza
Parasol długi AC ÖkoBrella z nadru
kiem logo hotelu można również 
kupić. To praktyczna, ekologiczna 
pamiątka dla wszystkich, którzy chcą 
zabrać do domu coś więcej niż  
tylko wspomnienia.

Bardzo ekologiczny
Czasza z tworzyw sztucznych 
pochodzących z recyklingu, bar
wionych bez użycia wody, i uchwyt 
z prawdziwego drewna – pomysł 
wypożyczania hotelowego parasola 
długiego AC ÖkoBrella okazał się 
rozwiązaniem, które zapewnia 
długotrwałe korzyści. W przypadku 
tego parasola zalety ekologiczne 
widać na pierwszy rzut oka.

PEWIEN HOTEL STAWIA NA 
ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ –  
I DOSKONAŁĄ OBSŁUGĘ

Przykład z praktyki
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FARE® 
DOUBLEFACE

AC parasol golfowy  
FARE® Doubleface XL Vent

 � Kij z włókna szklanego z pasującym kolorystycznie  

do czaszy, nadrukowanym motywem kropli

 � Nałożona warstwa wentylująca

 � Materiał czaszy waterSAVE® z tworzyw sztucznych 

pochodzących z recyklingu, farbowany bez użycia wody

Parasole do wypożyczenia

Przy każdej pogodzie 

Profesjonalista na polu
Dzięki parasolowi golfowemu AC FARE® Doubleface XL Vent 

punkty u swoich wysportowanych gości zdobywają nie tylko hotele 
zlokalizowane w pobliżu pola golfowego. Jego specjalna, nałożona 

warstwa po prostu przepuszcza wiatr – duży parasol nie wywija się 
nawet przy silnych podmuchach. Wizualnie zaskakuje motywem 
kropli nadrukowanym na kiju z włókna szklanego. Powlekana od 
wewnątrz czasza chroni również przed słońcem, dlatego warto 

w ramach usługi specjalnej wyposażyć w ten parasol osoby 
pomagające nosić torbę z kijami zawodnika.

wS wS wS wS wS wS

2385
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Parasol długi FARE® 4Kids Skylight

 � Z oświetleniem wewnętrznym LED dla lepszej orientacji w ciemnościach

 � Zaokrąglony szpic i zaokrąglone, powiększone kolce chronią przed zranieniem

 � Łatwe włączanie i wyłączanie światła LED na bezpiecznym suwaku

NOWOŚĆ

Parasole do wypożyczenia

Dla małych gości 
hotelowych
W hotelach rodzinnych i apartamentowych cała 
rodzina czuje się jak w domu. Kolorowy parasol 
długi umila pobyt najmłodszym gościom – upo
minek z hotelowego sklepiku z wewnętrznym 
oświetleniem LED sprawia, że oczy dzieci błyszczą 
jeszcze bardziej. Dzięki bezpiecznemu suwakowi  
i zaokrąglonym, powiększonym kolcom wakacyjne 
zabawy będą sprawiać przyjemność nawet przy 
złej pogodzie.

Teraz  
będzie kolorowo

FARE®  4KIDS  
SKYLIGHT

6949



Gadżety targowe

GOŚCIE TARGOWI 
UWAŻAJĄ, ŻE 

TO NAPRAWDĘ 
SPRYTNE 

ROZWIĄZANIE
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Skoncentrować się na tym, co ważne
Przy okazji targów branżowych  pewna 
średniej wielkości firma chciała 
zrezygnować ze zbędnych opakowań 
i toreb jednorazowych. W centrum 
uwagi miał być zrównoważony rozwój i 
możliwość ponownego wykorzystania.

Z myślą o środowisku 
Po zakończeniu targów parasol i torbę 
można zabierać ze sobą na zakupy – 
czy można je wykorzystać w bardziej 
zrównoważony sposób? Kolejne korzyści 
dla środowiska: rączka z prawdziwego 
drewna i barwiony bez użycia wody 
materiał czaszy z tkaniny poliestrowej 
pongee waterSAVE® wykonany z tworzyw 
sztucznych pochodzących z recyklingu. 
Firma i jej partnerzy biznesowi z łatwością 
identyfikowali się z takim praktycznym 
podejściem do kwestii zrównoważonego 
rozwoju.

