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MODERN FORMS

“...to nieustanna potrzeba rozwoju. To pasja do innowacji

i jakości produktu, którą co dzień w sobie pielęgnujemy. 
To głód wyzwania, który napędza nas do działania i motywuje 
do stałego poszerzania horyzontów i możliwości.”

Marcin Bosek - Founder & CEO
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W MF rozumiemy przed jakimi wyzwaniami i problemami stoją organizatorzy imprez i zawodów 
sportowych. Ambicja nie pozwala nam jednak zadowolić się rolą producenta i dostawcy. Chcemy być 
dla Ciebie zaufanym partnerem, zapewniającym kompleksowe wsparcie w zakresie tworzenia nagród. 
Pragniemy, aby nasz produkt stał się częścią sukcesu Twojego wydarzenia.

Produkujemy nagrody od 1 sztuki do kilkudziesięciu tysięcy.

Survival Race - od 2016 roku wyprodukowaliśmy ponad 43 000 medali dla uczestników w różnych 
kategoriach.

JESTEŚMY POLSKIM PRODUCENTEM 

Ponad

400 000
 nagród wyprodukowanych w 2019 roku.

Zaufało nam niemal

9 000
Klientów.

fot. Grzegorz Wieczorek    źródło: fb.com/SurvivalRace



DLACZEGO WARTO 
WSPÓŁPRACOWAĆ
Z MF?
Sami wcielamy się w rolę organizatorów wydarzeń, 
dlatego rozumiemy potrzeby i trudności związane 

z organizacją imprez. Co nas wyróżnia?

ELASTYCZNA OFERTA DOPASOWANA DO BUDŻETU

W zależności od charakteru Twojej imprezy możemy 
zaproponować unikatowe produkty w różnych klasach 
cenowych (od ekonomicznych po produkty premium).

DOMÓWIENIE PRODUKTÓW

Trudno Ci przewidzieć ostateczną liczbę 
uczestników? 
U nas na każdym etapie organizacji imprezy możesz 
domówić kolejne partie produktów. Oszczędzasz czas 

i pieniądze.

PEWNOŚĆ KOMPLEKSOWEJ OBSŁUGI

Od momentu, kiedy przywitamy się po raz pierwszy, 
przez proces projektowania, po moment dostawy - 
możesz być pewny, że nasza uwaga będzie skupiona 
na Tobie i Twoim wydarzeniu.

GWARANCJA OTRZYMANIA PRODUKTU NA CZAS

Z nami masz pewność, że wszyscy uczestnicy Twojego 
wydarzenia otrzymają nagrody na czas.
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Naszym celem jest uprzemysłowienie rzemiosła - chcemy, 
aby każdy mógł poznać wysoką jakość i unikatowy charakter 
rękodzieła. Dlatego też stworzyliśmy autorską technologię, 
która pozwala nam na szybkie tworzenie niepowtarzalnych 

produktów, pretendujących do miana małych dzieł sztuki.

TAJEMNICA NASZYCH PRODUKTÓW

NIEPOWTARZALNY DESIGN

Nasze realizacje cechuje indywidualne 

podejście do Klienta i jego potrzeb, co 

w połączeniu z utalentowanym zespołem 
projektantów, pozwala nam na tworzenie 

czegoś nowego za każdym razem.

EFEKT 3D I PEŁNA KOLORYSTYKA

Dzięki autorskiej technologii nasze 
produkty wyróżniają się nieograniczoną 

paletą barw oraz niesamowitym, 
trójwymiarowym efektem, wyczuwalnym 

pod opuszkami palców.

MATERIAŁY WYSOKIEJ JAKOŚCI

Stawiamy na nieoczywiste połączenia 
materiałów. Nasz zespół czuwa nad ich 
dokładną selekcją, minimalizując wpływ 

na środowisko.

PRECYZYJNE WYKOŃCZENIE

Cechą naszych produktów jest 
przywiązanie do detalu - dopracowane 
szczegóły podkreślają jakość produktu 

i wydarzenia.
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ZESTAWY, KTÓRE WYRÓŻNIĄ 
TWOJĄ IMPREZĘ

CZYM SĄ ZESTAWY NAGRÓD?

