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Historia marki

Moleskine®: żywa legenda

Korzenie MOLESKINE sięgają czasów 
legendarnych notatników, których 

używali artyści tacy jak: Vincent van 
Gogh, Pablo Picasso czy Ernest 

Hemingway. Kultowy prostokątny 
notatnik skrywał pod okładką szkice, 
rysunki i zdania, które zaowocowały 
wiekopomnymi dziełami w dziedzinie 

literatury i sztuki.

Przywrócona do życia w 1997 roku 
marka obecnie należy do grupy 
najlepiej rozpoznawalnych i 

docenianych na świecie.  
Dystrybuowana w 92 krajach w ponad 
24.000 punktach sprzedaży wkroczyła 

także na teren branży reklamowej i 
nieustannie się rozwija wprowadzając 

do asortymentu coraz bardziej 
innowacyjne produkty.
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Globalna sprzedaż

Ponad 26.500 punktów sprzedaży oraz 180 punktów typu shop-in-shop
na całym świecie

MOLESKINE
Shop-in-shop (Atelier)
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Punkty bezpośredniej sprzedaży detalicznej

55 sklepów MOLESKINE w 9 krajach świata… a liczba ta wciąż rośnie
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Hillary 

Clinton

Brad 

Pitt

Sean Penn

MOLESKINE w rękach znanych osobistości
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MOLESKINE na planach filmowych

The Last Station

Leatherheads

The Devil Wears Prada

Studio 60 Grey's Anatomy
Doctor Who

The Devil Wears Prada
Amélie
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MOLESKINE & Fundacja Altagamma

W marcu 2015 roku marka MOLESKINE dołączyła do Fundacji 
Altagamma, zrzeszającej wysokiej klasy włoskie firmy, których marki 
są dobrze znane i rozpoznawane na arenie międzynarodowej. 
Funcdacja Altagamma wspiera włoski przemysł i kulturę.

Członkowie Fundacji Altagamma to firmy, które wyróżniają 
innowacyjne rozwiązania, jakość i usługi świadczone na najwyższym 
poziomie, unikalny design oraz prestiż . Ponadto, reprezentują 
włoską kulturę i styl w swoich produktach oraz podejściu 
biznesowym.

Członkowie Fundacji Altagamma to m.in.:
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Portfolio MOLESKINE - 6 kategorii produktów

Notatniki i 
kalendarze Torby i portfele

Artykuły 
piśmienne

Akcesoria to 
urządzeń 

cyfrowych

Akcesoria 
podróżne

Moleskine+

Produkty MOLESKINE są starannie zaprojektowane, aby zmienić codzienne
czynności w łatwiejsze i przyjemniejsze. Wszystko zaczęło się od
legendarnego notatnika, który nadal nie przestaje inspirować, pobudzać
kreatywności i stanowi idealny sposób na wyrażanie emocji.

Obecnie, dziedzictwo tego czarnego notatnika otwiera nam zupełnie nowe
możliwości. Wśród produktów MOLESKINE znaleźć można ponadczasowe
torby, akcesoria, artykuły piśmienne czy akcesoria do urządzeń
cyfrowych. Mając do dyspozycji tak szeroki wachlarz produktów możemy
stawić czoła współczesnemu nomadyzmowi i iść z duchem czasu, mając
zawsze przy sobie ponadczasowych towarzyszy podróży.
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Upominki na każdą okazję

Produkty MOLESKINE doskonale 
sprawdzają się przy wszelkiego rodzaju 

okazjach:

 Wydarzenia firmowe

 Szkolenia dla pracowników

 Programy lojalnościowe i motywacyjne

 Upominki za dokonanie zakupu 

 Działania PR & Media 

 Prezenty na Boże Narodzenie

 Podziękowania za owocny rok współpracy

 Specjalne wydarzenia

 Konferencje & Seminaria

 Wiele innych okoliczności…
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Filary marki

NIEZWYKŁA HISTORIA

Produkty MOLESKINE to bogate dziedzictwo
oraz wysoka rozpoznawalność, to fizyczny
produkt oraz przyświecające mu wartości
marki, to gwarancja unikalnych i starannie
wykonanych produktów oraz obietnica
niezwykłej przygody.

FILARY MARKI

TOŻSAMOŚĆ
KULTURA
PAMIĘĆ

PODRÓŻE
WYOBRAŹNIA

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ

MOLESKINE to także najwyższa jakość
materiałów, kontrola jakości, dbałość
o szczegóły oraz świadczenie usług na
najwyższym poziomie.
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Personalizacja

ROZPOZNAWALNOŚĆ 

MOLESKINE posiada silną pozycję na rynku
dzięki wysokiej aktywności online, szerokiej
obecności w mediach oraz punktach
sprzedaży w ponad 92 krajach.
To także połączenie dziedzictwa marki
z kreatywnością oraz nieograniczonymi
możliwościami autoekspresji.

