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Accessories Μοδάτα γυαλιά για διάβασµα µαζί µε θήκη

ITEM NUMBER: 
5291226012808

DESCRIPTION: 
Reading glasses

ITEM NUMBER: 
5291226023576

DESCRIPTION: 
Reading glasses in pouch soft

ITEM NUMBER: 
5291226023583

DESCRIPTION: 
Reading glasses in pouch
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Τεχνικά Χαρακτηριστικά 
 

 Τίτλος:   Magic Pen Painting 

 Μορφή:   48 διαφορετικά τεύχη  /24 σελίδες stitched 14 x 20,5 cm 

 Σκληρό χαρτόνι στο εσωτερικό κάθε τεύχους για καλύτερη υποστήριξη της 

συσκευασίας. Κάθε 24 σέλιδο με το μαρκαδόρο του είναι συρρικνωμένο σε σακούλα. 

 Συχνότητα: Και τα 48 διαφορετικά τεύχη , πάνω στο stand κυκλοφορούν περίπου για 2 μήνες.

  Target- Στόχος:   Παιδιά από 3 χρονών και πάνω.  

Το Προϊόν  

Magic Pen: Μία νέα σειρά από διαφορετικά βιβλιαράκια δραστηριοτήτων – ζωγραφικής (activity 
book), με διάσημους ήρωες (Marvel heroes, Disney heroes, Disney Princess). Τα βιβλιαράκια 
μαζί με τον ειδικό άχρωμο μαρκαδόρο που δίνεται σε κάθε τεύχος της σειράς , χρωματίζονται με 
«μαγικό» τρόπο , δημιουργώντας ένα ουράνιο τόξο χρωμάτων σε κάθε σελίδα . 
Είναι μία ευχάριστη έκπληξη για τα παιδιά ,  δημιουργώντας ένα έργο ζωγραφικής με τους 
αγαπημένους τους ήρωες , χωρίς να λερώνονται . 
 

  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ   
 
Το κάθε τεύχος  περιέχει το βιβλίο δραστηριοτήτων και τον ειδικό «μαγικό» άχρωμο 
μαρκαδόρο. 
 

 
 



Διάρκεια και συχνότητα 
 

Η σειρά αποτελείται από 48 τεύχη πάνω στο προωθητικό stand (6 τεύχη στην κάθε θήκη 
του stand) και μένει στο σημείο πώλησης 2 μήνες περίπου.Το stand είναι κατασκευασμένο 
από σκληρό χαρτόνι και έχει διαστάσεις , πλάτος   34cm   χ  ύψος  142  cm 

 

Έλεγχοι πωλήσεων- Επιθεώρηση stand 
 

H επιθεώρηση των stand στο σημείο πώλησης , γίνεται από άρτια εκπαιδευμένους 
επιθεωρητές πωλήσεων , που στόχο έχουν την σωστή τοποθέτηση των stand στο κατάστημα 
και κατά συνέπεια την αύξηση των πωλήσεων. 

 

 



 

 

 

 

 

ON the GO    
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Τεχνικά Χαρακτηριστικά 
 

 Τίτλος:   On the Go 

 Μορφή:   19 διαφορετικοί τίτλοι  /4-6 έργα τέχνης 15 x 19 cm . ‘Οταν εξαντληθούν μπορούμε να 

ανανεώσουμε με νέους τίτλους. 

 Σκληρό χαρτόνι στην πλάτη  κάθε τεύχους για καλύτερη υποστήριξη της 

συσκευασίας. Καθε 4-6σέλιδο σπιράλ βιβλιαράκι είναι συσκευασμένο με blister  το αντίστοιχο 

μαρκαδοράκι  ή το σετ μαρκαδόρων του. 

 Συχνότητα: Κυκλοφορούν περίπου για 2 μήνες ή περισσότερο. 

 Target- Στόχος:   Παιδια από 5 χρονών και πάνω.  

Το Προϊόν  

 
Οn the go: Μία νέα σειρά από διαφορετικά βιβλιαράκια δραστηριοτήτων – ζωγραφικής (activity 
book), που δίνουν την δυνατότητα στα παιδιά να διασκεδάσουν δημιουργώντας όμορφα έργα 
τέχνης (magic velvet), να εκπαιδευθούν μαθαίνοντας για τους αριθμούς, γράμματα, ζώα , οχήματα 
κλπ  . Κάποιοι κωδικοί διαθέτουν  έναν ειδικό άχρωμο μαρκαδόρο που χρωματίζει με «μαγικο 
τρόπο», τα έργα ζωγραφικής χωρίς τα παιδιά να λερώνονται. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Περιγραφή Προιόντος 

Το κάθε τεύχος  περιέχει το βιβλίο δραστηριοτήτων τον ειδικό «μαγικό» άχρωμο μαρκαδόρο 
ή το σετ μαρκαδόρων. 

Διάρκεια και συχνότητα 

Στο προωθητικό stand υπάρχουν 20 υποδοχές και τοποθετούνται πάνω 60 τεμάχια της 
συλλογής , οι 19 διαφορετικοί τίτλοι θα ανανεώνονται με καινούργιους όταν εξαντληθούν  . 
Κατόπιν συννενόησης  μένει στο σημείο πώλησης 2 μήνες ή και παραπάνω.Το stand είναι 
μεταλλικό και έχει διαστάσεις , πλάτος   40cm   χ  ύψος  190  cm 

Έλεγχοι πωλήσεων- Επιθεώρηση stand 

H επιθεώρηση των stand στο σημείο πώλησης , γίνεται από άρτια εκπαιδευμένους 
επιθεωρητές πωλήσεων , που στόχο έχουν την σωστή τοποθέτηση των stand στο κατάστημα 
και κατά συνέπεια την αύξηση των πωλήσεων. 


