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O NAS
Witaj w świecie Modern Forms. Tu liczy się precyzja w każdym detalu oraz konsekwencja w dążeniu do celu. 
Jesteśmy polskim producentem nagród i upominków. Nasze produkty stanowią oprawę wydarzeń biznesowych 
i sportowych organizowanych na całym świecie, a lata doświadczeń i współpracy z firmami, korporacjami oraz 
organizacjami sportowymi pozwoliły nam poznać tę branżę od podszewki. Nagrody biznesowe i sportowe  
tworzymy, a nie odtwarzamy, bo wiemy, że nagrody i emocje są jedyne w swoim rodzaju.
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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 70 000 medali dla uczestników w różnych 
kategoriach.

JESTEŚMY POLSKIM PRODUCENTEM 

Ponad

500 000
 nagród wyprodukowanych w 2021 roku.

Zaufało nam niemal

12 000
Klientów.

fot. Grzegorz Wieczorek    źródło: fb.com/SurvivalRace



CO NAS WYRÓŻNIA?
 ELASTYCZNA OFERTA DOPASOWANA   
 DO BUDŻETU

W zależności od charakteru Twojej imprezy możemy 
zaproponować unikatowe produkty w różnych klasach
i przedziałach cenowych. 

 MOŻLIWOŚĆ DOMÓWIENIA    
 PRODUKTÓW

Na każdym etapie organizacji imprezy możesz domówić 
kolejne partie produktów, oszczędzając czas i pieniądze.

 PEWNOŚĆ KOMPLEKSOWEJ OBSŁUGI

Otrzymujesz wsparcie na każdym etapie zamówienia 
od momentu pierwszego kontaktu, przez proces 
projektowania, po moment dostawy. 
W każdej chwili możesz na nas liczyć.

 ZAWSZE NA CZAS

Oferujemy maksymalnie krótki czas produkcji - już od 
5 dni. Gwarantujemy produkcję i dostawę w terminie. 
Zadowolenie klienta jest dla nas najważniejsze.

 BRAK MINIMUM PRODUKCYJNEGO

Otrzymujesz zamówienie dokładnie tak, jak sobie 
życzysz, dzięki naszej dużej swobodzie produkcji, 
która pozwala na realizację nagród już od 1 sztuki do 
kilkudziesięciu tysięcy.
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TAJEMNICA 
NASZYCH MEDALI

Tworzymy medale w dowolnym kształcie z oryginalnymi 
formami przestrzennymi i w pełnej palecie barw. 
Efekt wykorzystywanego przez nas nadruku 3D wyczujesz 
pod opuszkami palców. 

Staranne 

wykończenie

Taśma dopasowana 
do projektu

Design z elementami 3D

Elementy ażurowane

Dedykowane treści 
oraz elementy graficzne
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#m
edale sportowe

fot. Adam Warżawa/PAP



MEDALE
DLA RÓŻNYCH 
DYSCYPLIN 
U nas zamówisz medale na wszystkie imprezy 
sportowe: bieganie, triathlon, pływanie, kolarstwo, 
sporty walki oraz wiele innych. Uwzględnimy 
charakter Twojej imprezy, dyscyplinę, kategorie 
zawodów oraz zdobyte miejsca. Masz pewność, 
że wszystkie nagrody będą spójne i dopasowane 
do wizerunku Twojego wydarzenia.
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fot: facebook.com/mammutmarschofficial
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MEDALE DLA 
MIŁOŚNIKÓW 
ZWIERZĄT
Biegi z psem coraz częściej zyskują na 
popularności. Tutaj liczy się zawodnik,
jego pies i współpraca pomiędzy nimi. 
Uczestnicy biegnąc ze swoimi pupilami czują 
smak rywalizacji i doświadczają czegoś nowego. 
Uhonorowaniem ich wspólnego wysiłku są 
specjalne medale dopasowane do rodzaju 
imprezy.



fot. Tomasz Szwajkowski
#m

edale biegowe
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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.
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# m
edale rowerowe
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# m
edale pływackie
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fot: facebook.com/fundacjaotylii
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www.modernforms.pl/medale-biegi

#m
edale triathlonowe
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#m
edale sportów walki
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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.

st
ro

na
 | 

22



WIESZAKI I TABLICE 
DLA KOLEKCJONERÓW
Nasze zestawy nagród możesz uzupełnić dopasowanym wieszakiem lub tablicą na medale.
To świetny dodatek, który obok funkcjonalności pozwoli odpowiednio wyeksponować trofea sportowe. 
Zdobądź je wszystkie i pochwal się swoją wytrwałością. 
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MEDALE 
ŚWIECĄCE 
W CIEMNOŚCI

Daj się zauważyć dzięki świecącym w ciemności 
medalom. Jeśli organizujesz biegi nocne to jest 
idealna propozycja dla Ciebie. Wykorzystanie 
specjalnej folii na medalach daje niezwykły efekt 
iluminacji, który docenią uczestnicy imprezy. 