Nasza oferta zawiera produkty, które 
wzajemnie się uzupełniają, w tym medale, 
statuetki, identyfikatory, otwieracze czy 
wpinki. Możesz zamówić dedykowane 
zestawy nagród, dopasowane 

do charakteru Twojej imprezy.

CO MOŻESZ ZYSKAĆ?

Zestawy nagród to nie tylko oszczędność 
czasu i pieniędzy, ale także znakomity 
sposób na wyróżnienie Twojego 
wydarzenia. Wzbudzą pozytywne 
emocje i zachęcą do ponownego 
udziału.

POZNAJ ZALETY ZESTAWÓW -› STR. 43



NOWA TECHNOLOGIA, 
WIĘCEJ KORZYŚCI DLA 
CIEBIE

Nasza autorska technologia pozwala

na tworzenie niepowtarzalnych 

produktów w dowolnym nakładzie. 
Wykorzystujemy nieosiągalną do tej pory 
pełną paletę barw oraz widoczny efekt 3D 
(wyczuwalny pod palcem!).

s
tr

o
n
a
 |
 8

Staranne 
wykończenie

Taśma dopasowana 

do projektu

Design z elementami 3D

Elementy ażurowane

Dedykowane treści 
oraz elementy graficzne



#m
edale

www.sport.modernforms.pl

fot. Paweł Lehmann    źródło: fb.com/biegarasmusa



CZYM WYRÓŻNIAJĄ
SIĘ NASZE MEDALE?
Tysiące medali, które można zobaczyć w naszej internetowej 
galerii (shmf.pl) są dowodem na to, że każdy projekt jest 
niepowtarzalny. Wykorzystanie różnorodnych kształtów, barw 
i materiałów, a także zaawansowana personalizacja dają nam 
ogromne możliwości tworzenia nagród dokładnie takich, jakich 
oczekujesz.
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MASZ PEWNOŚĆ, CO ZAMAWIASZ

Nasi projektanci przygotują wizualizacje 

produktów zgodnie z Twoimi 

wytycznymi. Możesz też zamówić 
prototyp w 100% zgodny z finalnym 
produktem, który dostarczymy 
bezpośrednio do Ciebie lub prześlemy 
jego zdjęcia - jeśli zależy Ci na czasie.



NAKŁAD OD 1 DO KILKUDZIESIĘCIU TYSIĘCY SZTUK

www.produkcjamedali.pl
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U nas możesz zamówić komplety medali. Uwzględnimy charakter Twojej imprezy, 
dyscyplinę, kategorie zawodów oraz zawodników.
Masz pewność, że wszystkie nagrody będą spójne i dopasowane do wizerunku 
Twojego wydarzenia, wzmacniając jego markę.

MEDALE DLA KAŻDEJ DYSCYPLINY



www.produkcjamedali.pl
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MEDALE DLA 
MIŁOŚNIKÓW 
BIEGANIA

NIE WIESZ ILU UCZESTNIKÓW ZAPISZE SIĘ 
NA TWOJE ZAWODY?

Nie wiem, ilu uczestników mam się ostatecznie 
spodziewać - zapisują się do ostatniej chwili. 
Nie chcę zamówić zbyt dużo i przepłacać, ale 
nie wyobrażam sobie, aby dla kogokolwiek 
zabrakło nagrody…

Współpracując z nami możesz początkowo 
zamówić niższy nakład nagród, a następnie 
domówić brakującą ilość. Daj nam znać co 
najmniej 7 dni roboczych przed terminem 

imprezy i zoptymalizuj swoje koszty.Idealna nagroda dla osób biorących udział w zawodach 
biegowych, które chcą poznać smak sportowej rywalizacji 
i satysfakcji z wyników.

Wings for Life World Run - dostarczyliśmy medale na dwie 

edycje biegu. Łącznie ponad 16 000 uczestników biegu 
otrzymało nasze nagrody.

Fot. Red Bull Content Pool



www.modernforms.pl/medale-biegi
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MEDALE NA IMPREZY CYKLICZNE
Szukasz sposobu na wyróżnienie imprezy i przyciągnięcie większej liczby uczestników? 
Sportowców skutecznie zmotywują medale-puzzle, które łączą funkcję nagrody z pasją kolekcjonowania. 
Skompletowanie wszystkich elementów stworzy ciekawy kształt, a uczestnicy imprezy chętnie będą 
chwalić się swoim osiągnięciem.



www.produkcjamedali.pl
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MEDALE BIZNESOWE 
I OKOLICZNOŚCIOWE

Medale mogą być świetnym sposobem 
wyróżnienia konferencji, wydarzenia 
branżowego, czy jubileuszu. 
Dzięki indywidualnemu podejściu do 
każdego projektu, nagrody dopasujemy 
do specyfiki Twojego wydarzenia.

