Полиграфически

Комплекс

5300 Габрово, п.к. 66, Западна Индустриална Зона
тел: (066) 810-910, факс: 810-919
GSM: (0888) 533-513, (0888) 300-513
www.polypress.info E-mail: mbox@polypress.info

О Ф Е Р ТА
за цените на включените в каталога “Календари 2021” изделия

За он-лайн запитвания: www.polypress.eu

email: sales@polypress.eu.

За стандартни изделия можете да ползвате нашия Интернет магазин: e-shop.polypress.info

I. РАБОТЕН КАЛЕНДАР малко тяло
- размер 32х45.5 см, размер на главата 32х22.5 см
отпечатани - тяло в 2 цвята на бяла двустранно хромова хартия и глава по индивидуален проект,
отпечатана в 4 цв., на 300 гр/м2 луксозен хромов картон гланц, подвързване на тялото към глагата
с метална спирала
50 бр.
3.50 лв/бр

100 бр.
2.56 лв/бр

200 бр.
2.06 лв/бр

300 бр.
1.99 лв/бр

500 бр.
1.75 лв/бр

1000 бр.
1.50 лв/бр

- размер 33х50 см, размер на главата 33х23 см
отпечатани - тяло в 2 цвята на бяла офсетна хартия и глава по индивидуален проект,
отпечатана в 4 цв., на 300 гр/м2 луксозен хромов картон гланц
50 бр.
3.70 лв/бр

100 бр.
2.76 лв/бр

200 бр.
2.29 лв/бр

300 бр.
2.17 лв/бр

500 бр.
1.98 лв/бр

1000 бр.
1.79 лв/бр

Цена на тялото без прозорче: 0.86 лв/бр
Цена на тяло бяла подложка и прозорче: 1.08 лв/бр
Цена на календар с бяла глава ненадписан и прозорче: 1.24 лв/бр

II. РАБОТЕН КАЛЕНДАР голямо тяло 33х70 см.
- тяло на 3 части
отпечатани - тяло в 2 цвята на бяла офсетна хартия и глава по индивидуален проект,
рекламна глава отпечатана в 4 цв., на 300 гр/м2 луксозен хромов картон гланц с UV лак
50 бр.
4.21 лв/бр

100 бр.
3.35 лв/бр

200 бр.
2.80 лв/бр

300 бр.
2.68 лв/бр

500 бр.
2.56 лв/бр

1000 бр.
2.30 лв/бр

- тяло на 3 части
отпечатани - тяло в 2 цвята на бяла офсетна хартия и глава по индивидуален проект,
рекламна глава и картон за гръб отпечатани в 4 цв., на 300 гр/м2 луксозен хромов картон гланц
50 бр.
6.45 лв/бр

100 бр.
4.35 лв/бр

200 бр.
3.50 лв/бр

300 бр.
3.35 лв/бр

500 бр.
2.98 лв/бр

1000 бр.
2.55 лв/бр

Цена на комплект 3 блокчета без прозорче: 1.20 лв/бр
Цена на тяло 3 блокчета залепени на бяла подложка и прозорче: 1.56 лв/бр
Цена на календар с бяла глава ненадписан и прозорче: 1.70 лв/бр
Допълнителни опции за работните календари:
Ценa за печат 4 цв. и UV лак на глава 230х330 мм, за работен календар:
50 бр.
100 бр.
200 бр.
300 бр.
500 бр.
1.00 лв/бр
0.70 лв/бр
0.60 лв/бр
0.50 лв/бр
0.40 лв/бр

1000 бр.
0.35 лв/бр

Ценa за подвързване с метална спирала на тялото към главата - 0.30 лв.
Цена за метална лайсна за окачване (над главата) - 0.35 лв.
Ценa за метална кабса за календар - 0.15 лв.
Ценa за UV лак на подложката - 0.30 лв.

Цените не включват дизайн и предпечатна подготовка на фирмена глава.
5300 Габрово, п.к. 66, Западна Индустриална Зона, тел: (066) 810-910, 810-927, факс: 810-919

III. МНОГОЛИСТОВ КАЛЕНДАР - ПО ИНДИВИДУАЛЕН ДИЗАЙН
- 7 листа -12 месеца, размер 50х33 см, отпечатан в 4 цв., на 150 гр/м2 дв. хром гланц, картон за
гръб 300 гр./м2, подвързване с метална спирала и кукичка за окачване
200 бр.
300 бр.
500 бр.
1000 бр.
3.90 лв/бр
3.10 лв/бр
2.425 лв/бр
1.90 лв/бр

За он-лайн запитвания: www.polypress.eu

email: sales@polypress.eu.

