
^^^^^^^^^^H^^^RfspP! •Kata\og

Tipp-Ex
PMACO



WPROWADZENIE

Od ponad 50 lat firma BIĆ® tworzy i produkuje proste, innowacyjne i godne zaufania produkty, które stały
się codziennym wyborem milionów konsumentów na całym świecie!

BIĆ® nieprzerwanie wzmacnia więź budowaną rok po roku z konsumentami i klientami poprzez ulepszanie
asortymentu produktów tak, aby stanowiły one pełną odpowiedź na potrzeby konsumentów, głównie dzięki
zastosowaniu najnowszych technologii wytwarzania.

W 2008 BIĆ® wkroczył ze swoją ofertą w nowy segment rynkowy: karteczki i etykiety samoprzylepne.
Pozytywne rezultaty obserwowane w skali Europy sprawiły, że bezustannie pracujemy nad wprowadzeniem
jeszcze bardziej innowacyjnych i praktycznych rozwiązań w gamach Sticky Notes i Pimaco® na rok
2009.

Rok 2009 to również rok wprowadzenia Ecolutions™, gamy artykułów biurowych będącej dowodem
zaangażowania firmy BIĆ® w realizację strategii zrównoważonego rozwoju. BIĆ® jest oddany idei
zrównoważonego rozwoju w każdym aspekcie biznesu i będzie podkreślał to oddanie oferując konsumentom
przybory do pisania, korektory i karteczki samoprzylepne wyprodukowane przy użyciu materiałów
z odzysku.

W tym roku podkreślamy również znaczenie marki Tipp-Ex®: powstały w Niemczech w 1959 r. lider
europejskiego rynku korektorów świętuje swoją 50-tą rocznicę istnienia! Tipp-Ex® znajdzie się w centrum
licznych aktywności wizerunkowych i promocyjnych wraz z kluczowym produktem Easy Refill, nowym
korektorem w taśmie z wymiennym wkładem.

Także Rodzina Cristal® powiększy się o nowych członków, długopisy Cristal® Large i Cristal® Clić Gel,
natomiast w portfolio ołówków automatycznych BIĆ® pojawi się nowoczesny i komfortowy A.l., ołówek
z potrójnym systemem aktywacji wkładu.

Jedna rzecz pozostaje od lat niezmienna: oferujemy proste, innowacyjne i godne zaufania produkty
każdemu, wszędzie, zawsze i będziemy czynić to nadal.
Dziękujemy za Wasze wsparcie i zaufanie, którym obdarzacie produkty BIĆ®



WARTOŚCI BIĆ

- FUNKCJONALNOŚĆ
Produkt piśmienniczy BiC® zaprojektowany jest przede wszystkim po to, by
spełniać określoną funkcję. Jednocześnie wychodzi naprzeciw oczekiwaniom
konsumenta, takim jak gładkość pisania, komfort trzymania, intensywność kolorów
tuszu. Połączenie unikalnego wzornictwa z nowoczesną technologią sprawia, że
produkty BiC® skutecznie ułatwiają życie.

• DOSTĘPNOŚĆ
Sprawą nadrzędną dla BiC® jest umożliwienie każdemu zakupu dobrej jakości
produktów w przystępnej cenie. Styl, materiały, produkcja i różnorodność kanałów
dystrybucji pomagają firmie realizować tę obietnicę.

• UNIWERSALNOŚĆ
Na całym Świecie produkty BiC® są znane i cenione za swoją jakość, przystępność
i łatwość użytkowania. Są one częścią codziennego życia milionów konsumentów
i czynią BiC® jedną z najbardziej znanych międzynarodowych marek.



Obecnie dostrzegamy rosnące znaczenie zrównoważonego rozwoju, jako
doskonałej możliwości potwierdzenia wartości znajdujących się u podłoża
tożsamości naszej firmy. Poza podążaniem z duchem czasu koncepcja
zrównoważonego rozwoju oznacza dla BIĆ® świadomość etycznego
postępowania we wszystkim, co robimy. Program Zrównoważonego Rozwoju
BIĆ® opiera się na założeniu ciągłych postępów w świetle następujących
priorytetów:

Projektowanie produktów
o minimalnym wptywie na
środowisko.

Produkcja w bezpiecznych
i czystych fabrykach.

VV,

Przestrzeganie standardów Mię-
dzynarodowej Organizacji Pracy
i wspomaganie naszych Podwyko-
nawców w tym procesie.