Organizujesz imprezę dla dzieci? 
Z przyjemnością pomożemy!



www.produkcjamedali.pl
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Bieg Arasmusa - dostarczyliśmy medale i statuetki 
na trzy edycje biegu. Ponad 2500 finiszerów oraz 
sponsorów otrzymało nasze nagrody.

POZNAJ ZALETY ZESTAWÓW -› STR. 43

ZAMAWIASZ MEDALE?
 ZAPYTAJ NAS O STATUETKI

Zamawiając u nas medale koniecznie zapytaj 
o zestawy. Dodatkowe, komplementarne 
produkty (statuetki, breloki, otwieracze i inne 
akcesoria) przygotujemy dla Ciebie w ramach 

specjalnej oferty.

fot. Paweł Lehmann
źródło: fb.com/biegarasmusa



www.produkcjamedali.pl
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CZEKAMY NA 
WYZWANIA 

I NIESZABLONOWE 
PROJEKTY
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NOWA 
TECHNOLOGIA, 
NIEZRÓWNANY 
DESIGN
Tajemnica naszych nagród 
tkwi w nieograniczonej 

kreatywności projektantów, 
innowacyjnej technologii 

i rzemieślniczej 
staranności. Dzięki temu 
nasze produkty mogą 
aspirować do miana 
małych dzieł sztuki.

Oryginalny 

design

Dedykowane 

treści i elementy 
graficzne

Staranne wykończenie

Materiały wysokiej jakości



www.statuetki-trofea.pl

#statuetki i trofea
źródło: fb.com/M1TALENTSHOW
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DLA NAJLEPSZYCH 
OD NAJLEPSZYCH
FIS Ski Jumping World Cup Zakopane 2019 
- Nasze statuetki otrzymali mistrzowie skoków 
narciarskich, w tym nasza narodowa duma, 
Kamil Stoch.

Polski Związek Narciarski - współpracujemy 
już od trzech lat. W tym czasie stworzyliśmy 
nagrody na 9 wydarzeń organizowanych przez 

PZN.



www.statuetki-trofea.pl
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Różnorodność materiałów i autorska technologia 
pozwalają nam na produkcję nagród w dowolnym 
kształcie i formie. Od projektów wpisujących się 

w nowoczesne trendy minimalizmu po 

skomplikowane ornamenty. 

Ty marzysz - my projektujemy i dostarczamy.

PUCHARY I TROFEA 
W WIELU ODSŁONACH
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EKSKLUZYWNE 
WYRÓŻNIENIE JAKO 
WYRAZ UZNANIA

PEWNOŚĆ KOMPLEKSOWEJ OBSŁUGI

Od pierwszego kontaktu, po dostarczenie 
produktu pod Twoje drzwi - dla nas 

każdy etap ma znaczenie. Zapewnimy 
Ci pomoc doświadczonych grafików, 
którzy zaprojektują nagrodę specjalnie 
dla Ciebie. Nasz zespół doradców 
zagwarantuje dopasowanie wyróżnienia 
do charakteru Twojego wydarzenia.

Wyjątkowe wyróżnienie wymaga wyjątkowej oprawy. Z Modern 
Forms masz pewność, że zadbamy o każdy detal. Uświetnij swoje 
spotkanie biznesowe prestiżowym prezentem.



www.statuetki-trofea.pl
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SPÓJNOŚĆ Z TWOJĄ IMPREZĄ
Dzięki bliskiej współpracy z Klientem i pełnemu zrozumieniu potrzeb 
możemy tworzyć nagrody zgodne z Twoją wizją wydarzenia.
Nasze produkty nadadzą Twojej imprezie indywidualnego charakteru.



www.statuetki-trofea.pl
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SPÓJNOŚĆ Z TWOJĄ MARKĄ
Przez lata mieliśmy okazję współpracować z tysiącami firm  
i korporacji, dlatego wiemy, jak ważne jest przestrzeganie 
zasad identyfikacji wizualnej organizacji. W MF masz 
pewność, że produkt będzie spójny z Twoją marką.
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BUDUJ SWÓJ PRESTIŻ
Udana uroczysta gala, impreza firmowa, jubileusz, czy 
wydarzenie kulturalne wymagają wielu tygodni, a nawet 
miesięcy przygotowań. Chcemy Ci w nich pomóc, dostarczając 
nagrody, które zapadną na długo w pamięć uczestników.