За стандартни изделия можете да ползвате нашия Интернет магазин: e-shop.polypress.info

- 13 листа -12 месеца,, размер 50х33 см, , отпечатан в 4 цв., на 150 гр/м2 дв. хром гланц, картон
за гръб 300 гр./м2, подвързване с метална спирала и кукичка за окачване
200 бр.
300 бр.
500 бр.
1000 бр.
6.90 лв/бр
4.90 лв/бр
3.70 лв/бр
2.89 лв/бр
- допълнително се заплаща за дизайн и предпечатна подготовка 40-60 лв. на страница.

IV. КАЛЕНДАР-ПИРАМИДКА
1. Пейзажи от България - размер 145х156 мм, 12 месеца - 6 листа двустранен пълноцветен
печат с различни цветни рекламни снимки за всеки месец, с поле за рекламен надпис върху картона
за гръб с размер 35х156 мм.

- с рекламен надпис 4 цв.

100 бр.

200 бр.

300 бр.

500 бр.

1000 бр.

1.88 лв/бр

1.40 лв/бр

1.23 лв/бр

1.06 лв/бр

0.94 лв/бр

Цена за колибка без рекламен надпис - 0.85 лв./бр.
отпечатване и лепене стикер с рекламен надпис върху картона за гръб 1 бр. - 0.35 лв.
2. По индивидуален проект размер 145х160см, 6 листа двустранен пълноцветен печат с
различни цветни рекламни снимки за всеки месец.
200 бр.

250 бр.

300 бр.

500 бр.

1000 бр.

1.60 лв/бр

1.36 лв/бр

1.25 лв/бр

0.95 лв/бр

0.80 лв/бр

Допълнително се заплаща проекта и предпечатната подготовка.

V. ЛИСТОВ КАЛЕНДАР (ПЛАКАТ)
- индивидуален проект за всеки клиент, формат 50x70 см, 4 цвята, отпечатан на 135 гр/м2
двустранно хромов картон гланц.
100 бр.
150 бр.
200 бр.
250 бр.
300 бр.
1.75 лв/бр. 1.25 лв/бр. 0.95 лв/бр. 0.85 лв/бр. 0.76 лв/бр.

500 бр.
1000 бр.
0.42 лв/бр. 0.28 лв/бр.

2000 бр.
0.20 лв/бр.

Цените не включват дизайн и предпечатна подготовка.
Ценa за UV лакиране на листов календар:
100 бр.
0.30 лв/бр.

250 бр.
0.25 лв/бр.

500 бр.
0.17 лв/бр.

1000 бр.
0.15 лв/бр.

2000 бр.
0.12 лв/бр.

За опция 1 бр. лайсна до 50 см.се заплаща допълнително - 0.24 лв.
За опция комплект - 2 бр. лайсни до 50 см.се заплаща допълнително - 0.38 лв.

VI. ДЖОБНО КАЛЕНДАРЧЕ
по индивидуален проект, отпечатано на 300 гр./м2 двустранно хромов картон
пълноцветно 4 цв. - за лицето и два цвята на гърба, едностранно лакирано с UV лак (висок гланц на
лицето), размер 6х9 см, с цветна рекламна снимка - стандартна (от наша библиотека с фотоси)
или по избор на клиента.
500 бр.
0.10 лв/бр

1000 бр.
0.07 лв/бр

2000 бр.
0.059 лв/бр

5000 бр.
0.051 лв/бр

10000 бр.
0.049 лв/бр

25000 бр.
0.033 лв/бр

Цените не включват дизайн и предпечатна подготовка.
5300 Габрово, п.к. 66, Западна Индустриална Зона, тел: (066) 810-910, 810-927, факс: 810-919

VII. КАЛЕНДАР-БЕЛЕЖНИК

За он-лайн запитвания: www.polypress.eu

email: sales@polypress.eu.

За стандартни изделия можете да ползвате нашия Интернет магазин: e-shop.polypress.info

- с твърда подвързия корица от книговенил - синьо, черно, червено, зелено,
тяло шито с конци, формат А5
- с еднакви страници, обем 192 стр. - 3.25 лв/бр
- с различни страници, обем 352 стр. - 4.95 лв/бр
възможност за рекламен надпис върху корицата - 1 цв. ситопечат

- със стандарно напечатана корица от картон 350 гр./м2, подвързан с метална спирала,
формат А5, с еднакви страници, обем 100 л.
100 бр.
200 бр.
300 бр.
500 бр.
1000 бр.
2.95 лв/бр
2.90 лв/бр
2.85 лв/бр
2.80 лв/бр
2.75 лв/бр
- с корица по индивидуален проект пълноцветно отпечтана, с ламинат на картон 350 гр./м2,
подвързан със спирала, формат А5, с еднакви страници, обем 100 л.
100 бр.
200 бр.
300 бр.
500 бр.
1000 бр.
4.50 лв/бр
3.54 лв/бр
3.14 лв/бр
2.95 лв/бр
2.80 лв/бр
допълнително се заплаща за индивидуален дизайн на корицата
възможност за рекламен надпис върху корицата - лазерно гравиране на корицата
възможност за добавяне на персонални данни на допълнителен лист - паус, цветна хартия.