Nasz program polega na
wspieraniu i rozwijaniu
wszystkich tych działań.
Stanowią one o naszej sile
i - niezależnie od branży -
nawotują do wytężonej pracy,
rozwagi i profesjonalizmu
bez względu na szerokość
geograficzną.

Wspieranie wartości BIĆ®,
a w szczególności etyki po-
stępowania, każdego dnia.

Indywidualizacja planów
rozwoju zawodowego naszych
pracowników.

Wspieranie lokalnych spotecz-
ności, zwłaszcza w zakresie
edukacji.

Angażowanie konsumentów
dystrybutorów w inicjatywy
dotyczące zrównoważonego
rozwoju,

Kompletny raport na temat Strategii Zrównoważonego Rozwoju BIĆ®, opublikowany
w 2007 roku został udostępniony do pobrania na stronie www.bicworld.com.



Lekkie produkty o długiej linii pisania
właściwą odpowiedzią na

Filarami flozofii produktowej BIĆ® od zawsze byty prostota, funkcjonalność oraz wysoka
jakość w dobrej, przystępnej cenie.

Od chwili wprowadzenia na rynek długopisu BIĆ® Cristal® styl i wzornictwo produktów
BIĆ®, jak również materiały wykorzystane do ich produkcji mają jeden cel: zachowanie
idealnej harmonii pomiędzy formą produktu, a jego przeznaczeniem. Nigdy nie było
miejsca na zbędne dodatki.

Ponadto, większość produktów BIĆ® została zaprojektowana z myślą o ich jak
najdłuższym użytkowaniu - długopis BIĆ® pisze linię o długości nawet do 3 kilometrów,
zapalniczka BIĆ® jest w stanie wygenerować nawet 3 000 płomieni, zaś maszynka do
golenia BIĆ® wystarcza na tydzień regularnego golenia.

W naszych fabrykach procesy produkcyjne są nieustannie optymalizowane pod kątem
zmniejszenia zużycia surowców i materiałów. Wysiłki te umożliwiają nam oferowanie
najlepszych produktów w najlepszej cenie - cenie BIĆ®.
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STOSOWANIE MATERIAŁÓW
POCHODZĄCYCH Z ODZYSKU

TO MNIEJSZE ZUŻYCIE
SUROWCÓW NIEODNAWIALNYCH

NOWE PRODUKTY BIC«ECOLUTIONS™ SĄ WYKONANE Z MATERIAŁÓW
POCHODZĄCYCH Z ODZYSKU.

MOŻEMY BYĆ CZĘŚCIĄ ROZWIĄZANIA



BIĆ ECOLUTIONS
• BIĆ® ECOlutions™
• Tipp-Ex® ECOlutions™
• Sticky notes ECOlutions™
• Pimaco™ ECOlutions™

TM

www.bicecolutions.com



eC®Iutions

BiC® ECOLUTIONS

Długopis automatyczny

Wygodny klip i końcówka
w kolorze tuszu

TM

w

62%
Z odzysku

Średnia końcówka 1.0 mm

Pudełko x 50

• 880687
3086123175884

• 880689
h^Bv 3086123175907
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round stić
Skuwka i końcówka
w kolorze tuszu

f

74%
Z odzysku

Średnia końcówka 1.0 mm

Pudetko x 50

• 880684
3086123175853

• 880686
3086123175877



BiC® ECOLUTJONS™

Otówek bezdrzewny,
z żywicy syntetycznej

Nie pozostawia drzazg
w przypadku złamania

Elastyczny korpus

Ultraodporny grafit

57%*
Z odzysku

i

Blister x 4

• 880310
3270220000167

Pudełko x 12

• 880311
3270220004608

TM

Zakończony gumką

Ołówek bezdrzewny,
z żywicy syntetycznej

Nie pozostawia drzazg
w przypadku złamania

Elastyczny korpus

5O%
Z odzysku

Blister x 4

• 880329
3270220049012

Pudełko x 12

• 880332
3270220083924

Ultraodporny grafit



Ekologiczna formuła
na bazie wody

Bezzapachowy

Gąbka korygująca

Pojemność 20ml

BiC® ECOLUTIONS

Tipp-Ex
TM

wody

Blister x 1

• 879633
3085126100418

Pudetko x 10

• 879562
3086126100432

Nasadka ochronna

Kieszonkowy korektor
w taśmie

Wymiary taśmy: 5mm x Bm

Ttpp-Ex
TM

51%
Z odzysku

Blister x 1

• 880679
3086123175808

Pudetko x 10

• 880681
3086123175822


