En marxandatge les possibilitats son infinites, podem fer qualsevol cosa
amb el logo de la teva empresa, el teu club o el teu col·lectiu.
MAKITO és una empresa multinacional líder del sector majorista d'articles promocionals
en el Sud d'Europa i un dels majors operadors europeus. Som una companyia en
constant creixement que mira al futur i busca nous mercats on aprofitar les seves
sinergies competitives posant a l'abast del professional del regal promocional o
publicitari la major oferta d'articles amb estoc a Espanya i Centreamèrica.
PAUL STRICKER, S.A. va ser fundada en 1944 i és actualment l'empresa capdavantera de
regals promocionals al mercat portuguès. Paul Stricker basa la seva activitat en el
disseny, desenvolupament i distribució de regals promocionals, practicant una política
preu/producte ben balancejada. Actualment, l‘empresa té clients en tota Europa i alguns
països africans de parla portuguesa.

NOVOA-BISBE-NOVOA està al seu servei com a empresa especialitzada en la importació,
comercialització, i distribució de productes tèxtils publicitaris. La nostra oferta en
distribució de marques capdavanteres al mercat nacional i internacional, com
JAMES&NICHOLSON, MYRTLE BEACH, JOYTEX, WALOMO i ITM s'orienta al sector
majorista professional.
NATH és una empresa de fabricació i comercialització de productes tèxtils de primer
nivell el principal compromís del qual és aportar les millors solucions als seus clients, un
creixement rendible i sostingut als seus accionistes i empleats i progrés en les societats
en les quals està present. Aquesta és la missió que dóna vida a l'organització i justifica el
projecte empresarial que representa l'Entitat.
JOYLU SPORT S. L., la companyia que creix dia a dia gràcies a la confiança dels nostres
clients. Som sinònim de solidesa, confiança i qualitat. Confiar en JOYLU significa
assegurar-se el resultat de qualitat propi d'un equip de professionals. En qualsevol àmbit
de la vida, però sobretot en l'àmbit empresarial, la memòria del bon fer d'una empresa
és la millor carta de presentació d'aquesta.

ZIRAKETAN és una empresa relativament jove, però de dilatada experiència, fruit de la
trajectòria professional dels seus fundadors, formats durant ja llargs anys en el sector
tèxtil. Coneixedors així, de les cada dia més canviants necessitats d'aquest mercat, en
ZIRAKETAN aposten per oferir la major varietat de producte del mercat i una millora
contínua del servei.

RETOX amb una cuidada selecció d'articles d'importació i fabricació nacional. Des de
flexòmetres, moneders, imants, xapes, clauers i un llarg ventall de possibilitats. La
qualitat en el servei és immillorable.

