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PASODINKITE
ŽALIĄ ĮDĖJĄ!
PIEŠTUKAI,  KURIE PO  ĮPARSTINIO
NAUDOJIMO  UŽAUGA  Į AUGALUS
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MAŽAS PIEŠTUKAS SU DIDELE  ĮDĖJA

Pasodinę Sprout®PENCIL, o ne tiesiog jį išmetę, galite padidinti tvarumą matomą kitiems ir įkvėpti 
juos atlikti nedidelius pokyčius kasdieniame gyvenime. Sprout®PENCIL idėja jau nustebino, daugiau 
nei 30 milijonų Sprout®PENCIL pieštukų naudotojų ir buvo parduota daugiau nei 80 šalių.

RAŠYK SODINK AUGINK
Rašykite ar spalvinkite savo pieštuku Pasodink jį - plaistyk ir suteik jam saulės Išdygs švieži augalai

TVARUS, 
SERTIFIKUOTA
MEDIENA

AUGALŲ SĖKLOS
YRA KAPSULĖJE

100%  N  AT  U  RA  LUS

NE TOKSIŠKAS

11 SKIRTINGŲ NE
GMO SĖKLŲ

GRAFITO 
ŠERDIS

GALIMOS 6 
SKIRTINGOS 
SPALVOS

GRAPHITE AND

Kad ir kokia būtų proga, kai žmonės supras, kad jų Sprout®PENCIL pieštukas gali 
išaugti į kvapnias žoleles, vešlias gėles ar net šviežias daržoves, tai tikrai sukels 
šypseną ir pradės nuostabų pokalbį.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOVANA KURI
DUODA DAUGIAU Įmonėms ar organizacijoms, kurios domisi 

tvarumu, Sprout®PENCIL yra ideali dovana. 
Pagaminta iš sertifikuotos medienos, ji gali būti 
išgraviruota su logotipu ir dovanojama 
konferencijose ir renginiuose arba naudojama 
lankytojų priėmimo erdvėse.

IDEALI DOVANA 
SKIRTA:

 

 

 

 

 

 

 

•  Produktų  pristatymams

•  Konferencijoms

•  Parodoms

•  Kampanijoms

•  Komandos formavimo 
užsiėmimams

•  Seminarams

•  Metų galo,
sezoninėms dovanoms

Ant pieštuko išgraviruokite savo įmonės 
logotipą ir žinutę ar prnešimą. Paverskite 
Sprout®PENCIL natūralia savo prekės ženklo 
ir verslo dalimi.
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NEW

IŠSIRINKITE
SAVO PIEŠTUKUS

Galite pasirinkti du graviravimo pieštuku būdus: standartinį
arba nestandartinį. Taip pat galite rinktis iš  grafito arba 
spalvotų pieštukų.
Visi Sprout®PENCIL yra pagaminti iš tvariai nupjautos 
medienos. Kadangi mediena yra natūrali medžiaga, 
medienos atspalvis gali skirtis.

AR NORĖTUMĖTE, KAD JŪSŲ 
PIEŠTUKAI BT PARUOŠTI IŠKART 
NAUDOJIMUI?

Atkreipkite dėmesį, kad mūsų pieštukai nėra pagaląsti. 
Galime juos iš anksto pagaląsti už Jus, už papildomą 
mokestį.

S  P  R  O  U  T  ®  P  E  N  C  I  L – S  TA  N  DA  R  TINIS
Ant pieštuko sėklos pavadinimas ir Sprout logotipas. 
Galima rinktis iš įvairių sėklų.
Sėklos yra žalioje kapsulėje, kuri yra ant kiekvieno 
Sprout®PENCIL pieštuko.

S  P  R  O  U  T  ®  P  E  N  C  I  L – PERSONALIZUOTAS
Personalizuokite savo Sprout®PENCIL pieštuką, 
pridėdami savo logotipą, interneto adresą ar savo 
įmonės žinutę - graviravimu ar UV spauda



MULTI
COLOR

 

 

  

IŠSIRINKITE
       SPALVĄ

Bazilikai

Neužmirštuolė

Šalavijas Chia

Kalendra Čiobreliai

Gvazdikėliai

Be grafito, Sprout®PENCIL yra ir spalvų. Pasirinkite iš 6
skirtingų spalvų/sėklų derinių ir gaukite pieštukus 
standartiškai arba pagal užsakymą išgraviruotus.