Parasol i torba w jednym
Torba na materiały informacyjne w zestawie: 
 parasol składany ÖkoBrella Shopping zachwyca 
sprytnym pokrowcem, w którym znajduje się 
praktyczna torba na zakupy. Dzięki temu goście 
targowi mogą wkładać prospekty bezpośrednio 
do torby, a parasol umieścić w dodatkowej 
przegródce na dole – i mieć zawsze pod ręką na 
wypadek wieczornego deszczu.

PEWNA FIRMA ZMIENIA 
NASTAWIENIE – I WYKAZUJE SIĘ 
ŚWIADOMOŚCIĄ EKOLOGICZNĄ

Przykład z praktyki
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Parasol składany FARE® Tube mini

 � Na całej powierzchni plastikowego futerału (tuby) 

możliwy jest nadruk w czterech kolorach

 � Dopasowany kolorystycznie pasek do noszenia wykonany 

z materiału, z którego wykonano czaszę parasola

 � Specjalna rączka z pierścieniem sylikonowym umożliwia 

szczelne zamknięcie tuby

 � Gumowa warga do odprowadzania wody

Gadżety targowe

Dużo miejsca do  
projektowania

Dobrze przemyślana otoczka
Możliwość prezentacji logotypów, zdjęć i haseł jeszcze przed otwarciem parasola – dzięki 
parasol składany FARE® Tube mini. Na jego nietypowym opakowaniu w formie plastikowej 
tuby można umieścić nadruki spójne z prezentacją targową. Tuba ma również praktyczne 
zastosowanie: mokry parasol można zwinąć, włożyć do tuby i transportować bez obawy, że 
woda się wyleje.

FARE® TUBE

5792

22



Us
zla

ch
et

ni
en

ia
 ta

ki
e 

ja
k 

na
 za

pr
ez

en
to

wa
ny

ch
 p

rz
yk

ła
da

ch
 s

ą 
do

st
ęp

ne
 za

 d
op

ła
tą

.

Parasol składany SlimLite® Adventure mini

 � Niezwykle lekki (tylko 143 g)

 � Superpłaska konstrukcja

 � Pokrowiec z karabińczykiem

Gadżety targowe

Łatwo go zabrać ze sobą
Ultralekki, superpłaski parasol składany mini z karabińczykiem  

przy pokrowcu to bardzo praktyczne rozwiązanie. Wystarczy 
zawiesić go na torbie lub plecaku, aby goście targowi mieli  

wolne ręce. Kolejna zaleta: takiego gadżetu targowego w  
postaci parasola nie da się przypadkowo zostawić. 

Mniej  
znaczy więcej

5069

FARE®  
SLIMLITE®
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Upominki dla pracowników

TRZYMAĆ W 
RĘKACH COŚ 

EKSKLUZYWNEGO

24



Zachwycić zmysły
Pewna firma chciała przy okazji świąt 
Bożego Narodzenia w wyjątkowy sposób 
podziękować swoim pracownikom za 
ich pracę: ekskluzywnym upominkiem 
w stylowym opakowaniu pasującym do 
świątecznej okazji.

Radość już przy rozpakowywaniu
Eleganckie opakowanie prezentowe w 
kolorze czarnym odzwierciedla eksklu
zywny charakter elektrycznego parasola 
składanego FARE® eBrella®. Już podczas 
rozpakowywania pracownicy widzą i 
czują, że mają w rękach coś bardzo 
wyjątkowego.

Niezwykły parasol – inny i  
bardzo wyjątkowy
Aby wyrazić szczególne uznanie 
dla pracowników, kierownictwo 
firmy wybrało elektryczny parasol 
składany FARE® eBrella®. Model 
fascynuje zaawansowanymi 
rozwiązaniami technicznymi –  
wbudowany silnik elektryczny 
w pełni automatycznie otwiera i 
zamyka parasol. Do ładowania służy 
port USBC dyskretnie zintegrowany 
w zabezpieczonym przed bryzgami 
wody uchwycie o wyglądzie skóry. 
Parasol, który wyznacza nowe 
standardy.