Best of Moto - od pierwszej edycji jesteśmy partnerem tego 
prestiżowego plebiscytu branży motoryzacyjnej, dostarczając 
statuetki na wszystkie wydarzenia.



www.statuetki-trofea.pl
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ZESTAWY NAGRÓD
Dedykowane komplety nagród to nie tylko 
wyróżnienie dla najlepszych, ale także świetny 
sposób na uhonorowanie wysiłku, trudu oraz 
chęci uczestników i partnerów wydarzenia.

www.statuetki-trofea.pl
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Dowolny kształt i kolorPrecyzyjne wykończenie 
elementów

Indywidualny projekt graficzny

Widoczny efekt 3D

FUNKCJONALNA NAGRODA
Nietypowy kształt i zaskakujący design to cechy 
charakterystyczne naszych otwieraczy i produktów 
komplementarnych.

Dzięki swojej użyteczności na co dzień mogą przypominać 
o wydarzeniu, podczas którego zostały wręczone.



www.otwieraczenazamowienie.pl

#otwieracze i inne 
upom

inki
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ESTETYKA I UŻYTECZNOŚĆ
Tworzymy otwieracze o tradycyjnym i finezyjnym kształcie, 
monochromatyczne oraz wielobarwne. Akcesoria 

prezentujące elementy identyfikacji wizualnej wspierają 
Twoją markę, a przy tym stanowią funkcjonalny upominek.
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RÓŻNE FORMY, 
WIELE FUNKCJONALNOŚCI
Projektując nawet najbardziej fantazyjne otwieracze 
nigdy nie zapominamy o funkcjonalności. To praktyczny 
upominek, który pomoże w budowaniu pozytywnych relacji 
ze współpracownikami i partnerami biznesowymi. 
Mały prezent - wielki efekt.



www.otwieraczenazamowienie.pl
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WPINKI 
- MAŁY PREZENT, 
DUŻY EFEKT
Przypinki to doskonały sposób na uświetnienie specjalnej 
atmosfery minionych wydarzeń. To ciekawa propozycja na 
upominek dla sportowców, fanów i uczestników.



www.otwieraczenazamowienie.pl
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DEDYKOWANE ZESTAWY NAGRÓD
Jesteśmy elastyczni, dlatego w MF możesz kompletować nagrody bez 
ograniczeń. Masz pewność, że każdy element zestawu będzie spójny 
wizualnie, zgodny ze stylem Twojej firmy oraz charakterem imprezy.

Medal Premium

Identyfikator
Otwieracz

Statuetka

Medal Klasyczny

Wpinki



www.modernforms.pl

#zestawy nagród
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Bez względu na to, czy to 
będą medale pamiątkowe, 
okolicznościowe, firmowe, branżowe, 
spechjalistyczne, dla dzieci....

Otwieracze
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BUDUJ PRESTIŻ 
I WZBUDZAJ EMOCJE

Personalizowane zestawy nagród pomogą 
Ci się wyróżnić na tle innych imprez i wzbudzić 
pozytywne emocje wśród uczestników. 
Doceniając ich wysiłek dodatkowo zachęcisz 
do udziału w kolejnych edycjach.

MTB Lubenia - od trzech edycji jesteśmy partnerem dostarczającym 
nagrody oraz czynnie uczestniczymy w sportowej rywalizacji.



www.produkty-reklamowe.pl
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Zestawy 

produktów
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ZAUFAJ NASZEMU 
DOŚWIADCZENIU
Cieszymy się dobrą opinią, czego najlepszym 
potwierdzeniem jest stale powiększające się grono 
powracających do nas Klientów. Zaufali nam czołowi 
organizatorzy imprez sportowych, prestiżowych wydarzeń 
biznesowych i organizacji propagujących aktywny styl 
życia. Tworzyliśmy nagrody m.in. dla Fundacji Otylii 
Jędrzejczak, Biegu po Nowe Życie czy międzynarodowego 
biegu charytatywnego Wings for Life World Run.

