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•  Pivo

•  Sokovi

•  Gazirane pijače

•  Voda

•  Smoothie

•  Energijski napitki

•  Kuhano vino

•  Kava

•  Čaj

Kontakt
PUCIHAR-P d.o.o., Veliki Vrh 7, SI -1293 Šmarje Sap, SLOVENIA, EU, T  +386 40 550 694 , E  info@pucicup.com,  W  www.pucicup.com

• JE okolju prijazen

• JE praktičen in prijeten za uporabo

• JE pralen & obstojen & recikliren

• JE visoko kvaliteten

• JE ekonomičen

• JE namenjen večkratni uporabi

• JE varen

oglasni prostor

UPORABA



PuciCup
• Je več kot kozarec, unikaten, modern, vsestransko 

uporaben, omogoča izvrstno uporabniško izkušnjo in 
je primeren tako za otroke kot odrasle.

• Je pralen, obstojen in recikliren. Pripomore k manjši 
onesnaženosti okolja in izpusta CO2.

• PuciCup lahko uporabite v promocijske namene, kot 
darilo, za vsakodnevno uporabo, piknik na prostem, 
kot “To Go” kozarec. Je otrokom prijazen z odprtino za 
slamico.

• Poskrbeli smo tudi za več vrst funkcionalnih dodatkov, 
kar daje kozarcu dodano uporabno vrednost. 

Uporabniku prijazen
• Praktičnost – Skrbno zasnovana, trikotna oblika se 

najbolje prilega roki, dodatki pa omogočajo pozitivno 
uporabniško izkušnjo. Poskrbljeno je tudi za odprtino, 
ki omogoča pitje s slamico.

• Varno lahko prenašate več kozarcev hkrati.
• Kozarec je čvrst, zato preprečuje nepotrebno razlivanje 

in polivanje.
• Uporaben je tudi po dogodku.
• PuciCup kozarci so odlični za praznovanja in piknike.

Organizatorju koristen
PuciCup koncept omogoča prihranke in zaslužek ter 
pripomore k dvigu festivalne kulture (čistejša in okolju 
prijaznejša prireditev).

• Kakovostno uživanje in serviranje pijač.
• Varnejše in čistejše prizorišče med in po prireditvi.
• Povečuje prodajo.
• Hitrejši potek pospravljanja prizorišča.
• Izvrsten oglaševalski prostor za promocijo partnerjev in 

sponzorjev.
• PuciCup ima sporočilno in spominsko vrednost.
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