OKAZAĆ UZNANIE – O TO 
CHODZIŁO PEWNEJ FIRMIE 
PODCZAS IMPREZY GWIAZDKOWEJ

Przykład z praktyki
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FARE® 
SAFEBRELLA®

AC parasol długi Safebrella® LED

 � Czasza z 3M™ Scotchlite™ Reflective Material na  

narożnikach brytów

 � Przyjemna w dotyku, powlekana rączka z obracaną lampką LED

 � Możliwość przestawienia głowicy lampki na białe światło ciągłe 

lub czerwone światło migające

Upominki dla pracowników

Bezpieczny powrót do domu
Niektóre imprezy firmowe kończą się dopiero po północy, a nocny  
powrót do domu zdarza się nie tylko podczas świąt Bożego Narodzenia.  
AC parasol długi Safebrella® LED zapewnia większe bezpieczeństwo 
w drodze do domu – dzięki możliwości wyboru białego lub czerwonego 
światła lampki LED w rączce i odblaskom na czaszy.

Prawdziwa  
atrakcja

7571
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Parasol składany FARE® Fillit

 � Przezroczysty uchwyt z zamknięciem obrotowym

 � Przestrzeń na pomysł: Indywidualne wypełnianie 

według życzenia klienta

Upominki dla pracowników

Ma to w sobie
Drobny upominek jako dodatek do parasola? Parasol 
składany FARE® Fillit posiada przezroczystą rączkę, 
którą można odkręcić i z łatwością napełnić. Zmieści 
się tu np. bon do winiarni, kina czy restauracji.

Niespodzianka  
w pakiecie

FARE® FILLIT

5052
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Upominek dla klienta

PARASOL  
TWORZY  

POCZUCIE 
BLISKOŚCI I  

WIĘZI
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Przykład z praktyki

Doświadczać poczucia więzi
Dom spokojnej starości szukał pomysłu 
na prezent dla krewnych swoich podo
piecznych. Prezent miał się pozytywnie 
kojarzyć z nowym etapem życia, który 
rozpoczyna się wraz z przeprowadzką do 
domu spokojnej starości.

Niezakłócone chwile
Spacery i rozmowy w parku – w domu 
spokojnej starości powstaje przestrzeń 
dla nowych spotkań. Średniej wielkości 
AC parasol długi FARE® Skylight okazuje 
się być idealnym towarzyszem wspólnego 
spędzania czasu na świeżym powietrzu.

Zawsze obok
FARE® Skylight jest dostępny jako 
standardowy parasol długi, a także 
jako parasol składany z praktycznym 
paskiem na rękę. To bardzo prak
tyczne rozwiązanie, szczególnie w 
przypadku korzystania z balkonika, 
kiedy nie ma zbyt wielu możliwości 
schowania parasola.

Parasol o symbolicznej mocy
Światło symbolizuje ufność i nadzieję. 
Właśnie dlatego wybrano średniej 
wielkości AC parasol długi FARE® 
Skylight. Zintegrowane oświetlenie 
wewnętrzne LED włącza się automa
tycznie przy otwieraniu parasola – w 
razie potrzeby można je włączać i 
wyłączać na uchwycie.

DOM SPOKOJNEJ STAROŚCI  
CHCE ZROBIĆ COŚ DOBREGO 
DLA KREWNYCH SWOICH 
PODOPIECZNYCH – A PRZY OKAZJI 
DLA MIESZKAŃCÓW 
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Parasol składany FARE® AC Plus

 � Czasza i pokrowiec z modnym odblaskowym obrzeżem 

w kolorze srebrnym

 � Wyróżniający się wygląd również przy pięknej pogodzie

 � Również w 2 atrakcyjnych kolorach neonowych

Upominek dla klienta

Kolory, które 
przyciągają wzrok

Bycie widocznym w godzinach wieczornych lub po 
zmroku jest ważne nie tylko w przypadku seniorów, ale 
również dzieci i całych rodzin. Parasol składany FARE® 
AC Plus ma modną lamówkę odblaskową – i zapewnia 
jeszcze większą widoczność dzięki kolorom neonowy 

pomarańczowy i neonowy żółty.

