
 

 

 
POMOCE 

DYDAKTYCZNE 
ZESTAWY INSTRUKTORSKIE  

  

 

SPECJALNA OFERTA  
do 31 lipca 2020 

 
Promocyjna oferta 

OZNAKOWANIE  
 

ZA DARMO  

 

Sprzedawca: Fundacja CREDU, ul. Rzemieślnicza 9/37, 81-855 Sopot, tel. 600 023 554, KRS 0000451984 

 

Pomoc dydaktyczna na obecne czasy 
 

Wierzymy, że już jesienią będziecie mogli Państwo ponownie spotkać się z dziećmi. W przedszkolu, 
szkole, w plenerze.  
 
ZAJĘCIA SYMULACYJNE są zalecaną przez Ministerstwo Edukacji formą pracy z dziećmi. Pieszy, 
KIEROWCA, rowerzysta to uczestnicy ruchu drogowego. Zestawy edukacyjne oraz autochodziki  
to idealne pomoce ułatwiające nauczanie dzieci prawidłowych zachowań na drodze.  
 
Spotkania z dziećmi i rodzicami to okazja do pokazania waszego zaangażowania w działania na rzecz 
bezpieczeństwa najmłodszych. Nasza technologia przygotowania i produkcji umożliwia INDYWIDUALNE 
OZNAKOWANIE pojazdów. Wasze LOGO na bokach auta, wasza tablica rejestracyjna, czy telefon na 
pojazdach specjalnych oraz "Lokalna" grafika autobusów sprawi, że ucząc najmłodszych dodatkowo 
promujecie swoje miasto, gminę czy sponsora.  
 
Proponujemy 1-2-3 osobowe autochodziki: autobus, policja, straż miejska, ambulans, straż pożarna, auto 
firmowe, auto osobowe. Każde dowolne auto kosztuje 785 zł brutto, a oznakowanie o wartości 150 zł 
jest ZA DARMO. 
 

Informacje: 600 023 554    Zamówienie: biuro@autochodzik.pl 
 

 

 
 

 
 

 

 
INDYWIDUALNE OZNAKOWANIE – ZA DARMO 
Dla podkreślenia zaangażowania sponsora na zakup pomocy 
edukacyjnej oferujemy możliwość oznakowania na samochodzie 
Logo firmy, nazwa Programu lub Herb Miasta umieszczany  
jest na boku torby – pokrowca lub/i na bokach auta. 
Cena – 100 zł brutto za oznakowanie boków auta 
Cena – 150 zł brutto za oznakowanie boków i tablic 
Gratis - istnieje możliwość dopasowania autobusu do kolorystyki  
np. komunikacji miejskiej Zamościa, Gdańska 

     

OZNAKOWANIE SPECJALNE – nowy projekt karoserii auta wg. 
wytycznych sponsora, szacunkowy koszt ok. 330-650 zł brutto. 
 

 
 

 
 

 

 

 
Polecamy wzbogacenie wyposażenia - Ceny na niezmienionym poziomie – pojedynczo i w zestawach Miasteczko Umiejętności AUTOCHODZIK 

do zabaw symulacyjnych /osobowe, straż, policja, straż miejska, ambulans, autobus, znaki drogowe, droga, przejście/.   https://autochodzik.pl/ 

 

         

 

3 osobowe 
Autobus Miejski 

2 osobowe 
Policja, Straż Miejska, 

Straż Pożarna, 
Ambulans, Firmowy 

1 osobowe 
Żółty, Niebieski, Firmowy 
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