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JAVASOLT PÓLÓSZABÁSOK:
A  -  hagyományos férfi póló - 100% pamut - színek: 
B  -  nagyobb nyakú női póló - 100% pamut - színek: 
C  -  szűkebb nyakú női póló - 100% pamut - színek:
D  -  hagyományos gyerek póló - 100% pamut - színek: 

AZ ÁRAT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK:
- milyen pólószabásra készül (a B típusú női póló alig drágább, de hölgyek 
körében sokkal kelendőbb, így fehér szín esetén azt javasoljuk)
- a grafika a saját mintáink közül való (a túlsó leporelló első két oldala , azaz az 
1-23.számú grafikák), vagy meghívott grafikusok kollekciónk része, amikor az 
árban a grafikusok jutaléka is megjelenik( a túlsó leporelló utolsó oldala, azaz 
a 24-38.számú grafikák)

A TECHNOLÓGIA:
A pólók nagy részét magunk nyomtatjuk, pólónyomtató géppel (nem 
tévesztendő össze a matricával, ami pár mosás után leválik), ill. egy kis részét 
szitázzuk. Mindkét technika - a mosási útmutató betartásával -, tartós nyoma-
tot eredményez. ÁRAK:

Több éves tapasztalatunk fogyási statisztikái, és az adott üzlet arculata alapján 
minden viszonteladónak saját árajánlatot és a pólók-grafikák típusára vonat-
kozó javaslatot készítünk, ezt a prospektus betétlapján találja. 

RÓLUNK:
Műhelyünk Veszprém belvárosában van, ahol egyelőre hárman dolgozunk: 
Szücs Roland, Páczelt Péter és Virt Emese. 
Olyan pamut pólókat igyekszünk készíteni, amelyek nem tömegtermékek, 
hanem értéket hordoznak, szépek és egyediek. Nem a tömegigényt szeret-
nénk kiszolgálni, és kósza divathullámokat meglovagolni, hanem maradandó 
hazai értéket teremteni, ezzel vállalva a kisebb, de igényesebb célközönséget. 

Főként hazai közönségnek tervezünk, de ezzel reméljük, a turisták számára is 
lehetőséget tudunk teremteni arra, hogy igényes emléket vigyenek magukkal 
Magyarországról: modern, igény esetén hagyományos magyar motívumokat 
feldolgozó, a kalocsai és a műmatyó világán túllépő, egyéb igény esetén más 
magyar vonatkozású témát feldolgozó grafikákkal, vagy magyar vonatkozás 
nélküli nyomatokkal.

A célunk ismeretterjesztés is, ami a magyar vásárlóknak ugyanolyan hasznos, 
mint a külföldieknek, így a legtöbb pólóhoz egyedi papírcimke kerül az indigós 
mellé, a nyomat rövid ismertetésével, kérésre angol nyelven is:

EGYÉB MEGJELENÉSÜNK:
2013 óta részt veszünk a legnagyobb, legnívósabb vásárokon (Vörösmarty téri 
Karácsonyi, Tavaszi Vásár, Mesterségek Ünnepe, Országos Táncháztalálkozó és 
Kirakodóvásár, stb.), tagja vagyunk a WAMP Design Vásár kiállítócsoportjának, 
magyar viszonteladó hálózatunk egyre növekszik, ezen kívül veszprémi 
boltunkban, webboltunkban, az Etsy-n és a Meskán árusítjuk termékeinket.

VISZONTELADÓI INFORMÁCIÓK:
A pólókat bizományba adjuk, havi 
elszámolással dolgozunk.

Kapcsolattartók: 
- Szücs Roland: +36-30-201-0022
- Páczelt Péter: +36-20 364 33 51

Cégadatok: Interaktív Bt, Veszprém, Muskátli u. 6., 30-2010022 

A pólókhoz vállfát adunk, amin egy biléta van a megbeszélt árral, a nyomat 
leírásával, ami növeli a boltban megjelenésének az esztétikai értékét: 

A GRAFIKÁK LEÍRÁSA:
(1.) balatoni halak az összes feltüntetett hal nevével (2.) pálinka népi motívu-
mokkal (3.) magyar szürkemarha fej (4.) VW bogárhátú tervrajza, a rend-
számba bármi beírható (pl. BP-2016) (5.) bohém pálinka (6.) Magyarország 
ehető gombafajtái (7.) magyar költők arcképcsarnoka (8.) bicikli részei 
magyar nyelven (9.) hagyományos felvidéki magyar szűrminta motívum 
korszerűsítve (10.) hagyományos erdélyi magyar, bánffyhunyadi életfa motí-
vum (11.) hagyományos erdélyi magyar, kalotaszegi tulipán motívum (12.) 
pálinka oldalt (13.) balatoni hajók elsősorban felnőtt pólókra javasolva (14.) 
Hasselblad fényképezőgép részletes vonalrajza (15.) motor részei tipográfia 
magyar nyelven (16.) Bartók Béla (17.) Blende (18.) balatoni hajók elsősorban 
gyerekpólókra (19.) VW bogár a rendszámban tetszőleges felirattal (pl. 
Bp-2016) (20.) traktor gyerekeknek (21.) pálinka grafika hölgyeknek magyar 
népi motívummal (22.) Balaton grafika (23.) leggyakrabban előforduló falev-
elek magyar nevekkel (angol nyelven is elkészült) (24.) Kányádi Sándor: 
Betemetett a nagy hó -versrészlet (25.) Budapest grafika (26.) bagoly (27.) 
József Attila: Kész a leltár (28.) Szív (29.) teve (30.) rókás hölgy (31.) tyúk (32.) 
kakas (33.) mangalica (34.) szürke macska (35.) kacsa autó gyerekeknek (36.) 
cica gombolyaggal (37.) nyúl (38.) lányka madárháton

  a sport szürke szín 95% pamut, 5% polyester
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