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MESAČNÁ
VEĽKOOBCHODNÁ
PONUKA

V tomto období nám
pomaly končí maliarska
sezóna, tak nejak prirodzene prichádza doba aj
vyhodnocovať či prehodnocovať. Preto sa dá
povedať, že na marketingu sa práve teraz začala naša nová sezóna 2023.
Pracujem na pozícií Marketing Manager Slovakia & GFR CE.
Tento trochu zložitý názov v sebe zahŕňa dve oblasti. Jedna sú
naše vlastné PPG značky, ktoré dobre všetci poznáme. Sú to
Primalex, Balakryl, Johnstone´s, Bondex pre Slovensko. Druhá
časť sú GFR značky pre strednú Európu (alebo inak povedané
doplnkové komplementárne portfólio ProGold pre Slovensko,
Českú republiku a Maďarsko).

Ale teda, okrem marketingu mám aj ja svoje koníčky (ani vlastne
neviem, či sa to tak hovorí aj pre ľudí s mojím priezviskom ).
Tou najväčšou mojou vášňou je turistika. Dovolím si povedať, že
som už navštívil 95% slovenských hradov a zrúcanín (aj také,
kde ostal jeden malý múrik) a už mám prechodenú veľkú časť
pohorí Slovenska. Ale stále viem objaviť niečo nové, zaujímavé.
Dokonca občas dávam ľudom rady, kam kedy ísť, ale s otázkou
poraď mi niečo ľahké sa vždy trápim . Najradšej vyhľadávam
miesta, kde nie je až taký nával ľudí, aj keď nie vždy sa tomu dá
vyhnúť. Viem si ju vychutnať v každej ročnej dobe.

Keď som na strednej škole rozmýšľal, kam sa poberú moje cesty,
uvedomil som si, že ma vždy zaujímalo ako kreatívne sa dajú
veci vymyslieť, ako sa dá značka budovať, ale aj ako sa dajú veci
nesprávnym prístupom pokaziť. Práve preto som si vybral
marketing a som rád, že pracujem na rozvíjaní značky Primalex.
Značky, ktorá má tradíciu, a dokonca v mnohých prípadoch ešte
stále je synonymom pre celú maliarsku kategóriu, aj napriek
tomu, že na trhu pôsobí veľa konkurenčných hráčov. A samozrejme najviac mňa aj mojich kolegov na marketingu teší, ak
prinášame akcie, novinky, kampane, ktoré zaujmú vás a našich
koncových zákazníkov.

Na záver by som sa vám chcel poďakovať za vernosť a priazeň
počas tejto sezóny, aj keď to nebola ľahká sezóna. Už teraz sa s
sezóne.
kolegami tešíme na spoluprácu v nasledujúcej se

Aby sme si všetko overili, robievame si prieskumy a tie ukazujú,
že so značkou Primalex je radosť pracovať. Možno len pár
údajov: Primalex má takmer 70% spontánnu a 96% podporenú
znalosť značky, a respondenti na prvých miestach, prečo si ju
vybrali, označili vlastnosti ako:
• Pozitívne predchádzajúce skúsenosti • Dostupnosť
• Kvalitu • Tradíciu • Spoľahlivosť
• Viditeľne pôsobí na trhu svojimi aktivitami
aktiv
(novinky, reklamy, akcie).

Okrem toho mám rád fotografovanie prírody od fotiek výhľadov,
západov a východov slnka, zvierat, rastlín a pod. Obe tieto moje
aktivity mi pomáhajú nielen zresetovať, ale aj si mnohé veci
premyslieť a myslím, že to podporuje kreativitu.

Medveď
Matúš Medv
Marketing Manager Slov
Slovakia a GFR CE

VIP DOVOLENKA
ANDALÚZIA + GIBRALTÁR 2023

VIP DOVOLENKA
SINGAPUR + MALDIVY 2023

FARBY NA STENU

FARBY NA STENU

PRIMALEX
Mykostop

PRIMALEX
Fortec

balenie
1l
4 kg
7,5 kg

zľava

5%

Špeciálny oteruvzdorný náter s účinnými
fungicídnymi látkami proti plesniam.
* Používajte biocídy bezpečným spôsobom.
Pred použitím si vždy prečítajte etiketu
a informácie o výrobku.

balenie
1l
4 kg
7,5 kg
15 kg

zľava

5%

FARBY NA DREVO

FARBY NA DREVO

PRIMALEX
Hrubovrstvá
lazúra

BALAKRYL
Sportakryl
mat / lesk

balenie

zľava

0,75 l
2,5 l
5l

5%

Hrubovrstvá lazúra na vrchné lesklé nátery
dreva, odolná pred UV žiarením.

balenie
0,7 kg
2,5 kg
4 kg
9 kg

Biela umývateľná farba pre vysoko zaťažované
povrchy, ktoré sú príležitostne vystavované
vlhkosti.

zľava

5%

Akrylátový lak na nové aj renovačné bezfarebné
nátery s atestom na detské hračky a priamy
kontakt s potravinami.