Dla małych i dużych

FARE® 
AC PLUS

5547
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AC parasol golfowy FARE® ColorReflex

 � Modna powłoka odblaskowa  

pasująca do koloru czaszy na  

2 brytach oraz na obrzeżu  

pozostałych 6 brytów

 � Powłoka jest prawie niewidoczna,  

jeżeli nie odbija światła

Upominek dla klienta

Być lepiej widocznym
Również model ColorReflex zaspokaja potrzebę bezpieczeństwa – 
nie tylko osób starszych: dwa bryty/segmenty oraz lamówka w 
kolorze czaszy mają powłokę odblaskową. W ciągu dnia parasol jest 
jednokolorowy – dopiero w ciemności, gdy pada na niego światło, 
powierzchnie odblaskowe zaczynają pełnić swoją funkcję i są  
doskonale widoczne.

Dla dobrego samopoczucia

FARE®  
COLORREFLEX

7377
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Artykuły dla fanów/

artykuły promocyjne

TAK WCIĄGA 
SIĘ WIDZÓW DO 

DRUŻYNY 
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Zwycięstwo dzięki właściwemu 
pomysłowi
Pewien klub sportowy chciał zaoferować 
swoim członkom i kibicom atrakcyjne 
artykuły promocyjne, których sprzedaż 
zasiliłaby jednocześnie kasę klubu.

Gra na wszystkich pozycjach 
Czasem wystarczy przejść z jednej strony 
boiska na drugą? Nie ma sprawy! Parasol 
z dwuczęściową podstawą można szybko 
złożyć – i łatwo przetransportować w 
pokrowcu do przenoszenia.

Teraz klub jest zawsze obok 
Klubowe parasole można teraz zobaczyć 
wszędzie, nie tylko podczas treningów 
i turniejów. Fani z dumą okazują, że 
identyfikują się z klubem, nawet na  
basenie czy kąpielisku.

Dla widzów w najwyższej formie
Podczas meczu siatkówki plażowej duzi i mali 
widzowie potrzebują ochrony przed słońcem, a 
czasem przed deszczem – zwłaszcza podczas 
dłuższych turniejów. Gwarantuje ją parasol 
plażowy Travelmate Camper w postaci wodood
pornego parasola podróżnego z ochroną UV 50+.

PEWIEN KLUB SPORTOWY PRZECHODZI 
DO OFENSYWY – WYKORZYSTUJĄC 
DODATKOWĄ SPRZEDAŻ ZWIĄZANĄ 
TEMATYCZNIE ZE SPORTEM 

Przykład z praktyki
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AC średniej wielkości parasol długi FARE® Sound

 � Podczas otwierania po naciśnięciu przycisku odtwarza zapisany dźwięk

 � Możliwość indywidualnego dostosowania do własnego znaku 

dźwiękowego!

 � Idealny do logotypów dźwiękowych, dżingli lub sloganów reklamowych

Czego chcą słuchać 
prawdziwi fani

Wspólne śpiewanie i kibicowanie – w AC średniej 
wielkości parasol długi FARE® Sound można 

zintegrować hymn klubowy lub sportowy „okrzyk 
bojowy” jako logo dźwiękowe. Dzięki temu 

członkowie i przyjaciele klubu zawsze mają przy 
sobie odpowiedni poprawiacz nastroju.

We will, we will  
rock you!