Fundacja Otylii Jędrzejczak - z Fundacją 
współpracujemy od lat. W tym czasie skompletowaliśmy 
już 9 dużych zamówień w szczytnym celu.



GWARANCJA TERMINU  
I NIEZAWODNOŚCI

Całość naszej produkcji realizujemy 
na terenie Polski, korzystając ze 
starannie wyselekcjonowanych 

materiałów od lokalnych dostawców. 
Nagrody możemy wyprodukować 
już od 5 dni roboczych 

i gwarantujemy, że paczka pojawi 
się u Ciebie w wyznaczony terminie.
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Innowacyjna technologia pozwala nam na personalizację 
nawet bardzo dużej liczby nagród, niezależnie od tego jaką 
kompozycję produktów wybierzesz.

Ajsedora - współpracujemy od 2016 roku. 
W tym czasie zrealizowaliśmy 7 kompleksowych 
zamówień, dopasowanych do różnych kategorii 
zawodów, w tym nagrody na Międzynarodowe 
Turnieje w Gimnastyce Artystycznej. 

Volvo Sailing Days - zrealizowaliśmy komplety nagród 
dla trzech edycji tego prestiżowego wydarzenia.

PERSONALIZACJA
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DESIGN ODPOWIEDZIALNY 
ZA ŚRODOWISKO
Produkując na szeroką skalę nie zapominamy o rozwiązaniach proekologicznych. 
Decydując się na współpracę z MF wybierasz produkty tworzone z naturalnych, 
podlegających recyklingowi materiałów.
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WOLNOŚĆ 
WYBORU

Dajemy Ci praktycznie nieograniczone możliwości 
tworzenia kompletów nagród. Wybierz produkty, które 
najlepiej pasują do Twojej imprezy, a my stworzymy 
projekty, które idealnie oddadzą ducha wydarzenia, zwrócą 
uwagę designem i wzmocnią wizerunek Twojej marki.

Brelok Otwieracz

Podstawka pod telefonPudełko z zestawem
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PRZEMYŚLANY 
DESIGN 
I ESTETYKA
Precyzyjne odwzorowanie nawet 

najdrobniejszych szczegółów  
i kolorów, w połączeniu  
z przykuwającym uwagę efektem 
3D pozwala nam tworzyć 
zestawy, które urzekają nie tylko 
obdarowanych.
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Wydarzenia patriotyczne to uroczystości 
wielkiej wagi i podniosłości. Dlatego 
dbamy, aby nasze nagrody patriotyczne 
były dopracowane w każdym calu 

i podkreślały rangę wydarzenia.

NAGRODY PATRIOTYCZNE, 
BUDUJĄCE TOŻSAMOŚĆ 
NARODOWĄ

fot. Mariusz Muniak      źródło: fb.com/fotovideomuniak
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NAGRADZAMY KAŻDY TRUD
Regularnie wcielamy się w rolę uczestników i patronów imprez - to pozwala nam poznać perspektywę zarówno gości, 

jak i organizatorów.
Dzięki temu łatwiej nam zrozumieć Twoje potrzeby, co przekłada się na jakość współpracy.

Brzmi interesująco? Zadzwoń lub napisz do nas. Nasz zespół Obsługi Klienta jest do Twojej pełnej dyspozycji. 
Wierzymy, że wspólnie uda nam się stworzyć coś naprawdę wyjątkowego. 

Nasz sukces to Twój sukces - i o to walczymy na co dzień.

SKONTAKTUJ SIĘ Z DZIAŁEM OBSŁUGI KLIENTA

Marzena Knap

+48 500 488 892
kontakt@modernforms.pl

Tomasz Grodzki

+48 505 301 919
kontakt@modernforms.pl

Alicja Król
+48 513 852 350

kontakt@modernforms.pl

Natalia Hart
+48 503 493 963

kontakt@modernforms.pl



ZAUFALI NAM
Zaufało nam wiele znanych firm oraz czołowych organizatorów imprez. Nasi Klienci doceniają profesjonalną 

i kompleksową obsługę, terminowość oraz innowacyjne pomysły. Świadczy o tym wciąż powiększające się grono 
stałych Klientów, a także liczne polecenia naszych usług partnerom biznesowym. 
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