
Minden cégnél örök probléma, hogy milyen ajándéktárggyal lepje meg üzletfeleit, vendégeit.

Termékeink a magyar hagyományokat ötvözik a modern dizájnnal. Így nem csak egyediek és 
figyelemfelkeltőek, hanem tradícionális szuvenírként is funkcionálnak, a kortárs elvárásoknak 
megfelelően. Standard ajándékaink személyre szabása változatos formában történhet, 
logozástól az egyedi csomagolási megoldásokon át akár önálló Folqa figurák megrendeléséig. 

Előfordulhat, hogy valaki a Folqa stílusba szeret bele, azonban nem talál a palettánkon olyan 
tárgyat, terméket, amivel a célcsoportját elérheti, megszólíthatja. Mi ebben az esetben is 
tudunk segíteni, szakmai hátterünk, és már megvalósult projektjeink igazolják, hogy elég egy 

brief, egy beszélgetés, és mi kitaláljuk a cég imidzséhez illeszthető karakteres ajándékot.

A Folqa a tökéletes megoldás!



A Folqa Collection figurái különböző népi 
foglalkozásokat jelenítenek meg eredeti 
magyar, népi (kalocsai, matyó, mezőtúri, 
buzsáki stb.) minták és leírások alapján. A 
Folqák 2011 decemberétől egyenként kaphatók 
stílusos, keménypapír egységdobozban, 
magyar és idegen nyelven írt kísérőkártyákkal. 
A Folqa figurák meg is vannak személyesítve, 
a rövid leírások kedves, humoros formában 
adnak információt az adott foglalkozásról, 
tájegységről, inspirálva a figura tulajdonosát 
a további ismeretek megszerzésére. A Folqa 
Collection figurái teljes egészében magyar 
termékek: Magyarországon gyártják, több 

fázisban, Leányváron, Budapesten és Fóton. 

Mi az a Folqa?

2014 nyarán mutatkozott be a Folqa Collection 
következő termékcsaládja, amely az addigi 
klasszikus dizájn és a népi motívumok helyett 
a városi életmódra helyezi a hangsúlyt. Az 
UrbanStyle kollekció darabjain megjelennek 
a fővárosi nevezetességek és a város 
emblematikus részletei. A termékkör részét 
képezik táskák, bögrék, képeslapok és noteszek.

Urban Style

A Folqa 2016-ban is megújult és két stílusos 
kiegészítővel bővült: a lézergravírozott 
nemesacél karkötő és a praktikus fém palack 
egyaránt Budapest nevezetességeire fókuszál. 
A letisztult design a főváros metrótérképét, 
illetve a fonódó villamoshálózathoz kapcsolódó 
ikonikus látnivalókat jeleníti meg. Fém 
termékeink is jól emblémázhatóak és egy-egy 
helyszín, épület, attribútum megjelenítésével 
könnyen egyedivé tehetők, vagy akár tejesen 
új, személyre szabott grafikával is elkészíthetők.

Folqa újdonságok



Bár termékeink önállóan is megállják helyüket 
az üzleti ajándék kategóriában, mi azonban 
még személyesebbé is tudjuk őket varázsolni. 
Vállalunk logózást, matricázást, vagy céges 
grafikával ellátott doboz készítését is. Továbbá 
igény esetén önálló karaktert is képesek 
vagyunk létrehozni, illeszkedve a megrendelő 
cégének arculatához, karakteréhez, egyéb 

elvárásaihoz.

Saját Folqát 
mindenkinek!

Referenciáink között szerepelnek

• 4 és 5 csillagos budapesti szállodák;
• pénzintézetek;
• konferencia-szervezők;
• produceri irodák;
• a Magyar Országgyűlés;
• kereskedelmi láncok;
• multinacionális nagyvállalatok.

Legyen szó akár csak egy meglévő figurán való 
új dizájn elem elhelyezéséről, vagy egy teljesen 
új karakter tervezéséről és gyártásáról, mi 
rengeteg ötlettel állunk rendelkezésére! Igény 
szerint egyedi talpmatricát, kísérőfüzetet és 
csomagolást is tervezünk, valamint legyártunk.

További információk:

www.folqa.com/corporategift



A Folqa termékeiről, a Folqa sikertörténetéről 
a média is rendre beszámol. Köszönhető 
ez a termékeink egyediségének, hatásos 
üzenetének, üde megjelenésünknek! A 
közönség és a média visszhangja is igazolja, 
hogy sikerült igazi alternatívát nyújtanunk az 
évek óta mozdulatlan hazai szuvenírpiacon. 
Igény esetén megrendelőink is részesülhetnek 

a PR és média visszhangból!

A médiában való jelenlétünket figyelemmel 
kísérheti honlapunkon: 

http://www.folqa.com/media

A média is szereti a 
Folqát!

További információ
Ha ajánlatunk felkeltette érdeklődését, vegye fel velünk a kapcsolatot, gondoljuk át együtt, 
milyen módon tehetjük emlékezetessé, egyedivé és hatásossá az önök céges ajándék 

kínálatát!

Paulik Anita
+36-70-360-5959 

anita.paulik@folqa.com 
facebook.com/folqa 

www.folqa.com

A Folqa Collection a Souvenir Brands 
Kft. terméke, mely 100%-ban magyar 
tulajdonú, családi vállalkozás. Cégvezetője 
és résztulajdonosa Juhász-Váczi Heni, aki 
kisgyermekes anyaként határozta el, hogy 
valami teljesen újba fog a gyed után. Hazai 
és külföldi tapasztalatai alapján született az 
a meggyőződése, hogy van helye a piacon 
egy olyan termékcsaládnak, ami egyszerre 
őrzi a hagyományos magyar motívumokat, 
ugyanakkor megállja a helyét a dizájn piacon is. 

A cégről


