
Zdrowy balans pomiędzy pracą 
w domu, a życiem codziennym

Naucz się samodyscypliny oraz 
wyznaczania jasnych granic 
podczas pracy w domu.

Jak oddzielić życie rodzinne 
i prace w domu

Poznaj niezbędne narzędzia 
planowania dla nowoczesnego 
domu

Wzbogać zestaw produktów 
biurowych w swoim domu

Od zestawów podstawowych 
do zaawansowanych.

PRACA Z DOMU

KUP PRODUKTY DO PRACY Z DOMU I DOBIERZ NAGRODĘ

Proste kroki do Twojej nagrody
1. Kup dowolne produkty marki Leitz lub Kensisngton  
    o wartości 200 zł lub 1000 zł!
2. Zarejestruj się na stronie promocji: www.leitz.com
3. Wybierz swoją nagrodę: Kołonotatnik BeMobile Leitz 
    lub Zegarek Skagen Aaren Kulor w żywym kolorze. 
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Kolorowe produkty Leitz WOW Przytulne miejsce pracy Leitz Cosy

Czyste powietrze w domu z Leitz TruSens

Zabezpieczone dokumenty z Laminatorami Leitz 

Ergonomiczne produkty Kensington

Bezpieczeństwo danych z Leitz IQ

PRODUKTY, KTÓRE SPRAWDZĄ SIĘ W TWOIM DOMU

PRZENOŚNE MIEJSCE PRACY W DOMU

Janke, kierowni ds. logistyki, 28 lat, Łódź

Praca w dowolnym miejscu
Zdalna praca wymaga od Ciebie elastyczności? Oto 
produkty, które pozwolą Ci efektywnie wykonywać swoją 
pracę niezależnie czy pracujesz w salonie, kuchni lub na 
balkonie.

.

WSPÓLNA PRZESTRZEŃ DO PRACY W DOMU

Sonia, grafik, 37 lat, Toruń

Wspólna przestrzeń
Brak miejsca w domu do pracy zdalnej oraz konieczność 
dzielenia przestrzeni może być wyzwaniem. Oto kilka 
użytecznych produktów, które ułatwią pracę oraz będą 
wyglądać dobrze po jej skończeniu. 

DEDYKOWANE BIURKO W DOMOWEJ PRZESTRZENI

Ewa, handlowiec, 38 lat, Kraków

Inteligentna praca
Posiadanie biurka dedykowanego do pracy z domu to 
wielkie ułatwienie. Oto podstawowe produkty pozwalające 
na prace najwyższej jakości, które uatrakcyjnią Twoją 
przestrzeń.

Piotr, dyrektor HR, 55 lat, Wrocław

Urządź swoje domowe biuro ze stylem
Posiadanie pomieszczenia przeznaczonego do pracy 
zdalnej pozwala na wyposażenie go we wszystko czego 
potrzebujesz, aby pracować wygodnie, jednocześnie 
upewniając się, że otoczenie pracy pasuje do Twojego 
gustu. Połącz profesjonalny sprzęt biurowy ze stylem.

DEDYKOWANY POKÓJ Z DEDYKOWANYM BIUREM

PRACA W RÓŻNYCH MIEJSCACH W DOMU

Anna, księgowa, 30 lat, Warszawa

Harmonia w życiu i pracy
Brak przestrzeni wyznaczonej do pracy w domu może być 
wyzwaniem. Poniżej znajdziesz kilka praktycznych 
rozwiązań od Leitz, które pozwolą Ci pracować 
profesjonalnie oraz starannie przechowywać niezbędne 
przybory biurowe w trakcie i po zakończonej pracy.

Dowiedz się więcej

KUP I ODBIERZ

INTELIGENTNE ROZWIĄZANIA DO PRACY Z DOMU

JAKIM TYPEM PRACOWNIKA JESTEŚ?

Czy posiadasz u siebie w domu przestrzeń lub biurko przeznaczone do pracy zdalnej? Czy dzielisz przestrzeń 
z rodziną pracując w dowolnym miejscu domu? Praca z domu stała się nową rzeczywistością, a utrzymanie 
odpowiedniego komfortu podaczas pracy kluczowym czynnikiem wydajności. Już teraz wyposaż się 
w ergonomiczne stanowisko pracy i zapewnij sobie maksymalną produktywność. Proponujemy Ci rozwiązania, 
które sprawdzą się w dowolnej przestrzeni.

Kupując produkty Leitz i Kensington do Kupując produkty Leitz i Kensington do Twojego Domowego Biura zyskujesz wspaniałe nagrody!


