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VII edycja

„PODLASKIE NAJPIĘKNIEJSZE” 2019

INDYWIDUALNE PROJEKTY OKŁADEK PRZY NAKŁADZIE MINIMUM 100 EGZ.

Proponuje zakup autorskiego kalendarza ilustrowanego pt.

2020
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2020

KALENDARZ

KALENDARZ 2020
PODLASKIE NAJPIĘKNIEJSZE



Wersja polsko-angielska

Różnorodność fotografii oraz bogaty wybór tworzą wyjątkowy 
kalendarz - album o Podlasiu
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Kalendarz standardowo posiada 

1. twardą oprawę z tektury
 2. w spiralę + tektura ozdobna jako okładka 

z możliwością tłoczenia logo
3. oprawa miękka z kartonu 400 g/m + folia

Okładka indywidualna przy zamówieniu 
min. 100 egz. - GRATIS!

Stosujemy również oprawy skórzane 
lub w ekoskórze w różnych kolorach.

Format kalendarza - 200 mm x 260 mm, 
128 stron na kredzie ecru 150g/m + tasiemka.

Dostępne kolory skóry:
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CENNIK KALENDARZY 
W RÓŻNYCH OPRAWACH:

100 - 200 szt.
201 - 499 szt.
500 - 999 szt.
1000 - 1499 szt.

33 zł/egz. netto
30 zł/egz. netto
25 zł/egz. netto
20 zł/egz. netto

45 zł/egz. netto
40 zł/egz. netto
36 zł/egz. netto
29 zł/egz. netto

39 zł/egz. netto
37 zł/egz. netto
33 zł/egz. netto
29 zł/egz. netto

oprawa klejona
 miękka

oprawa twarda
papierowa

oprawa na spirali 
+ tektura ozdobna

żeberkowa

tylko 5% Vat ! :)
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Praktyczna i elegancka szata graficzna

Logo opcjonalnie
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Podlaskie piękno codziennie na biurku
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Zdjęcia wg. życzenia zamawiającego :)
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Podaruj klientowi kalendarz piękny jak album :)

Ten 
kalendarz promuje 

Podlasie!
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Aby Państwa zmotywować do wcześniejszych zamówień proponujemy :)

•	 Rabat 10%  lub 10 egz. Księgi Kulinarnej gratis
 - zamówienie do 31 sierpnia 2018
•	 Rabat 5%  lub 5 egz. Księgi Kulinarnej gratis
 - zamówienie do 30 września 2018
 Rabatów udzielamy od cen z prezentacji.
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dla firm 85 zł + 5% Vat z tłoczonym logo na okładce 
+ wkładka ze wstępem

Ko n i e c  n a k ł a d u !
O s t a t n i e  e g ze m p l a r ze  : )