ŚWIECI 
W NOCY

ŚWIECI 
W NOCY

ŚWIECI 
W NOCY
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MEDALE
Z POŁYSKIEM
Zabłyśnij medalami z zatopioną folią błyszczącą, 
dodaj oryginalności i blasku swojej imprezie. 
Medal zmienia kolor w zależności od kąta 
padania światła mieniąc się różnymi kolorami. 
Możesz być pewny, że każdy zwróci na niego 
uwagę i doceni ten spektakularny efekt. 



MEDALE OBROTOWE 
I Z RUCHOMYMI 
ELEMENTAMI
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Chcesz, aby Twoja impreza była wyjątkowa? Podkreśl jej 
charakter wyjątkowymi medalami ruchomymi.
Unikalne medale wyróżniają imprezę i dobrze świadczą
o ich organizatorach.

RUCH



strona | 27

KOLEKCJA 
EVENTOWA
Z nami stworzysz pełną kolekcję eventową, 
obok medali i statuetek w ofercie mamy również 
spersonalizowaną odzież sportową spójną wizualnie 
z Twoim wydarzeniem.Teraz możesz zamówić wiele 
produktów u jednego dostawcy.
Zapewniamy Ci pełen komfort i wygodę. 



PASJA 
TWORZENIA
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
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fot: facebook.com/PolskiTS #statuetki sportowe



ZESTAWY NAGRÓD
Dajemy Ci nieograniczone możliwości tworzenia 
zestawów. Ty wybierasz dowolne produkty, 
a my dajemy Ci pewność, że każdy z nich 
będzie spójny wizualnie.

st
ro

na
 | 

30





st
ro

na
 | 

32



strona | 33

Zestawy nagród to nie tylko wyróżnienie 
dla najlepszych, ale także świetny sposób 
na uhonorowanie wysiłku, trudu oraz chęci 
uczestników i partnerów wydarzenia. 

CO ZYSKUJESZ 
ZAMAWIAJĄC 
ZESTAWY 
NAGRÓD?



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 dział techniczny zadba o najwyższą jakość 
produktu na każdym etapie produkcji.
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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.
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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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#statuetki biznesowe



NAGRODY, KTÓRE WYRÓŻNIĄ 
TWOJĄ IMPREZĘ

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.
Produkujemy statuetki na jubileusze firm, dla najlepszych partnerów 
biznesowych, jako wyróżnienie za najlepsze wyniki sprzedaży, wybitne 
osiągnięcia, a także jako podziękowania dla sponsorów.
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www.produkty-reklamowe.pl

strona | 41

Zestawy 
produktówInnowacyjna technologia pozwala nam na personalizację 

nawet bardzo dużej liczby nagród, niezależnie od tego jaką 
kompozycję produktów wybierzesz.

PERSONALIZACJA
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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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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.
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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 przesyłka pojawi 
się u Ciebie w wyznaczony terminie.
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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.
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www.produkty-reklamowe.pl
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Zestawy 
produktów

ZAUFANIE 
Cieszymy się dobrą opinią, czego najlepszym potwierdzeniem jest stale powiększające się grono powracających 
do nas znamienitych Klientów. Współpracujemy m.in. z Polskim Komitetem Paraolimpijskim, Polskimi Związkami 
Triathlonu, Lekkiej Atletyki, Piłki Nożnej, a także Belgijską Izbą Gospodarczą, Ambasadami RP w Waszyngtonie
i Rejkiawiku, Aeroklubem Polskim. Zaufały nam również takie marki jak: Heineken, Red Bull, Orlen, T-Mobile, Huawei, 
Pizza Hut oraz wiele innych.

Fot. Adrian Stykowski i Bartłomiej Zborowski/Polski Komitet Paraolimpijski 
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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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#m
edale okolicznościowe
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DLA NAJLEPSZYCH
OD NAJLEPSZYCH
Medale mogą być świetnym sposobem wyróżnienia 
konferencji, wydarzenia branżowego, jubileuszu czy 
wybitnych osiągnięć pracowników. Obok statuetek będą 
pamiątką z ważnego eventu. Projektując je uwzględnimy 
rodzaj imprezy i podkreślimy jej prestiż.   
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JAKOŚĆ
Stawiamy na najwyższą jakość naszych produktów na każdym etapie ich produkcji. Dbałość o detale 
i precyzję wykonania widać w naszych finalnych realizacjach. Naszym celem jest uzyskanie 100% 
satysfakcji i zadowolenia naszych klientów.
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DESIGN
Stawiamy na unikalność produktów, zespół 
wykwalifikowanych projektantów tworzy oryginalne 
wzory, dopasowane do oczekiwań klientów
i charakteru imprezy.