PERSONALIZACJA

Stwórz unikatowy produkt, całkowicie
dopasowany do planowanych działań
promocyjnych firmy. Spersonalizowany
notatnik będzie doskonałym nośnikiem
logotypu, misji, wartości lub przesłania
dla klientów.
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Projekty



13

Projekty
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Projekty
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Chopard 10Corso Como, Milan

Projekty

Lamborghini Bulgari Hotel, London
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Krug
Christofle

Projekty

Tudor Rolex, Jaeger LeCoultre, Tag Heuer



17

Valentino
Comme de Garcons

Bally
Shangai Tang – New Year Collections

Projekty
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Baxter

Okazja: Jubileusz - 25-lecie działalności

Produkt: 
 Notatnik w dużym formacie

Personalizacja:
 Projekt Ad Hoc

Tudor

Okazja: Specjalne wydarzenia

Produkt: 
 Notatnik w miękkiej okładce w dużym 

formacie

Personalizacja:
 Projekt Ad Hoc

Projekty
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Fendi

Okazja: Zestaw powitalny dla 
najważniejszych klientów

Produkt:
 Zestaw stempli
 Notatnik kieszonkowy Cahier

Personalizacja:
 Stemple

Richemont

Okazja: Komunikacja korporacyjna

Produkt:
 Klasyczny notatnik

Personalizacja:
 Okładka: tłoczenie z folią w kolorze
 Obwoluta: pełna personalizacja

Projekty
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Mammut

Okazja: Sprzedaż w sklepach klientów

Produkt: 
 Notatnik

Personalizacja:
 Projekt Ad Hoc
 Specjalnie zaprojektowany, całkowicie 

nowy produkt (Passion Mountains)

Projekty

BALLY 

Okazja: Upominek do nabycia w sklepach 
sieci na całym świecie

Produkt: 
 Klasyczny notatnik

Personalizacja:
 Projekt Ad Hoc
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Christofle

Okazja: Wprowadzenie marki na nowy rynek

Produkt: 
 Notatniki kieszonkowe

Personalizacja:
 Okładka: tłoczenie

Willelmina Models 

Okazja: Upominek dla klientów i partnerów 
biznesowych

Produkt:
 Notatnik w dużym formacie
 Pudełko upominkowe

Personalizacja:
 Okładka: tłoczenie z folią
 Wnętrze okładki: tampodruk

Projekty
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Hennessy

Okazja: Komunikacja korporacyjna oraz 
sprzedaż

Produkt: 
 Klasyczny notatnik

Personalizacja:
 Okładka: tłoczenie ze złoceniem

Krug

Okazja: Komunikacja korporacyjna

Produkt:
 Notatnik kieszonkowy
 Notatnik w dużym formacie
 Notatnik 

Personalizacja:
 Okładka: tłoczenie ze złoceniem

Projekty
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Projekty

Seria BMW 5

Lamborghini

Okazja: Sprzedaż

Produkt: 
 Klasyczny notatnik kieszonkowy 
 Klasyczny notatnik w dużym formacie

Personalizacja:
 Okładka: tłoczenie ze złoceniem
 Obwoluta: pełna personalizacja
 Opaska elastyczna: w wybranym kolorze
 Wyklejka

Okazja: Imprezy oraz działania PR

Produkt: 
 Notatnik City

Personalizacja:
 Okładka: tłoczenie 
 Obwoluta: pełna personalizacja
 Opaska elastyczna: w wybranym kolorze
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Projekty

Porsche

Okazja: Wydarzenia specjalne

Produkt:
 Klasyczny notatnik kieszonkowy

Personalizacja:
 Okładka: tłoczenie z folią w kolorze
 Obwoluta: pełna personalizacja
 Wyklejka: personalizacja logo i treść

Porsche

Okazja: Upominek dla pracowników

Produkt:
 Klasyczny notatnik kieszonkowy

Personalizacja:
 Okładka: tłoczenie z folią w kolorze
oraz sitodruk
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Projekty

Porsche Rosja

Porsche Niemcy

Okazja: Upominek dla klientów i partnerów 
biznesowych

Produkt: 
 Klasyczny notatnik w dużym formacie

Personalizacja:
 Okładka: tłoczenie z folią w kolorze
 Obwoluta: pełna personalizacja
 Wyklejka 
 Broszura: spersonalizowana karta
 Pudełko

Okazja: Upominek dla pracowników

Produkt: 
 Klasyczny notatnik w miękkiej okładce w 
dużym formacie

Personalizacja:
 Okładka: tłoczenie z folią w kolorze
oraz sitodruk 
 Obwoluta: pełna personalizacja
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Dziękujemy za uwagę.