VIII. НАСТОЛЕН КАЛЕНДАР-БЕЛЕЖНИК
- размер 15.5х29см, обем 56 стр., 52 седмици + корици, с удължена долна корица
с място за рекламен надпис 29х3 см, подвързване с метална спирала, 80 гр./м2 офсет - тяло, 250
гр./м2 дв. хром - корица.
без рекламен надпис бели корици - 2.60 лв/бр.
без рекламен надпис с цветни корици - 2.85 лв/бр.
с рекламен надпис 4 цв. - стикер върху картона за гръб - 0.45 лв./бр.
с пълноцветен печат 4 цв. на картона на лицето и на подложния картон:
100 бр.

250 бр.

500 бр.

1000 бр.

4.60 лв/бр.

3.43 лв/бр.

3.28 лв/бр.

2.60 лв/бр.

В цената не е включена предпечатната подготовка на рекламните корици.

IX. БЛОКЧЕТА ЗА ПИСАНЕ
- отпечатани на 70 гр./м2 офсетна хартия в 1 или 2 цвята, формати А6, А5, А4, с обем 50 листа
и подложка от картон 400 гр./м2.
50 бр.

100 бр.

250 бр.

500 бр.

1000 бр.

А6 с рекламен надпис в 1 цв.

1.68 лв/бр.

0.99 лв/бр.

0.62 лв/бр.

0.49 лв/бр.

0.41 лв/бр.

А6 с рекламен надпис в 2 цв.

2.81 лв/бр.

1.55 лв/бр.

0.89 лв/бр.

0.64 лв/бр.

0.50 лв/бр.

А6 с рекламен надпис в 4 цв

3.32 лв/бр.

2.12 лв/бр.

0.97 лв/бр.

0.72 лв/бр.

0.57 лв/бр.

А5 с рекламен надпис в 1 цв.

1.85 лв/бр.

1.29 лв/бр.

0.86 лв/бр.

0.70 лв/бр.

0.63 лв/бр.

А5 с рекламен надпис в 2 цв.

3.01 лв/бр.

1.96 лв/бр.

1.18 лв/бр.

0.87 лв/бр.

0.76 лв/бр.

А5 с рекламен надпис в 4 цв.

3.50 лв/бр.

2.22 лв/бр.

1.32 лв/бр.

0.99 лв/бр.

0.86 лв/бр.

А4 с рекламен надпис в 1 цв.

2.45 лв/бр.

1.80 лв/бр.

1.28 лв/бр.

1.14 лв/бр.

1.01 лв/бр.

А4 с рекламен надпис в 2 цв.

3.85 лв/бр.

2.62 лв/бр.

1.67 лв/бр.

1.39 лв/бр.

1.17 лв/бр.

А4 с рекламен надпис в 4 цв.

4.10 лв/бр.

2.95 лв/бр.

1.86 лв/бр.

1.61 лв/бр.

1.39 лв/бр.

5300 Габрово, п.к. 66, Западна Индустриална Зона, тел: (066) 810-910, 810-927, факс: 810-919

X. ХАРТИЕНИ ЧАНТИ / САКЧЕТА
- отпечатани на 120 гр./м2 кафява- крафт или бяла натронова хартия 120гр./м2
в 1, 2 или 4 цвята, различни формати:

За он-лайн запитвания: www.polypress.eu

email: sales@polypress.eu.

За стандартни изделия можете да ползвате нашия Интернет магазин: e-shop.polypress.info

250 бр.
500 бр.
1. формат 16+7х25 см, формат 8.7+7.8х39 см.
- 1 цв.
0.82 лв/бр.
0.68 лв/бр.
- 2 цв.
0.97 лв/бр.
0.80 лв/бр.
- 4 цв.
1.19 лв/бр.
0.91 лв/бр.
за готови торби - 0.90лв.бр.

1000 бр.

2000 бр.

5000 бр.

0.61 лв/бр.
0.69 лв/бр.
0.73 лв/бр.

0.55 лв/бр.
0.60 лв/бр.
0.64 лв/бр.

0.51 лв/бр.
0.52 лв/бр.
0.55 лв/бр.