Artykuły dla fanów/artykuły promocyjne

7799

FARE® 
SOUND
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FARE® ALLOVER 
XPRESS
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Quickview
 � Pełnopowierzchniowy cyfrowy 
nadruk wybranego motywu

 � Już od 100 sztuk
 � Gotowy do wysyłki z Dalekiego 
Wschodu w ciągu ok. 20 dni od 
wydania*

 � Inne możliwości wykończenia  
(za dopłatą)

AC parasol długi FARE® Allover Xpress

 � Otwieranie jednym naciśnięciem przycisku

 � Stabilne szyny z włókna szklanego

 � Ponadczasowa elegancka stylistyka

Ze względów produkcyjnych nie można wykluczyć przesunięć grafiki pomiędzy 
sąsiadującymi brytami parasola.
*  Sposób wysyłki: fracht morski ok. 50 dni, koszt wysyłki w cenie, lub fracht 

lotniczy ok. 14 dni, dodatkowa opłata za wysyłkę

Tutaj budzą  
się emocje
Herb klubu czy logo turnieju, zdjęcie obiektu sportowego czy zdjęcie 
z awansu drużyny – na AC parasol długi FARE® Allover Xpress można 
umieścić indywidualne motywy. Realizacja nadruku na całej powierz
chni wewnętrznej lub zewnętrznej jest możliwa już w przypadku mini
malnego zamówienia 100 sztuk.

Bardzo popularny

Artykuły dla fanów/artykuły promocyjne

71104
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Upominki z okazji 

podpisania umowy

ZAKUP 
SAMOCHODU 

Z EFEKTEM 
ZASKOCZENIA
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Pozostawić trwałe wrażenie
Każdy, kto kupuje auto wysokiej klasy, 
decyduje się na wysoki poziom komfortu. 
Właśnie dlatego dealer chce dać swoim 
klientom coś wyjątkowego w związku z 
zawarciem umowy. Założenie: sprawić, 
by wszystko było jeszcze prostsze i 
łatwiejsze.

Zaparkowany pod ręką 
W salonie samochodowym parasol czeka 
już obok nowego pojazdu jako niespod
zianka. Przy przekazaniu samochodu do
radca prezentuje parasol i pokazuje, jak 
łatwo wsiąść z nim do samochodu – oraz 
to, że FARE® Contrary zapobiega zaryso
waniu lakieru. Wszystko po to, aby klient 
mógł jeszcze długo cieszyć się poczuciem 
posiadania nowego samochodu.

Większy komfort w standardzie
Współczesne samochody są precyzyjnie dos
tosowane do potrzeb kierowców. I właśnie to 
wyróżnia parasol długi FARE® Contrary. Przy 
zamykaniu góra składa się do środka, a wnętrze 
wywija się na zewnątrz. Główne zalety: woda nie 
kapie na zewnątrz, a otwieranie i zamykanie nie 
wymaga wiele miejsca – to niezwykle praktyczne 
przy wsiadaniu i wysiadaniu z auta.

PEWIEN SALON SAMOCHODOWY 
SZUKA PREZENTU Z OKAZJI ZAKUPU 
NOWEGO SAMOCHODU – RÓWNIE 
PRZEMYŚLANEGO JAK SAM POJAZD

Przykład z praktyki
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FARE® CARBON  
STYLE

AC parasol golfowy FARE® Carbon Style

 � Łatwe i komfortowe zamykanie dzięki  

dodatkowemu uchwytowi

 � Rączka: detale z efektem carbon

 � Materiał czaszy waterSAVE® z tworzyw sztucznych 

pochodzących z recyklingu, farbowany bez użycia wody

 Inteligentne 
rozwiązanie 

zapewniające 
większy komfort

Świat motoryzacji i zaawansowanych technologii 
to idealne miejsce dla wysokiej jakości AC parasol 

golfowy FARE® Carbon Style. Model wyróżnia się 
wizualnie dzięki czaszy w elegancki wzór kratki 

„ton w ton” i zakrzywionemu uchwytowi z efektem 
carbon. Wyjątkowe rozwiązanie techniczne: dzięki 
skróconemu mechanizmowi zamknięcie parasola 

wymaga sięgnięcia tylko do połowy kija, można 
wiec elegancko wsiąść do samochodu.

