
Zapraszamy na prezentację

sklep internetowy



misja i wartości firmy

NASZA MISJA:

Zapewnienie klientom 
szerokiego asortymentu 
produktów oferowanych  
przez maksymalnie bezpieczny,
czynny 24 godziny na dobę 
nowoczesny sklep internetowy.

NASZE WARTOŚCI:

- obsługa na najwyższym poziomie
- zaufanie i uczciwość
- dynamizm i nowoczesność
- innowacyjność i profesjonalizm
- ciągły rozwój
- kompetencja



od początku...

- rozpoczęcie działalności przy 

  ul. Hallera 2 w Tomaszowie Maz.

- stworzenie pierwszego polskiego  

  portalu o drukowaniu i regeneracji

  kartridży www.druknet.pl

- rozpoczęcie szkoleń z regeneracji

  dla klientów

- zmiana siedziby na ul. Milenijną

- rozszerzenie oferty o nowe działy:

- technologia termotransferowa

- wyposażenie biur

- wizualna prezentacja

- uruchomienie sklepu   

  międzynarodowego

- otrzymanie tytułu Gazeli Biznesu

- zainicjowanie współpracy  

  z sieciami handlowymi

- wprowadzenie nowej własnej  

  marki materiałów  

  eksploatacyjnych TOM JET

- otrzymanie tytułu Gazeli Biznesu

- wielki jubileusz 10-lecia firmy

- wprowadzenie nowej strony

  internetowej
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- wprowadzenie na rynek własnej 

  marki kartridży do drukarek  

  laserowych i atramentowych ONTI

- po raz pierwszy jako wystawca  

  na Międzynarodowych Dniach  

  Reklamy RemaDays 2011

- otrzymanie certyfikatu  

  Rzetelna Firma

- wystawca na Międzynarodowych 

  Targach Office Fair - największym 

  i najważniejszym wydarzeniu  

  sektora biurowego w Polsce

- rozpoczęcie cyklu szkoleń  
  wyjazdowych z wykonywania  
  nadruków na terenie całej  
  Polski
- wprowadzenie na rynek nowej,
  rewolucyjnej marki MAXJET 
  tuszy i tonerów 
- otrzymanie po raz kolejny tytułu 
  Gazeli Biznesu
- udoskonalenie strony
internetowej przystosowanej
również do urządzeń mobilnych
- wykonanie muralu na fasadzie 
siedziby firmy przez znanego 
abstrakcjonistę Bartka Świateckiego
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nasz zespół

Nasz zespół liczy ponad 50 osób



sukcesy w liczbach

klientów hurtowych i detalicznych

wysłanych paczek

klientów przeszkolonych na specjalistycznych szkoleniach

internautów odwiedzających naszą stronę internetową

osób uczestniczących w naszych konkursach

produktów dostępnych od zaraz
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grupy asortymentowe

Proponujemy kilkadziesiąt tysięcy towarów w kilkunastu grupach 

towarowych:

- Atramenty i kartridże

- Materiały do regeneracji tonerów

- Tonery i taśmy do drukarek i faksów

- Magnesy i akcesoria magnetyczne

- Prasy i materiały do wykonywania nadruków

- Papiery i folie, folie do ploterów

- Wizualna prezentacja: tablice i gabloty

- Wyposażenie biur

- i wiele innych



atramenty i kartridże

kartridże
do drukarek

atramenty 
uniwersalne

atramenty 
sublimacyjne

urządzenia 
do regeneracji

atramenty i chipy  
do ploterów

atramenty 
dedykowane
marki OCP



do drukarek laserowych

tonery
gotowe

surowce do 
regeneracji

białe
tonery

W ofercie materiały eksploatacyjne do większości modeli drukarek 
na rynku:

wszystkie wymienione nazwy firmowe użyte są wyłącznie w celu informacyjnym

Brother

Konica Minolta

CanonKyocera

DellLexmark EpsonSamsung

Hewlett-PackardXerox Oki

Inne



prasy i materiały do nadruku

papiery 
transferowe

koszulki
i inne tekstylia

plotery tnące

prasy 
termotransferowe

folie  
flex i flock

kubki, puzzle, 
metale i inne 

materiały



wizualna prezentacja

tablice
prezentacyjne

karteczki
elektrostatyczne

ramki
do plakatów

Exporail
system

prezentacji

stojaki, 
potykacze 
i tabliczki

magnesy, paski 
i taśmy

magnetyczne

gabloty do 
prezentacji

flipcharty 
i akcesoria



wyposażenie biur

szafki
na klucze

prezentery
na podłogę

akcesoria
czyszczące

kasetki
na pieniądze

akcesoria 
biurowe

maty
podłogowe

masy mocujące 
i haczyki

produkty
ergonomiczne



inne grupy towarowe

papiery i folie

folie do 
drukarek

chemia dla 
elektroniki

tusze i papiery
jadalne

etykiety
samoprzylepne

taśmy do
drukarek i faksów



marki w naszym sklepie

materiały eksploatacyjne do drukarek

wyposażenie biur i wizualna prezentacja

papiery i folie



wiedza i doświadczenie

Szkolenia specjalistyczne
- niezbędna wiedza z zakresu drukowania

wortal o drukowaniu i regeneracji 

wortal o nadrukach transferowych

Nasz specjalista jest do Państwa dyspozycji:

Paweł Sęk
Product Manager

Bezpłatna pomoc merytoryczna, doradztwo po sprzedaży, szkolenia.



dlaczego AGAWA.PL?

NAJLEPSZE PRODUKTY:

- najwyższa jakość
- konkurencyjne ceny
- szeroki asortyment
- najlepsi dostawcy

NOWOCZESNY SKLEP INTERNETOWY:

- wykwalifikowany personel
- doradztwo on-line
- specjalistyczne szkolenia
- pasja i doświadczenie



dziękujemy za uwagę

AGAWA.PL Sp. z o.o.

ul. Milenijna 38 / 40
97-200 Tomaszów Maz.

Tel.: 44 725-17-61,
       44 726-15-00

Fax.: 44 725-17-65

e-mail: agawa@agawa.pl
www.agawa.pl

www.druknet.pl
www.termotransfer.pl