INNOWACYJNOŚĆ
Wykorzystujemy autorską technologię teksturowania przestrzennego 
3D, stale się doskonalimy. Dział Badań i Rozwoju nieustannie wdraża 
nowe produkty i poszukuje nowych rozwiązań.
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Dowolny kształt i kolorPrecyzyjne wykończenie 
elementów

Indywidualny projekt graficzny

Widoczny efekt 3D

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.

st
ro

na
 | 

58



#otwieracze z Twoim
 logo
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RÓŻNE FORMY
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
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FUNKCJONALNA NAGRODA
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.
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Średnica

Grubość

Kolor

Kolor podkładu

Kształt

Zadruk

Rodzaj zadruku

Ażury

Lakierowanie

Materiały

Dodatkowe
elementy

Personalizacja

Ilość poprawek
do projektu

Ilość różnych wersji
projektu

Czas realizacji

Cena

Do 70 mm

Do 3 mm

Pełna paleta kolorów

6 standardowych kolorów

Okrągły

Jednostronny

Do 3 warstw

Nie

Nie

Pleksi, stal, sklejka, tektura

Tasiemki satynowe jednokolorowe, 
taśmy sublimacyjne z nadrukiem,

rzemyki

1,2,3 miejsce 
+ Pesonalizacja kolorami 

podkładów. 
Personalizacja w jednym

miejscu na produkcie

Maksymalnie 3

1

Od 5 dni roboczych

Od 8,99 zł netto

Do 90 mm

Do 5 mm

Pełna paleta kolorów

6 standardowych kolorów

Nieregularny

Jedno lub dwustronny

Do 6 warstw

Tak

Tak

Pleksi, stal, sklejka, tektura, 
laminat, stal lustrzana

Tasiemki satynowe jednokolorowe, 
taśmy sublimacyjne z nadrukiem, 

rzemyki, opakowania, taśmy
z karabińczykami, magnesy

1,2,3 miejsce
+ Pesonalizacja kolorami podkładów

+ personalizacja na 5 katergorii.
Personalizacja w jednym

miejscu na produkcie

Maksymalnie 4

Do 2

Od 7 dni roboczych

Od 12,99 zł netto

Bez ograniczeń

Bez ograniczeń

Pełna paleta kolorów

Pełna paleta kolorów

Nieregularny

Jedno lub dwustronny

Bez ograniczeń

Tak

Tak

Pleksi, stal, sklejka, tektura, laminat, 
stal lustrzana, dodatkowo możliwość 

złocenia czy posrebrzania

Tasiemki satynowe jednokolorowe, 
taśmy sublimacyjne z nadrukiem, rzemyki, 

opakowania, taśmy z karabińczykami, magnesy,
opakowania personalizowane, łańcuszki

Dowolna

Maksymalnie 8

Do 4

Indywidualnie

Od 21,99 zł netto

MEDAL

STANDARD

MEDAL

PREMIUM

MEDAL

EXCLUSIVE



Wysokość

Ilość elementów

Kolor nadruku

Kolor podkładu

Kształt panelu

Kształt podstawy

Zadruk

Rodzaj zadruku

Ażury

Lakierowanie

Materiały panele

Materiały podstawa

Personalizacja

Ilość poprawek
do projektu

Ilość różnych wersji
projektu

Czas realizacji

Cena

Do 250 mm

Do 2 paneli + podstawa + tabliczka

Pełna paleta kolorów

6 standardowych kolorów

Bez ograniczeń

Standardowy

Jedno lub dwustronny

Do 3 warstw

Proste

Nie

Stal, szkło standardowe, 
pleksi, drewno

Drewno, metal

1,2,3 miejsce 
+ Pesonalizacja kolorami 

podkładów. 
Personalizacja w jednym

miejscu na produkcie

Maksymalnie 3

1

Od 5 dni roboczych

Od 79,99 zł netto

Do 350 mm

Do 3 paneli + podstawa + tabliczka

Pełna paleta kolorów

6 standardowych kolorów

Bez ograniczeń

Bez ograniczeń

Jedno lub dwustronny

Do 6 warstw

Bez ograniczeń

Tak

Stal, pleksi, sklejka, drewno,
szkło, gres, materiał recyclingowy,

materiał eco

Stal, drewno, kamień, szkło, pleksi

1,2,3 miejsce
+ Pesonalizacja kolorami podkładów

+ personalizacja na 5 katergorii.
Personalizacja w jednym

miejscu na produkcie

Maksymalnie 4

Do 2

Od 7 dni roboczych

Od 129,99 zł netto

Bez ograniczeń

Bez ograniczeń

Pełna paleta kolorów

Pełna paleta kolorów

Bez ograniczeń

Bez ograniczeń

Jedno lub dwustronny

Bez ograniczeń

Bez ograniczeń

Tak

Stal, pleksi, sklejka, drewno, szkło,
gres, materiał recyclingowy,

materiał eco

Stal, drewno, kamień, szkło, pleksi

Dowolna

Maksymalnie 8

Do 4

Indywidualnie

Od 319,99 zł netto

STATUETKA

STANDARD

STATUETKA

PREMIUM

STATUETKA

EXCLUSIVE



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

Tomasz Grodzki
Specjalista ds. Sprzedaży 

+48 505 301 919
tomasz.g@modernforms.eu

Alicja Król
Specjalista ds. Sprzedaży 

+48 500 488 892
alicja.k@modernforms.eu



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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