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Kalendarz ścienny trójdzielny z poziomicą trasowaną ( przestrzennie) pod główką kalendarza
wymiar 31x 68 cm pionowy wykonany z tektury 350 g . Kalendarium standardowe (3 języki) przesuwne
oczko na datę całość lakierowana UV połyskowo
Miejsce na reklamę
- na główce kalendarza w formie zdjęcia firmowego o wymiarach 31x23 cm
- dodatkowe miejsce reklamowe - logo i dane kontaktowe u dołu kalendarza o powierzchni 27 x 5 cm
- możliwość nadruku loga lub hasła na poziomicy wymiar: wysokość tekstu 2 cm

Kalendarz na biurko typ KIELNIA
wymiary : podstawa 16x14 cm wysokość 13 cm wykonany z tektury 350 g z nadrukiem w całości
laminowany. Kalendarium 12 miesięczne wydzierane o wymiarach 13 x8 cm
Miejsce na reklamę
- na podstawie kielni w formie logotypu o wymiarach 6x 3 cm
- na rękojeści kielni pole nadruku 4x 1,5 cm
- na tylnej stronie kalendarium u dołu wielkości 9x 2,5 cm w formie danych kontaktowych

Kalendarz na biurko typ PACA
wymiary: podstawa 17x 12 cm wysokość 15 cm wykonany z tektury 350 g z nadrukiem i w całości
laminowany. Kalendarium 12 miesięczne wydzierane o wymiarach 13 x8 cm
Miejsce na reklamę
- na podstawie pacy w formie logotypu o wymiarach 6x 3 cm
- na rękojeści pacy pole nadruku 3x 0,7 cm
- na tylnej stronie kalendarium wielkości 13x 8 cm w formie zdjęcia firmowego lub danych
kontaktowych

Kalkulacje
Kalendarz ŚCIENNY trójdzielny
na biurko KIELNIA I PACA
dla zamówionej ilości
cena netto za sztukę
cena netto za sztukę
100 szt
18,10 zł/szt
200 szt
14,40 zł/szt
6,35 zł/szt
300 szt
11,70 zł/szt
5,33 zł/szt
500 szt
9,07 zł/szt
4,30z ł/szt
przy zamówieniu powyżej 500 szt kalkulacja indywidualna
Uwaga !
koszty dodatkowe jednorazowo opłacane do zamówienia
- koszty wysyłki kurierskiej
do podanych cen należy dodać wartość podatku VAT 23%
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