PASIRINKITE SAVO SPALVĄ
Kiekviena spalva turi savo sėklų rūšį. Atkreipkite 
dėmesį, kad tai yra pieštuko spalvos, o ne kapsulės
spalva.

SPALVŲ VAIVORYKŠTĖ
Daugiaspalvis vaivorykštinis pieštukas Sprout turi 
3 spalvas viename: geltoną, mėlyną ir raudoną.

Idealiai tinka restoranams, įmonės ir šeimos renginiams.

Ramūnėlės



 

 

 
 

 
 

 

 

NEW

IŠSIRINKITE
SAVO SĖKLAS

Mėgstate baziliko skonį? Ramunės spalvas? Ar 
gvazdikų kvapas?

Siekdami užtikrinti geriausią rezultatą, 
atsižvelgiame į tokius parametrus kaip dydis, 
daigumo laikas, simbolinė reikšmė ir 
prieinamumas.

Turime platų sėklų asortimentą be GMO, aukštos 
kokybės ir lengvai auginamas gėles, žolelias ar 
vaisius.

 

 

Eglutės

Saulėgrąža
Lengvai 
auginamos, labai
aukštos, galios 
simbolis. 
Valgomos sėklos

Ramūnėlės
Grynumo 
simbolis, 
džiaugsmingos 
gėlės, atsparios 
sausrai. 
Valgomosios 
gėlės

Gvazdikėliai
Meilės 
simbolis,gražios 
įvairių spalvų 
gėlės.Valgomas 
žiedlapis

Neužmirštuolė
Meilės ir 
draugystės 
simbolis. Mėlynos, 
valgomos gėlės

Vyšniniai
pomidorai
Lengva auginti.
Klesti šiltoje ir saulėtoje 
vietoje. Valgomas
subrendus

Bazilikai
Lengva 
auginti.Nuostabi, 
puikaus skonio 
žolelė.Valgomi lapai

Čiobreliai
Lengvai auginama 
žolelė. Valgomi lapai
ir žiedai tiek 
saldiems, tiek 
pikantiškiems 
patiekalams.

Šalavijas
Lengvai auginama 
aromatinga žolelė. 
Puikus skonio 
stipriklis. Draugiškas
bitėms

Kalendra
Lengvai auginama 
būdingo skonio 
žolelė. Valgomi lapai

Chia
Draugiškas bitėms, 
violetinės gėlės. Iš 
šviežių arba 
džiovintų lapų galima
paruošti skanią 
arbatą



 

NEW

PAKUOTĖS



 

VIENA KORTELĖ
Kai užsisakote pieštukus  į užsakymą galite įtraukti pakuotę. 
Galite pasirinkti mūsų standartinį dizainą arba pasigaminti 
individualų pakuotę.

INDIVIDUALI PAKUOTĖ
Jei turite istoriją, kurią norite papasakoti, kortelė
suteiks Jums reikiamos erdvės reklamuoti savo 
pranešimą.

PUIKI ĮDĖJA 
RENGINIMAS IR
PARODOMS



 

3 AR 5 VNT PAKUOTĖS
Pasirinkite iš 3 pakuočių arba 5 pakuočių savo 
pieštukams. Taip pat galime pagaminti 
individualias pakuotes.

S  TA  N  DA  RTINĖS  INDIVIDUALIOS PAKUOTĖS
3 ir 5 pakuotės iš visų pusių atspausdintos su 
Sprout logotipu, grafika ir tekstu, o nugarėlėje – 
auginimo instrukcijos.

Visa priekinė dalis yra Jūsų žinutei, o gale rasite mūsų 
infografiką, rodantį, kaip pasodinti pieštuką.
Reikalingas ilgesnis pristatymo laikas.



KAIP 
PIEŠTUKAI
PASIEKĖ

MŪSŲ
KLIENTUS



 

 
 

JŪS ESAME 
GERAME KELYJE
Įmonės ir organizacijos, kurios jau 
naudoja Sprout®PENCIL, kad skleistų 
savo aistrą tvarumui:



  

 Sproutworld.com

 