Ponadczasowy i  
charakterystyczny

Upominki z okazji podpisania umowy

7915

wS
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AOC parasol składany FARE® Profile mini

 � Otwieranie i zamykanie jednym naciśnięciem

 � Rączka i szpic ze wzorem bieżnika opon

 � Techniczne walory wizualne dzięki jasnoszarym przegubom

Sportowy  
pasażer z 
 profilem
AOC parasol składany FARE® Profile mini 
wydaje się stworzony do przechowywania 
w drzwiach kierowcy. Ekskluzywny, auto
matycznie otwierany i zamykany parasol 
składany ma na rączce elementy stylizo
wane na bieżnik opony. To szczegół, dzięki 
któremu prezent z okazji podpisania umowy 
przyprawi wszystkich fanów motoryzacji o 
szybsze bicie serca.

Błyskawiczny tuning

Upominki z okazji podpisania umowy

FARE® PROFILE

5455
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NASZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA  
CZŁOWIEKA I ŚRODOWISKO
Zrównoważony rozwój definiujemy w kategoriach odpowiedzialności społecznej  
naszego przedsiębiorstwa (ang. Corporate Social Responsibility, CSR). Obejmuje  
on społeczne, ekonomiczne i ekologiczne aspekty naszej działalności.

Woda

113,4 m³

Zgodnie z Programem 
Środowiskowym

1.394 €

Oszczędności

 Społeczne

FARE jest członkiem inicjatywy amfori Business Social Com
pliance Initiative. Wszystkie nasze zakłady produkcyjne przeszły 
pomyślnie audyt zgodności z wymogami Kodeksu Postępowania 
amfori BSCI. Kodeks ten wspiera firmy działające globalnie w  
tworzeniu i monitorowaniu etycznych łańcuchów dostaw oraz  
standardów społecznych i obejmuje m.in. następujące zasady:

 � Godziwe wynagrodzenie 
 � Bezpieczeństwo i higiena pracy
 � Brak przymusu pracy

 Ekonomiczne

Co roku poszerzamy nasz asortyment o nowe, innowacyjne 
 produkty. Stale zwiększamy udział zrównoważonych parasoli.  
W ten sposób chcemy spełniać wymagania naszych klientów i 
zapewnić długotrwały, zdrowy rozwój naszej firmy.

 Ekologiczne

Od 2021 roku firma FARE posiada certyfikat ÖKOPROFIT.  
W ramach certyfikacji wdrożono liczne działania na rzecz  
ochrony środowiska, mające na celu oszczędzanie wody i energii, 
 promowanie emobilności oraz zmniejszenie zużycia surowców. 
Przykładami przyjaznych dla środowiska procesów pracy FARE 
są: wysyłka paczek neutralna pod względem emisji CO₂; łączenie 
zleceń produkcyjnych; unikanie przesyłek drobnicowych; redukcja 
zużycia papieru poprzez digitalizację; przejście na zielony gaz i 
zieloną energię elektryczną. 

 � Brak dyskryminacji 
 � Przyzwoite godziny pracy 
 � Zakaz zatrudniania dzieci

Pomysł Strategia Działanie Produkt Środowisko Pracownicy Odpowiedzialność Przyszłość

Członek amfori, globalnego stowarzyszenia  
biznesowego na rzecz otwartego i zrównoważonego 
handlu. Jesteśmy członkiem amfori BSCI. 
www.amfori.org

Reducja
CO²

−365,1 t

Corporate Social Responsibility

Energia

5.780 kWh
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NEUTRALNOŚĆ KLIMATYCZNA W 
CAŁYM ŁAŃCUCHU DOSTAW
Firma FARE już od 2021 roku jest przedsiębiorstwem neutralnym klimatycznie. W tym samym 
roku została również wyróżniona jako przedsiębiorstwo ÖKOPROFIT. W 2022 roku konsekwentnie 
kontynuowaliśmy naszą strategię zrównoważonego rozwoju: dzięki certyfikowanej neutralności 
klimatycznej naszej popularnej rodziny produktów ÖkoBrella potwierdzonej etykietą ClimatePartner 
„neutralny klimatycznie”. Niemożliwe do uniknięcia emisje są obecnie kompensowane przez 
projekty z zakresu ochrony klimatu w wielu krajach.

