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Made in EU

Każda marka ma swoją historię, każda szuka sposobu, aby ją przekazać.  
Ja potrafię to robić, bo robię to od ponad dekady.

Burgopak to gama standardowych produktów, które odpowiadają na Twoje 
potrzeby i potrzeby Twojej marki. Ale to coś więcej niż standardowe projekty 
– to wskazówki dla Twojej wyobraźni, którą drogę wybrać – bo wybranie mnie 
to dopiero początek. Najlepsze zaczyna się później. Możesz mnie dowolnie 
dopasować, zmienić, zindywidualizować – daję Ci coś więcej.

A gdzie powstaję?

Powstaję w firmie, której pasją, tak jak i moją, jest tworzenie nowych rozwiązań dla 
Twojej marki. Pirells Innovative to moja licencjonowana fabryka jak również mój 
licencjonowany sprzedawca zapewniajęcy mi najwyższą jakość produkcji.

Szukasz inspiracji?

Znajdziesz ją na następnych stronach… 

Witaj w moim świecie. Świecie zaskakujących 
rozwiązań, niestandardowych projektów. 
W świecie lepszych opakowań. W świecie 
w którym opakowanie jest najważniejszym 
narzędziem marketingowym. W

Chcesz wiedzieć jak działam?

Złap mnie lewą ręką, a prawą pociągnij za prawy panel i obserwuj  
jak z lewej strony opakowania pojawia się drugi panel. 

Nadal nie jesteś przekonany?

Wejdź na youtube i zobacz mnie w ruchu.

Możesz mnie również zobaczyć tutaj:
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Dopasuj mnie…
W broszurze zobaczysz wiele oznaczeń, 
które pokazują możliwości dopasowania 
mnie do Twoich potrzeb. Poniżej znajdziesz 
objaśnienia do nich. D

Pendrive
Świetnie nadaję się na pendrive.

Możliwość dopasowania
Moje wymiary możesz tak dopasować, aby spełniały Twoje wymagania. 

Booklet
Możesz dodać do mnie 16 stronicowy booklet lub cieńszy, jeśli takiego potrzebujesz.

Miejsce na kartę
Możesz dodać do mnie miejsce na kartę lub małą ulotkę.

Zabezpieczenia
Mogę posiadać perforowane zabezpieczenie dla większej ochrony mojej zawartości.

Okienko
Możesz dodać do mnie okienko lub indywidualne wycięcie na przodzie okładki.

Okienko na barcode
Możesz dodać do mnie okienko, aby łatwiej zeskanować barcode z karty. 

Wkładka na produkt
Wzbogać mnie o wkładkę dopasowaną do Twojego produktu. 

Mechanizm Slajder (model: 1,2,3,4,5,6,7,11,12)
Wysuń element PULL i obserwuj, jak po drugiej stronie pojawia się 
element POP.

Mechanizm teleskopowy (model 13)
Wysuń element PULL z okładki, a element POP wysunie się w tym 
samym kierunku i czasie. 

Mechanizm Cabrio (model: 8,9)
Wysuń PULL z okładki i obserwuj, jak POP chowa się do środka, aby 
pokazać całą zawartość.

Mechanizm Coupe (model: 10)
Wysuń element PULL do momentu, aż zablokuje się w odpowied-
niej pozycji.
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Vodafone, SIM Packaging

Nazywam się ONE
Jestem kreatywnym rozwiązaniem 
marketingowym wielkości Twojej wizytówki.1

Dlaczego warto mnie kupić?
• Jestem najbardziej kompaktowy z całej gamy.

• Mogę pomieścić kartę i minibooklet do 16 stron.

• Możesz zastąpić mojego POPa swoją kartą.

Jak duży jestem?
• Najmniejszy (po zamknięciu) mam 95 x 65 x 3 mm.

Czym mogę być?
• Kartą lojalnościową, kartą rabatową, kartą SIM, zaproszeniem, kluczem 

hotelowym. 

Dopasuj mnie...
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Westfield, Gift Card

Nazywam się TWO
Jestem dynamiczny.  Jestem kreatywny. 
Jestem Twoją marką i Twoim opakowaniem. 2

Dlaczego warto mnie kupić?
• Jestem idealnym połączeniem karty, mailingu, czy prezentacji ze wszystkimi 

informacjami, jakie chcesz przekazać.

