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OFERT
A20
CENOWA
19

wydruki

o

Jak miło, że jesteś!
Dziękuję, za zainteresowanie moja ofertą. Od ponad 5 lat "ubieram"
graficznie Wasze biznesy. Zajmuję się kompleksowo projektowaniem graficznym,
jak i realizacją wydruków. Bardzo chętnie zaprojektuję coś specjalnie dla Ciebie :)
Ofertę wydruków znajdziesz poniżej, jeśli jednak szukasz produktu, którego tam
nie ma, napisz do mnie wiadomość na biuro@alepomysl.pl
Podane ceny wydruków mogą ulec zmianie. Przedstawiona oferta cenowa ma
charakter informacyjny.nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art. 66
par. 1 Kodek su Cywilnego
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biuro@alepomysl.pl
zamowienia@alepomysl.pl

·� 607 332 567
� (pon.-pt. 9-18, sob. 10-14 - jeśli nie odbieram, proszę o sms - oddzwonię)
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www.stempleslubne.pl

WYSTAWIAM FAKTURY BEZ VAT
(dostawa towarów lub świadczenie usług na podstawie art. 113 ust.1 z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów
i usług (dz.u.z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.))
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WIZYTOWKI - METKI Z DZIURKĄ
9ox50/85X55/65X65 mm

..

kreda mat 350 g

• NIEFOLIOWANE
50/100/250/500/1000

sztuk

70/80/100/120/180

zł

• FOLIA SOFT SKIN + SREBRZENIE/ZŁOCENIE JEDNOSTRONNIE
50/100/250/500/1000 sztuk
280/300/330/ 420/520 zł

WIZYTÓWKI - METKI Z DZIURKĄ
9ox50 mm, rogi ścięte w trapez
• 100/250/500/1000

sztuk

90/110/160/300

WIZYTÓWKI - METKI Z DZIURKĄ
9ox50 mm, rogi ścięte w trapez
• 100/250/500/1000

sztuk

kartonbrązowyekoCLK28og

zł

kartonbiałyekoCyclus Offset

75/100/140/250

zł

VOUCHERY NIESKŁADANE, DWUSTRONNE
• A6 - NIEFOLIOWANE
50/100/250/500 sztuk
• DL - NIEFOLIOWANE
50/100/250/500 sztuk

90/100/150/180

zł

100/130/180/200

300 g

zł

kreda mat 300 g

VOUCHERY SKŁADANE, DWUSTRONNE

kreda mat 300 g

• do A6 w poziomie - NIEFOLIOWANE
50/100/250/500 sztuk

120/150/200/240

zł

• do DL w poziomie - NIEFOLIOWANE
50/100/250/500 sztuk

100/130/180/200

zł

ULOTKI NIESKŁADANE, DWUSTRONNE

kreda mat 130 g

• A6
1000/2000/5000/10000 sztuk

130/200/300/500

zł

• A5
1000/2000/5000/10000 sztuk

190/270/350/620

zł

• DL
1000/2000/5000/10000 sztuk

140/200/320/500

zł

NAKLEJKI OWV - ONE WAY VISION, DZIURKOWANE
• BEZ PŁYNNEGO LAMINATU - 50 ZŁ ZA MKW
• Z PŁYNNYM LAMINATEM - 55 ZŁ ZA MKW

NAKLEJKI CIĘTE PO OBRYSIE
• 1 MKW - 100 ZŁ (przykładowo na 1 mkw zmieści się ok. 450 naklejek okrągłych o średnicy 4 cm)
• 2-5 MKW - go ZŁ ZA METR

BANNERY OCZKOWANE
• BEZ PŁYNNEGO LAMINATU - 48 ZŁ ZA MKW
• Z PŁYNNYM LAMINATEM - 55 ZŁ ZA MKW

ROLL-UP
• STANDARD (baner frontlit 510 g/m3, aluminiowa konstrukcja, materiałowa torba)
85x200/1oox200/12ox200/15ox200

150/170/210/230 zł

• PREMIUM (baner frontlit 510 g/m3, bardzo solidna aluminiowa konstrukcja, materiałowa
torba wyścielana materiałem, stalowe wzmocnienie kasety)
85x200/1oox200/12ox200/15ox200

220/250/270/310 zł

Do cen naklejek owv, naklejek ciętych po obrysie oraz bannerów oczkowanych należy
doliczyć koszty wysyłki - określane po poznaniu wagi zamówienia.

Powyższa oferta zawiera najbardziej popularne produkty - jeśli interesuje Cię inny
nakład, gramatura papieru lub też nie znalazłeś tutaj tego, czego szukasz - bardzo proszę
o_ kontakt w celu indywidualnej wyceny.