Korzyść dla klientów  
posiadających własne cele w  
zakresie ochrony klimatu
Certyfikowany znak „neutralności klimatycznej” zarówno dla FARE  
jako przedsiębiorstwa, jak i dla parasoli ÖkoBrella zapewnia neutralność 
 klimatyczną całego łańcucha dostaw. Klienci mogą więc realizować 
swoją zrównoważoną politykę przedsiębiorstwa również w zakresie 
materiałów reklamowych.

Dzięki projektom z zakresu ochrony 
klimatu firma FARE przyczynia 

się do realizacji 15 Celów 
Zrównoważonego Rozwoju ONZ

Corporate Social Responsibility

Odpady tworzyw sztucznych 
są zbierane, oczyszczane …

… i przerabiane  
na granulat.

Po podgrzaniu i stopieniu powstaje  
z niego włókno poliestrowe, …

… a utkany z niego materiał tworzy  
czaszę naszego parasola waterSAVE®!

Mniej osadów ściekowych

ok. 98 %
Ograniczenie emisji

ok. 60 %

Ograniczenie zużycia energii

ok. 70 %
Oszczędność wody
na jeden parasol

ok. 6 L
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98 %

70%
70%

90 %

ARTYKUŁY 
REKLAMOWE SĄ 
SKUTECZNE!
Niezliczone badania stale potwierdzają  
skuteczność nośników reklamy.

odbiorców 

POLECA
reklamowaną firmę

INNYM OSOBOM

wszystkich osób  
powyżej 14 roku życia

POSIADA
artykuł reklamowy

odbiorców  
artykułów reklamowych

RÓWNIEŻ 
ICH

uŻywa

odbiorców korzysta z  
artykułów reklamowychl

DŁUŻEJ NIŻ 
ROK

odbiorców

ZAPAMIĘTUJE
reklamowany produkt albo  

nazwę marki lub firmy

Źródła:  
Badania GWW (Gesamtverband der WerbeartikelWirtschaft e. V.) „Werbewirkung von Werbeartikeln 2019” i „WAMonitor 2022” –  
szczegóły na stronie https://werbeartikelwirken.gww.de.
„Emotionsstudie Werbeartikel 2022” instytutu september Strategie & Forschung, Kolonia, na zlecenie GWW –  
szczegóły na stronie www.1001emotion.de

Skuteczność reklamy

61 %
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DZIESIĘĆ PRZEKONUJĄCYCH  
ARGUMENTÓW
Wysokiej jakości parasole FARE® są idealnymi ambasadorami marki –  
również dla Twojej firmy lub produktu.

4.
Elastyczność
Mnóstwo miejsca na kreatywne 
pomysły i indywidualne projekty –  
od klasycznych po zabawne, od 
dyskretnych po bardzo rzucające  
się w oczy

5. 
Trwałość
Wysokiej jakości materiały  
gwarantują trwały efekt  
reklamowy na wiele lat

7.
Precyzyjne 
ukierunkowa-
nie na cel
Odbiorcy parasoli zwykle sami ich 
używają – marnotrawstwo jest  
niemal wykluczone

8.
Efekt  
emocjonalny
Parasole to materiały reklamowe, które 
poruszają zmysły i pomagają stworzyć 
emocjonalną więź

9.
Niskie koszty
Nawet z małym budżetem można  
osiągnąć dużą skuteczność reklamową

 10.
Wyróżnienia
Wiele modeli FARE® zostało nagrod
zonych za wzornictwo, zrównoważony 
charakter lub oryginalność

6. 
Zauważalność
Żaden inny artykuł reklamowy  
nie oferuje tak dużo miejsca na  
prezentację marki

2.
Praktyczność
Prawdziwa wartość dodana –  
i trwale pozytywny wpływ na  
użytkownikar

3. 
Wszechstron-
ność
Jako prezent, artykuł marketingowy 
lub wsparcie sprzedaży

 1. 
Skuteczność
Szerokie i wielokrotne  
upublicznienie Twojej marki lub 
przesłania – przez samych  
użytkowników, co zapewnia  
bezkonkurencyjną wiarygodność

Argumentów
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