• Jestem elastyczny. Możesz dopasować do mnie opcjonalny booklet, dodatkowe 
miejsce na kartę, okienko na wiadomość.

Jak duży jestem?
• Standardowo (po zamknięciu) mam 138 x 82 x 6 mm.

Czym mogę być?
• Kartą SIM, kartą lojalnościową czy rabatową, kluczem hotelowym, zaproszeniem.

Dopasuj mnie...



10 11

Adidas, Ticket Pack

Nazywam się THREE
Masz dużo do powiedzenia i chcesz to umieścić na 
małej przestrzeni? Jestem idealnym rozwiązaniem. 
Możesz mnie wzbogacić o nawet 100 stronicowy 
booklet.3

Dlaczego warto mnie kupić?
• Jestem idealnym rozwiązaniem do przekazania wraz z kartą wielojęzycznych, 

zintegrowanych informacji.

• Moja klapka utrzyma booklet i kartę w miejscu.

• Zmieniam się wraz z Tobą – możesz ze mną zintegrować duży booklet, kartę, 
okienko lub wzbogacić mnie o druk dwustronny.

Jak duży jestem?
• Jestem tak pojemy a mam tylko 138 x 82 x 12 mm.

Czym mogę być?
• Opakowaniem na booklet, Kartą SIM, kartą lojalnościową czy rabatową, 

zaproszeniem, przewodnikiem.

Dopasuj mnie...
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Nike, Gift Card

Nazywam się FOUR
Jestem opakowaniem specjalnie przeznaczonym 
na karty podarunkowe. Dzięki kompaktowym 
wymiarom i euro zawieszce pasuję do większości 
display sklepowych.4

Dlaczego warto mnie kupić?
• Mogę być nośnikiem dwóch kart w tym samym czasie.

• Zmieniam się dla Ciebie – mogę pomieścić booklet lub okienko – wszystko 
zależy od Ciebie i Twoich potrzeb.

• Potrzebujesz zabezpieczyć swoją kartę – mogę posiadać okienko na barcode, 
dla łatwiejszego skanowania.

Jak duży jestem?
• Tak nieduży, a tak pojemny (po zamknięciu) – 102 x 133 x 6 mm.

Czym mogę być?
• Kartą SIM, kartą lojalnościową czy rabatową.

Dopasuj mnie...
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OPRO, Laboraide Packaging

Nazywam się FIVE
O mnie się nie zapomina. Kiedy otworzysz mnie 
raz, zrobisz to jeszcze raz i jeszcze raz. Zostanę 
zapamiętany a razem ze mną Twój produkt.5

Dlaczego warto mnie kupić?
• Jestem najlepszym rozwiązaniem dla połączenia karty, minibookletu oraz 

produktów. Posiadam kompaktową tackę, którą możesz dowolnie dopasować.

• Jestem idealny na pendrive, długopisy, czy inne materiały.

• Uważasz, że jestem dla Ciebie za mały? Możesz mnie dostosować do większych 
produktów.

Jak duży jestem?
• Moje standardowe wymiary (po zamknięciu) – 148 x 82 x 19 mm, ale dla Ciebie 

mogę się zmieniać.

Czym mogę być?
• Zestawem promocyjnym z kartą SIM, kartą lojalnościową czy rabatową, 

opakowaniem na produkty promocyjne.

Dopasuj mnie...
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Ormonde Jayne, Perfumery Packaging

Nazywam się SIX
Masz produkt premium i szukasz opakowania 
z efektem WOW – znalazłeś mnie, a ja Cię nie 
zawiodę. 6

Dopasuj mnie...

Dlaczego warto mnie kupić?
• Posiadam konstrukcję bardziej prestiżową niż produkt 5.

• Możesz dopasować do mnie różne wkładki, aby bezpiecznie umieścić swój 
produkt wewnątrz mojej tacki.

• Jestem idealny na pendrive, długopis, a także wszystko, co podpowiada 
Ci wyobraźnia.

• To nadal za mało? Wybierz dla mnie dodatkowe opcje takie jak minibooklet 
do 16 stron, kartę lub okienko na barcoode.