2. формат 37+9х24.5 см, формат 24+9х36 см. (+ 4 ст. за бяла хартия)
- 1 цв.
1.11 лв/бр.
0.87 лв/бр.
0.76 лв/бр.
0.72 лв/бр.
- 2 цв.
1.30 лв/бр.
0.99 лв/бр.
0.84 лв/бр.
0.77 лв/бр.
- 4 цв.
1.49 лв/бр.
1.10 лв/бр.
0.89 лв/бр.
0.80 лв/бр.
за готови торби - 1.00лв.бр.

0.67 лв/бр.
0.69 лв/бр.
0.72 лв/бр.

3. формат 53+12х38 см, формат 35+12х50 см. еднакви страни (+ 6 ст. за бяла хартия)
- 1 цв.
1.35 лв/бр.
1.20 лв/бр.
1.12 лв/бр.
1.08 лв/бр.
1.05 лв/бр.
- 2 цв.
1.59 лв/бр.
1.36 лв/бр.
1.22 лв/бр.
1.12 лв/бр.
1.08 лв/бр.
- 4 цв.
1.84 лв/бр.
1.51 лв/бр.
1.28 лв/бр.
1.18 лв/бр.
1.12 лв/бр.
за готови торби - 1.25лв.бр.
4. формат 53+12х38 см, формат 35+12х50 см. различни страни (+ 7 ст. за бяла хартия)
- 1 цв.
1.86 лв/бр.
1.36 лв/бр.
1.21 лв/бр.
1.13 лв/бр.
1.08 лв/бр.
- 2 цв.
2.21 лв/бр.
1.61 лв/бр.
1.38 лв/бр.
1.23 лв/бр.
1.12 лв/бр.
- 4 цв.
2.59 лв/бр.
1.82 лв/бр.
1.49 лв/бр.
1.29 лв/бр.
1.17 лв/бр.

XI. ПАПКИ
- отпечатани на картон в 1, 2 или 4 цвята, формат А4, с щанцван джоб, с прорези за визитка
100 бр.
250 бр.
500 бр.
1000 бр.
отпечатани едностранно на 300 гр./2 дв. хромов картон гланц/мат
- 1 цв.
2.12 лв/бр.
1.04 лв/бр.
0.70 лв/бр.
0.48 лв/бр.
- 2 цв.
2.52 лв/бр.
1.17 лв/бр.
0.75 лв/бр.
0.50 лв/бр.
- 4 цв.
2.94 лв/бр.
1.30 лв/бр.
0.78 лв/бр.
0.51 лв/бр.
отпечатани едностранно на 300 гр./2 ед. хромов целулозен картон
- 1 цв.
2.19 лв/бр.
1.10 лв/бр.
0.72 лв/бр.
0.49 лв/бр.
- 2 цв.
2.59 лв/бр.
1.15 лв/бр.
0.77 лв/бр.
0.52 лв/бр.
- 4 цв.
3.00 лв/бр.
1.36 лв/бр.
0.81 лв/бр.
0.54 лв/бр.

2000 бр.
0.36 лв/бр.
0.37 лв/бр.
0.38 лв/бр.
0.39 лв/бр.
0.40 лв/бр.
0.41 лв/бр.

XII. НАДПИСВАНЕ С ЛАЗЕРЕНО ГРАВИРАНЕ / РЯЗАНЕ
гравиране бележници А5 - 20 лв. за настройка + 1.75 лв./бр. за един надпис до 10 см2
изрязване бележници А5 - 20 лв. за настройка + 0.70 лв./бр. за един надпис до 10 см2
гравиране химикaлки цена - 15 лв. за настройка + 0.50 лв./бр. за един надпис

XIII. ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН, ПРЕДПЕЧАТНА ПОДГОТОВКА
Цена за индивидуален проект на глава за работен календар 50 - 100 лв.
Цена за индивидуален проект на нов вид работен календар 200 - 250 лв.
Цена за индивидуален проект на календар колибка 120 - 150 лв.
Цена за индивидуален проекта на листов календар 100 - 180 лв.
Цена за индивидуален проект на джобно календарче 40 - 70 лв.
Цена за индивидуален проект на папка 100 - 200 лв.
Цена за оформление на рекламна площ 40 - 50 лв.
При ползването на един и същ дизайн за повече от едно изделие той не се заплаща.

Всички цени са без ДДС.

За комплексна поръчка на повече изделия предлагаме отстъпки от посочените цени.
За наши дългогодишни клиенти условията и отстъпките се договарят индивидуално,
според вида и обема на изделията.
Ако имате някакви въпроси, не се колебайте да се свържете с нас!
5300 Габрово, п.к. 66, Западна Индустриална Зона, тел: (066) 810-910, 810-927, факс: 810-919

