


Drodzy Klienci,
 
Wielkimi krokami zbliża się sezon kalendarzowy.
W związku z tym, składamy na Wasze ręce ofertę kalendarzy reklamowych na rok 2012.
Przygotowując ją, staraliśmy się zawrzeć w niej krótki opis produktu wraz z poglądowym 
zdjęciem oraz ceną sugerowanych nakładów i termin realizacji - jednym słowem pełną 
informację dot. zamawianego produktu.
 
Nasza oferta to gama różnorodnych rodzajów kalendarzy:

–  ściennych 
 (trójdzielne, jednodzielne, planszowe - listwowane, wieloplanszowe na spirali)
–  biurkowych (stojące, leżące)
–  listkowych
–  biuwarów
–  książkowych

Opracujemy dla Państwa profesjonalny projekt gra� czny, doradzimy jaki model kalendarza 
będzie najodpowiedniejszy, zapewniamy druk na wysokim poziomie.
Gwarantujemy fachową obsługę oraz indywidualne podejście do każdego klienta.
 
Proponujemy również druk karnetów i kartek świątecznych (dowolny format, 
opracowanie projektu) w kopertach opatrzonych � rmowym logotypem. 
 
W celu zapoznania się z indywidualnymi kalkulacjami, prosimy o kontakt:
Kasia Malkusz, kom. 880 239 934, info@sativastudio.pl
Marta Osiej, kom. 516 036 028, biuro@destinystudio.pl
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FORMAT
318mm x 820mm

PAPIER
Podkład karton 300 g, główka kreda błysk 250 g, kalendarium o� set 80 g

USZLACHETNIENIE
Główka kaszerowana (efekt wypukłości)+ folia błysk, 
podkład z lakierem dyspersyjnym

KOLORYSTYKA
Pełny kolor (4+0), kalendaria standardowe dwukolorowe (czarny, czerwony)

TYP
3 kalendaria jednomiesięczne na 2012, opaska z przesuwanym okienkiem, 
całość klejona

TERMIN REALIZACJI 12 dni

CENNIK (ceny netto bez projektu)
ilość (szt) cena jednostkowa (zł)

50 19,50
100 16,40
150 14,80
200 14,20
250 13,40
300 13,20
400 12,50
500 11,70

KONTAKT:

kom. 516 036 028 (Marta Osiej)
kom. 880 239 934 (Katarzyna Malkusz)

tel. 77 4203 831
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FORMAT
310mm x 830mm

PAPIER
Podkład karton 350 g, główka karton 350 g, kalendarium o� set 90 g

USZLACHETNIENIE
Główka płaska lub kaszerowana (efekt wypukłości) + folia błysk, 
CAŁOŚĆ POKRYTA FOLIĄ BŁYSZCZĄCĄ

KOLORYSTYKA
Pełny kolor (4+0), kalendaria standardowe dwukolorowe (czarny, czerwony)

TYP
3 odrębne kalendaria po 12 kartek, łączone na spirale, opaska 
z przesuwanym okienkiem, kartonowa koperta za dodatkową opłatą

TERMIN REALIZACJI 15 dni

CENNIK (ceny netto bez projektu)
ilość (szt) cena jednostkowa (zł)

100 15
200 11,40
300 10,70
400 9,90
500 8,90
1000 7,80
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W przypadku główki wypukłej należy dodać +1,40 zł netto do powyższych cen

KONTAKT:

kom. 516 036 028 (Marta Osiej)
kom. 880 239 934 (Katarzyna Malkusz)

tel. 77 4203 831
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FORMAT
350mm x 740mm

PAPIER
Podkład karton 300 g, główka karton 300 g, kalendarium o� set 80 g

USZLACHETNIENIE
Główka kaszerowana (efekt wypukłości) + folia błysk 

KOLORYSTYKA
Pełny kolor (4+0), kalendaria standardowe dwukolorowe (czarny, czerwony)

TYP
3 odrębne kalendaria po 12 kartek, opaska z przesuwanym okienkiem
całość klejona, KOPERTA FOLIOWA GRATIS
kartonowa koperta za dodatkową opłatą 0,80 zł netto

TERMIN REALIZACJI 15 dni

CENNIK (ceny netto bez projektu)
ilość (szt) cena jednostkowa (zł)

100 13,30

200 10,70

300 9,50

400 8,80

500 8,40

1000 7,80
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KONTAKT:

kom. 516 036 028 (Marta Osiej)
kom. 880 239 934 (Katarzyna Malkusz)

tel. 77 4203 831



FORMAT
290mm x 710mm
po złożeniu - szer. 290mm, wys. 480mm

PAPIER
Podkład karton 350 g, główka płaska, karton 350 g, kalendarium o� set 90 g

USZLACHETNIENIE
Główka płaska + folia błysk 

KOLORYSTYKA/KALENDARIUM
Pełny kolor (4+0),  kalendarium dwunastokartkowe
trzy miesiące na jednej karcie, (bieżący, poprzedni i następny), 
druk dwukolorowy (szaro-czerwony)

TYP
stopka reklamowa pod kalendarium - pełen kolor, pokryta folią błyszczącą, 
szer. 290mm, wys. 60mm, możliwość pakowania w kopertę C3+
opaska z przesuwnym okienkiem, główka łączona z kalendarium spiralą 
metalową

TERMIN REALIZACJI  15 dni

CENNIK (ceny netto bez projektu)
ilość (szt) cena jednostkowa (zł)

100 11,90
200 9,90
300 8,80
400 8,30
500 7,40
1000 6,10
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KONTAKT:

kom. 516 036 028 (Marta Osiej)
kom. 880 239 934 (Katarzyna Malkusz)

tel. 77 4203 831
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FORMAT
480mm x 680mm

PAPIER
Kreda błysk 170 g

USZLACHETNIENIE
Lakier dyspersyjny w standardzie (dodatkowa opcja folia błysk
lub lakier UV)

KOLORYSTYKA
Pełny kolor (4+0), kalendarium według indywidualnego
projektu, listwa koloru srebrnego

TERMIN REALIZACJI  7 dni

Kalendarze listwowane oferujemyrównież w innych formatach:
A1, A2, B1. Wyceniamy je indywidualnie.

Projekt wyceniamy indywidualnie.

CENNIK (ceny netto bez projektu)
ilość (szt) cena jednostkowa (zł)

50 11,30
100 7,20
250 4,30
500 3,10
1000 2,60

KONTAKT:

kom. 516 036 028 (Marta Osiej)
kom. 880 239 934 (Katarzyna Malkusz)

tel. 77 4203 831
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... zapraszamy do współpracy


