
MORPHO SKINS Paweł Laskowski, ul. Wandy Rutkiewicz 6/3, 50-571 Wrocław. , tel. 608645718 

NIP: 612 159 24 80   REGON: 021834105  konto: Alior Bank 72 2490 0005 0000 4000 3338 5757 

www.MorphoSkins.pl 

 

 

 

 
 

 

 Pragniemy po krótce przedstawić naszą firmę i profil działalności.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

NASZA MISJA 

Zmieniać świat wokół nas i sprawiać radość każdemu, kto zechce go zmieniać razem z 

nami. Wspólnie pozbawiamy otoczenie oraz przedmioty szarości i nudy narzuconej przez 

pierwotny wybór. Realizujemy to przez zmianę wyglądu powierzchni, kierując się wizją 

użytkownika i stosując innowacyjne rozwiązania technologiczne. 

Poprzez serwis www.morphoskins.pl umożliwiamy każdemu 

użytkownikowi telefonu, czy laptopa zmianę wyglądu jego 

urządzenia. Zajmujemy się szeroko pojętym 

personalizowaniem sprzętu mobilnego w zakresie jego 

wyglądu zewnętrznego, dopasowując go gustu lub aktualnych 

upodobań użytkownika. Produkujemy specjalne "skiny" 

(naklejki) wykonane z materiałów linii Premium, pod 

indywidualne zamówienie. Bazując na materiałach klejących 

3M, tak opracowaliśmy naszego Morpho Skina, aby każdy 

użytkownik sam łatwo go nakleił, ale także usunął w 

dowolnym momencie i bez żadnego śladu.  

Firmom proponujemy wykorzystanie doskonałych nośników do 

komunikacji marki, czy pojedynczych kampanii, jakimi są 

powierzchnie laptopów firmowych, telefonów oraz aut. Wystarczy 

nakleić na nie Morpho Skina, który jednocześnie stanowi powłokę 

ochronną dla sprzętu.  

Będąc na spotkaniu, czy prowadząc prezentację, nasze logo 

będzie trwale zapisywało się w świadomości kontrahenta, ponieważ 

nasz laptop będzie „pracował” za nas.  

Morpho Skins przygotuje dla Państwa wizualizację, a w razie 

potrzeby również stworzy projekt. W przypadku większej ilości 

sprzętu, możecie Państwo powierzyć nam również aplikację.  

O naszych precyzyjnych produktach przeczytacie Państwo tutaj 

www.morphoskins.pl/czym_jest. Ponieważ nie jesteśmy drukarnią, a 

firmą specjalizującą się w personalizowaniu sprzętów 

elektronicznych, każdemu projektowi poświęcamy maksimum czasu i 

uwagi, a produkty dopasowujemy do danej powierzchni  
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B2B 

Bazując na specjalnych foliach do przeszkleń oferujemy Państwu najwyższą jakość usług polegających na: 

- dekoracji szkła (i innych powierzchni) - wykonamy logo oraz elementy ozdobne, nadając wnętrzom unikalny wygląd.  

- prywatyzacji pomieszczeń – odseparujemy pomieszczenia przez zainstalowanie foli lustrzanych lub matowych.  
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