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AKCE A5 poznÃ¡mkovÃ½ blok

AKCE ---> A5 blok a 30 listÅ¯ ... 14,90 KÄ• !Poznámkové bloky s reklamním potiskem vyrábíme ve formátu A6, A5, A4, A3
a B3. KaÅ¾dý blok obsahuje 30 listÅ¯. Jsou ti&scaron;tÄ›ny na bílý ofsetový papír 80g/m2. Bloky jsou lepené nebo ve spirále. Za
posledním listem je pevný karton (skládaÄ•ková lepenka min. 500g/m2). Pro snadné psaní nabízíme více variant potisku
plochy. Nejvíce pouÅ¾ívaný je rastr 5 x 5 mm.
Reklamní plocha - je celá plocha strany bloku "naspad". ZáleÅ¾í na úÄ•elu, který bloky budou plnit. Berte v&scaron;ak v
potaz "kvalitu" ofsetového papíru, který Vám nemÅ¯Å¾e zajistit kvalitu barev jako hlazené kÅ™ídové papíry! Reklamní plochu
Vám zpracujeme podle Va&scaron;ich podkladÅ¯ nebo si dodáte vlastní zpracování. ( Nejlépe *.pdf *.cdr apod. )

- formáty A6 - A4 jsou lepené v "hlavÄ›"
- formát B3 slouÅ¾í jako blok na pracovní desku. Záda - pevný karton + spirálová vazba
celého bloku zaji&scaron;Å¥ují trvanlivost a vysokou funkÄ•nost bloku.
MoÅ¾nosti dal&scaron;ího zpracování
- plastová spirála mÅ¯Å¾e být pouÅ¾itá u v&scaron;ech formátÅ¯
- odvrtání otvorÅ¯ pro poÅ™adaÄ•e
- perforace pro snadnÄ›j&scaron;í trhání ze spirály
- bloky vÄ•etnÄ› pÅ™ebalu tj. firemní blok je vlepen do firemní
obálky pro reprezentativnÄ›j&scaron;í prezentaci firmy. Obálku povrchovÄ› lakujeme nebo laminujeme.

CENÍK - POZNÁMKOVÉ BLOKY
Bloky mÅ¯Å¾ete spolu kombinovat v rámci naplnÄ›nosti archu.
NapÅ™.: 200ks A4 + 400ks A5 tím dosáhneme i výhodnÄ›j&scaron;í ceny za celou zakázku. Jiné poÄ•ty stran v bloku Vám
rádi spoÄ•ítáme dle Va&scaron;ích potÅ™eb.
Vzorová kalkulace v ceníku ofset 80g/m2, tisk 2+0, lepeno v hlavÄ› bloku, podkladová lepenka 500g/m2 skládaÄ•ková
pevná.
Kalkulovaná cena mÅ¯Å¾e být niÅ¾&scaron;í neÅ¾ orientaÄ•nÄ› uvedená v tabulce.
a 30 listÅ¯ v bloku Blokpotisk100 ks200 ks300 ks
400 ks
A62+0 --- --- --- 10,30 KÄ•
A5 2+0 --19,20 KÄ•
15,00 KÄ•
12,60 KÄ•
A42+0 32,40 KÄ•
22,60 KÄ•20,80 KÄ•18,50 KÄ• B32+058,60 KÄ•
49,20 KÄ•42,60 KÄ•39,80 KÄ• a 50 listÅ¯ v bloku

Blokpotisk100 ks200 ks300 ks
400 ks
A62+0 --- --- --- 12,50 KÄ•
A5 2+0 --22,80 KÄ•
19,00 KÄ•
16,60 KÄ•
A42+0 45,40 KÄ•
31,60 KÄ•26,40 KÄ•24,70 KÄ•
Uvedené ceny jsou bez DPH.Standardní lhÅ¯ta výroby je 5 pracovních dnÅ¯ od potvrzení kor
Kalkulace individuálních zakázek uvádíme vÅ¾dy bez DPH.

http://www.print-centrum.cz

VytvoÅ™eno pomocÃ- Joomla!

GenerovÃ¡no: 2 December, 2021, 04:41

