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Cennik Kartek Świątecznych 2017r

 

Cena BN 3 – 2,99 PLN netto    Cena BN 9 –   4,10 PLN netto 

Cena BN 4 – 3,55 PLN netto    Cena BN 10 – 4,40 PLN netto 

Cena BN 5 – 3,69 PLN netto    Cena BN 11 – 4,70 PLN netto 

Cena BN 6 – 3,75 PLN netto    Cena BN 12 – 4,80 PLN netto 

Cena BN 7 – 3,80 PLN netto    Cena BN 13 – 5,30 PLN netto 

Cena BN 8 – 3,99 PLN netto    Cena BN 14 – 12,80 PLN netto 

 

 

 

 

USŁUGI: 

druk cyfrowy (full kolor)* do 500 szt. - 150,00 zł./nakład 

druk cyfrowy (full kolor)* powyżej 500 szt. - 0,40 zł./szt. 

 

druk offsetowy wg skali Pantone: 

do 1000 szt. – 170,00 zł./1 kolor 

powyżej 1000 szt. – 0,20 zł./szt. (1 kolor) 

 

Tłoczenie - 310,00 zł. do 2000szt. ; powyżej 2000 szt. - 0,17 zł/szt. 

Złocenie, srebrzenie - 315,00 zł. do 2000szt. ; powyżej 2000 szt. - 0,17 zł/szt. 

 

Matryca - 88,00 zł. ( doliczmy do złocenia, srebrzenia, tłoczenia) 

 

Nadruk na kopertach: 

druk cyfrowy (full kolor)* - 225,00 zł./nakład (tylko nakłady do 1000 szt.) 

druk offsetowy Pantone (1 kolor) – 0,18 zł/szt. (tylko nakłady powyżej 1000szt.) 

 

Logo wycinane laserowo: 

- w kartkach laserowych GRATIS 

– w pozostałych wzorach – 0,35 zł/szt. (minimalny nakład 100 szt.) 

–  

Obróbka graficzna ( logo - jeżeli nie jest w postaci wektorowej, podpisy, foto) - 89,00 zł. 

skład próbny: e-mail lub faks – GRATIS 

 

Ilość: 

najmniejsza ilość zamówienia w jednym wzorze 

25 szt. bez usługi nadruku 

100 szt. z usługą nadruku lub logiem laserowym 

Termin realizacji: 

- zamówienia bez nadruku: 3-5 dni roboczych 

- z nadrukiem i wzory laserowe: 9 - 11 dni roboczych liczone od dnia akceptacji 
* 100% zgodności ze skalą Pantone daje tylko druk offsetowy 

 