FARBY NA DREVO

FARBY NA KOV
FAR

BALAKRYL
UNI mat / lesk
/ satin

PR
PRIMALEX
Farba na radiátor
Fa

balenie

zľava

balen
balenie

zľava

5%

0,75 l

5%

0,7 kg
2,5 kg
9 kg

Vodou riediteľná vrchná farba s univerzálnym
použitím s atestom na detské hračky a priamy
kontakt s potravinami.

5l

FARBY NA KOV

FARBY NA KOV

SLOVLAK
Slovakryl Radiátor

KITTFORT
Aluksyl

balenie

zľava

balenie

0,75 kg

5%

80 g
Vhodný pre vrchné nátery radiátorov,
teplovodného potrubia a telies teplovodného
vykurovania, ktoré boli povrchovo upravené
základnou antikoróznou farbou.

400 g

Lesklá farba na radiátory odolná voči vysokým
teplotám a žltnutiu, bez zápachu.

zľava

5%

Vypaľovacia silikónová žiaruvzdorná farba,
určená k náterom pecí, rúr, výfukov,
vykurovacích telies a iných predmetov
s maximálnou povrchovou teplotou do 500°C.

DOPLNKY

DOPLNKY

EUROPEAN
AEROSOLS
Presto Technické
spreje

EUROPEAN
AEROSOLS
C-MARK
značkovacie spreje

balenie

balenie

400 ml
500 ml

zľava

10%

Vybrané technické spreje určené na čistenie,
mazanie, údržbu a špeciálne práce pre hobby
aj proﬁ použitie.

500 ml

zľava

10%

DOPLNKY

DOPLNKY

HENKEL
Pattex One For
All Crystal / One For
All High Tack

HENK
HENKEL
Ceresit Stop
Ceresi
AERO 360°
/ náhra
náhradné
tablety

balenie

balenie

440 g
290 g

zľava

5%

450 g
Montážne lepidlo pre interiér aj exteriér.

tab. PEARL
2 x 300 g

Značkovací sprej, určený pre stavby, cesty
či vyznačovanie inžinierskych sietí.

zľava

10%

Pohlcuje vlhkosť a neutralizuje pachy prostredníctvom prúdenia vzduchu. V ponuke aj
zvýhodnené balenie náhradných tabliet 3+1.

DOPLNKY

DOPLNKY

tesa®
Maskovacia
páska

tesa®
4368 Easy Cover
UNIVERSAL

balenie
19mm x 50m
25mm x 50m
30mm x 50m
38mm x 50m
50mm x 50m

zľava
balenie

10%

0,5m x 33m
Univerzálna páska pre základné maliarske
práce, odstrániteľná do 3 dní.

2,6m x 17m

zľava

10%

Kombinácia pevnej elektrostatickej fólie
a maskovacej pásky. Vhodná pre maskovanie
veľkých plôch v interiéri.

DOPLNKY

DOPLNKY

SPOKAR
Štetec zárohový
PROFI

ELASTIK
Technický benzín

balenie
č. 1 - č. 3

zľava

5%

Pre prácu na ťažko dostupných miestach.
Vhodný pre všetky druhy náterových hmôt.

balenie
350 g
1l
3,4 l
4,5 l
9l

zľava

5%

Na odmasťovanie kovov, ako riedidlo do farieb
a lakov a iné technické účely.

Fotograﬁe sú ilustračné. Akcia platí od 1.10.2022 do 31.10.2022.
Tlačové chyby sú vyhradené. Zmena cien a sortimentu vyhradená.
V prípade nedostupnosti tovaru je možné akciové výrobky záväzne
objednať. Letákové beneﬁty k produktom Vám budú fakturované
za 1 cent/ks. Ceny sú uvádzané bez DPH.
Centrála: PPG Deco Slovakia, s.r.o., Sad SNP 667/10, 01001 Žilina

www.ppgdeco.sk

Veľkosklady - logistické centrá:
Logistické centrum Petrovany
Vysielač 573
082 53 Petrovany
Tel.: +421 517 480 288
Fax: +421 517 480 299
dl-lcp@ppg.com

Distribučné centrum Modřice
U Vlečky 1152
664 42 Modřice, Česká republika
Tel.: +420 532 193 923
brno.disp@ppg.com