Jak duży jestem?
• Nieduży ale pojemny – moje standardowe wymiary (po zamknięciu) 

 – 148 x 102 x 19 mm.

Czym mogę być?
• Zestawem promocyjnym produktu z kartą SIM, kartą lojalnościową czy rabatową.
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Adidas, Press Pack

Nazywam się SEVEN
Ekscytujący to moje drugie imię. A najlepiej 
czuję się jako opakowanie na CD, DVD, BluRay, 
które może pomieścić nawet 2 płyty.7

Dlaczego warto mnie kupić?
• Zawieram transparentną tackę, aby bezpiecznie umieścić płytę – a pod tacką 

masz nadal dużo miejsca, aby wydrukować grafikę.

• Oferuję Ci maksimum miejsca na przekaz marketingowy w niestandardowej 
formie – możesz umieścić tu listę utworów, opis: Wszystko zależy od Twojej 
wyobraźni.

• Mogę być dostępny w wersji z dwiema płytami.

Jak duży jestem?
• Nie większy niż standardowe opakowanie CD, ale oferuję znacznie więcej. 

Moje standardowe wymiary (po zamknięciu) – 170 x 129 x 11 mm.

Czym mogę być?
• Opakowaniem na CD, DVD, BluRay, prezentację, muzykę i film.

Dopasuj mnie...
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Popup Cinema Club, ‘One We Made Earlier’ Promo

Nazywam się EIGHT
Jestem wspaniałym, interaktywnym  
rozwiązaniem na karty i małe booklety.8

Dlaczego warto mnie kupić?
• Mam kreatywne i zabawne otwieranie, które działa jak szuflada – a w środku 

znajdziesz kartę lub booklet.

• Jestem dostępny w większych formatach.

Jak duży jestem?
• Niewielki ale pojemny, moje standardowe wymiary (po zamknięciu) 

 – 110 x 95 x 6 mm.

Czym mogę być?
• Kartą SIM, kartą lojalnościową czy rabatową, kluczem hotelowym, zaproszeniem.

Dopasuj mnie...
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Yewdale, Blind Components Product Pack

Nazywam się NINE
Wdziałeś już wszystko i nic cię nie zaskoczy? 
Nie widziałeś jeszcze mnie – zaprezentuj swój 
produkt w sposób, który zostanie zapamiętany. 
Zapewnię niezapomniane wrażenia.9

Dlaczego warto mnie kupić?
• Jestem najbardziej rozpoznawalnym projektem, który zapewni niezapomnianą 

prezentację Twojego produktu.

• Pociągnięciem wstążki odkrywasz luksusowe produkty ukryte w mojej tacce.

• Czy dla Ciebie jestem za mało premium? Możesz mnie wzbogacić o każde 
możliwe uszlachetnienie oraz dobrać do mnie wstążkę.

• Zmieniam się dla Ciebie, dlatego jestem dostępny w większych formatach.

Jak duży jestem?
• Moje standardowe wymiary (po zamknięciu) to 150 x 100 x 19 mm, ale jedynym 

ograniczeniem jest Twoja wyobraźnia.

Czym mogę być?
• Opakowaniem na produkty Premium czy drukowane materiały marketingowe.

Dopasuj mnie...



24 25

Quintiatel, SIM Card Pack

Nazywam się TEN
Jeśli Twoja karta zasługuje na wyjątkowe 
opakowanie, ale Twój budżet nie daje o sobie 
zapomnieć, znalazłeś mnie. Jestem odpowiedzią 
na oba Twoje pytania.10

Dlaczego warto mnie kupić?
• Jestem wydajny, nieduży, kompaktowy, a posiadam miejsce na kartę, ulotkę, 

euro zawieszkę. To mało?

• Mogę posiadać okienko, miejsce na barcode oraz dodatkowe zabezpieczenia.

Jak duży jestem?
• Niewielki a pojemny, po zamknięciu mam 102 x 133 x 4 mm.

Czym mogę być?
• Opakowaniem na kartę SIM, kartę lojalnościową, kartę SIM.

