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twarda oprawa 
zadrukowana tektura żeberkowa + spiralaw czerwonej skórze 

z tłoczonym tytułem

K U C H N I A  P O L S K I C H  K R E S Ó W

INDYWIDUALNE PROJEKTY OKŁADEK PRZY NAKŁADZIE JUŻ 100  EGZ.

Proponuję zakup autorskiego kalendarza ilustrowanego pt.
www.manufakturapodlaska.pl                                                          
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Różnorodność potraw 
oraz dobrze dobrane fotografie czynią 

nasz kalendarz praktycznym i gustownym poradnikiem. 
Kuchnia Kresowa to zbiór potraw tatarskich, 

ukraińskich, białoruskich, żydowskich, 
litewskich i rodem z Podlasia.

Posmakuj innej kuchni :)
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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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Pysznosci 
codziennie na 
Twoim biurku :)



Praktyczna i elegancka szata graficzna
www.manufakturapodlaska.pl                                                             

Kalendarz
idealny dla: VIP’ow

klientow
kontrahentow
lub pracownikow
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Zdjęcia wg. życzenia zamawiającego :)

‘

Kalendarz 
inny od innych :)

projektowany 

wspolnie z kli
entem:)
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Podaruj kalendarz piękny jak album :)

Ten 
kalendarz

sztuke
kulinarna!



•	 10% rabatu  na Pyszności Kresowej Spiżarni

 10% rabatu  na wykonanie reklamy na balon 2x150 m2 .
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Aby Państwa zmotywować do wcześniejszych zamówień proponujemy :)
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Jednocześnie przypominamy,
że istnieje możliwość zamówienia 

Kuchni Polskich Kresów
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PRZYKŁADOWE PROJEKTY KALENDARZY TRÓJDZIELNYCH

2016

WITD Białystok 

www.benkowski.pl                                                     www.mazurskiezawodybalonowe.pl                                                                    www.swiat-kalendarzy.pl
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b e n e k @ b e n k o w s k i . p l  

format 240x330
cena detaliczna - 115 zł

format 195x271
cena detaliczna - 90zł

format 255x255
cena detaliczna - 55 zł

format 260x260
cena detaliczna - 125zł

format 195x271
cena detaliczna - 105 zł

format 240x310
cena detaliczna - 145zł

format 195x280
cena detaliczna - 49 zł

Przypominamy 
o możliwości 

nabycia
pięknych 
albumów.

 Bernard 
609 72 72 72
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