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полуфабрикати за календари

 изделие  1 50 100
работни календари

 класик – тяло (комплект листове Нормал или Инверс с подложка)  1.25
 класик – сглобен (стандартна глава)    1.65
 класик – сглобен (глава от специален картон): бял хромлукс - 1.75, Акварело - 1.85, цв. хромлукс и Нетуно - 2.00, Металик - 2.25
 класик мини – тяло (комплект листове с подложка)   1.05
 класик мини – сглобен (стандартна глава)    1.45
 класик мини – сглобен (глава от специален картон): бял хромлукс - 1.50, Акварело - 1.60, цв. хромлукс и Нетуно - 1.75, Металик - 2.05
 стандарт – тяло (3 секции Нормал или Инверс)    1.35
 стандарт – сглобен (къса подложка от бял картон, без глава) - ново!  1.90 (+0.12 за самозалепваща лентичка)
 стандарт – сглобен (цяла подложка от бял картон)    2.00
 стандарт – сглобен (подложка от специален картон): бял хромлукс - 2.10, Акварело - 2.40, цв. хромлукс и Нетуно - 2.80, Металик - 3.30
стандарт мини – тяло (без подложка)    1.00
 стандарт мини – сглобен (къса подложка от бял картон, без глава) - ново!  1.35 (+0.12 за самозалепваща лентичка)
 стандарт мини – сглобен (цяла подложка от бял картон)   1.45
 стандарт мини – сглобен (подложка от специален картон): бял хромлукс - 1.60, Акварело - 1.75, цв. хромлукс и Нетуно - 2.05, Металик - 2.45
стандарт макс* – тяло (3 секции)    1.80
 макс – сглобен (къса подложка от бял картон, без глава) - ново!  2.50 (+0.16 за самозалепваща лентичка)
 макс – сглобен (цяла стандартна подложка)    2.65
 макс – сглобен (подложка от специален картон): бял хромлукс - 2.80, Акварело - 3.20, цв. хромлукс и Нетуно - 3.75, Металик - 4.70

настолни календари
делта класик – тяло     0.50
 делта класик – сглобен (стандартна подложка)     1.00

настолни календар-бележници
 тяло за мемо класик – на листове    1.00
 мемо класик – сглобено (стандартни корици)    1.45
 мемо класик – сглобено (корици от специален картон): бял хромлукс - 1.50, Акварело - 1.60, цв. хромлукс и Нетуно - 1.75, Металик - 2.00
 мемо класик – сглобено (корици от специални материали): Daniel - 2.95, Norma и Bellman - 3.65, Parigina - 5.25

 коледни картички
 салют тема СТ-01–06 и СТ-22–24   0.33 0.26
 салют тема СТ-07–12 и СТ-25–27   0.48 0.38
 салют тема СТ-47–61   0.40 0.32
 салют тема CT-31–46 (включва плик и паус)   1.00 0.80
 паус с поздравления на 20+ езика (110/168 мм)   0.30
 пощенски плик сив/жълт (за картички 11.5/17 см)   0.07

хартиени сувенири
 джъмбо – празен контейнер (ненадписан)    0.45
 700 листчета за джъмбо 9/9 см, бели (ненадписани)   2.30
 500 листчета за контейнери HE-7023/7024, бели (ненадписани)  1.70

опаковки за календари
 стандарт бокс (неутрална кутия от кафяво микровелпапе за календар Стандарт)  0.50
кутийка за компакт    0.92
 кутийка за компакт мини (разпродажба – до изчерпване на количествата)  0.36
 полиетиленов плик за Елит (23/29 см)    0.16
 полиетиленов плик за Елит (34/48 см)    0.18
полиетиленов плик за Елит А3    0.20
 полиетиленов плик за Елит А2    0.30
 мъг бокс, кутия за чаша, кафяво микровелпапе    0.45 
 мъг бокс, кутия за чаша, бяло микровелпапе    0.55 
 опаковъчна хартия Импрес 01–04 (специална цена за 50 листа!) 0.40 0.25

* Производството на календарите Стандарт Макс ще се състои, ако до 20 ноември се съберат достатъчно заявки. Доставката ще бъде около 1 декември.  

Цените в тази ценова листа са в левове без ДДС, без включени отстъпки. Стадартната отстъпка за рекламни агенции за полуфабрикати е в размер на 15%. 
При единични заявки над 2,000 лв. без ДДС или след дългогодишно добро сътрудничество агенциите ползват 5% допълнителна отстъпка. 

Начин на плащане: в брой или по банков път, 50% авансово при подписване на договора, останалата сума – при получаване на готовата продукция. За цените 
на изделия, невключени в тази ценова листа, очакваме вашите запитвания по телефона, през сайта ни www.vertinet.com или на e-mail calendaria@vertinet.com. 

Вертикал-7 ЕООД си запазва правото на корекции или промени в цените от тази ценова листа без предварително предупреж дение. 
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ПОЛУФАБРИКАТИ ЗА КАЛЕНДАРИ 
Ценова листа за кампания Календария 2017
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