Dopasuj mnie...
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T-Mobile, Christmas Post Pack

Nazywam się ELEVEN
Jeśli masz dość zwykłych mailingów, jestem 
idealnym rozwiązaniem dla Twoich potrzeb. 
Moje niesamowite otwieranie zwiększy siłę 
Twojego przekazu.11

Dlaczego warto mnie kupić?
• Posiadam standardowy format DL, ale tylko to jest we mnie standardowe.

• Mój praktyczny design sprawia, że jestem idealny jako wrzutka do magazynu.

• Jeśli obawiasz się o informację w swoim mailingu, dobierz do mnie 
zabezpieczenia takie jak zamykana kieszonka na dane, lub zamknięcie 
na perforację.

Jak duży jestem?
• Idealnie standardowy – mam 220 x 110 x 3 mm i idealnie nadaję się do 

wysłania pocztą.

Czym mogę być?
• Opakowaniem na bilet, kartę SIM, kartę lojalnościową, kartę SIM, wrzutką 

do gazety, mailerem.

Dopasuj mnie...
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Unilever, Invitation

Nazywam się TWELVE
Jestem wytrzymały, jestem wydajny, jestem 
dla Ciebie. Szukasz niestandardowego 
i nowoczesnego rozwiązania na zaproszenie, 
mailing, wrzutkę – będę mógł Ci pomóc, jeśli 
wybierzesz właśnie mnie.

12

Dopasuj mnie...

Dlaczego warto mnie kupić?
• Dzięki mnie zoptymalizujesz swoją komunikację marketingową, a w zamian 

dostaniesz dużo miejsca pokazanego w ciekawej formie.

• Możesz wykorzystać każdą moją część – a gdy zdecydujesz się na druk 
dwustronny, dostaniesz jeszcze więcej miejsca na najważniejsze informacje.

Jak duży jestem?
• Idealny do wysyłki czy jako wrzutka, mam 145 x 95 x 3 mm.

Czym mogę być?
• Wrzutką do gazety, mailerem, kartę lojalnościową.
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St. Enoch, Gift Card

Nazywam się THIRTEEN
Chcesz zaskoczyć Klienta w miejscu sprzedaży? 
Mój teleskopowy mechanizm jest czymś, co Cię 
nie zawiedzie i idealnie spełni swoją funkcję.13

Dlaczego warto mnie kupić?
• Dzięki rączce świetnie nadaję się do powieszenia na displayu.

• Mój unikatowy mechanizm otwierania działający jak teleskop jest czymś, 
co mnie wyróżnia, a razem ze mną wyróżnia Twój produkt.

• Oferuję idealną przestrzeń do połączenia Twojej grafiki z Twoją kartą i wszystkimi 
niezbędnymi informacjami.

Jak duży jestem?
• Tak kompaktowy, aby zmieścić się na każdej półce sklepowej 

 – mam 103 x 108 x 6 mm.

Czym mogę być?
• Opakowaniem na bilet, kartę SIM, kartę lojalnościową, zaproszeniem, kluczem 

hotelowym.

Dopasuj mnie...
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Nazywam się ?
Jestem rozwiązaniem, którego potrzebujesz, 
jestem kreatywnym narzędziem jedynym 
w swoim rodzaju. ?
?
Stwórz mnie…

Dopasuj mnie...
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Made in EU

Patenty i Produkcja Fabryka
Wybieram fabrykę, która słynie z jakości 
i profesjonalnego podejścia. P F
Oferujemy coś genialnego.

Nie sprzedajemy opakowań 
tylko możliwości jakie one nam dają.

Są instrumentem dla naszego umysłu, 
a umysł nie zna granic. 

Dają one możliwości dla których 
nie ma żadnych barier, które dokonują 

niemożliwego… 

Jestem produktem opatentowanym na całym świecie.

Poniżej znajdziesz nr moich patentów: 

US PATENT NOS. 6,557,700 and 6,237,265

EUROPEAN PATENT NO. 1140639

JAPANESE PATENT NO. 3875840

AUSTRALIAN PATENT NO. 767858

Mimo, że jestem produktem międzynarodowym jestem w całości produkowany 
w Polsce. Materiały używane do mojej produkcji pochodzą od polskich 
lub europejskich dostawców. Moja produkcja usytuowana jest w centralnej 
Polsce skąd jestem dystrybuowany na cały świat.
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