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Наименование на продукта
Класик – работен календар с общо 3-секционно тяло

1

ВЕРТИНЕТ ЕООД

тяло 286/435 мм, глава 286/210 мм, подложка, прозорче
цветове: син инверс, зелен инверс, сиво-оранжев инверс

Мин.
к-во
50 бр.

Цена
1.35 лв.

само тяло
с подложка

1.75 лв.

тяло+глава
без надпис

Сглобен с глава от специален картон: бял хромлукс: 1.90 лв., Акварело: 2.05 лв., цв. хромлукс / Нетуно: 2.20 лв., Металикс: 2.50 лв.

Стандарт – работен календар с 3 отделни секции
2

тяло: 3 секции х 286/145 мм, основа 286/680 мм, прозорче
цветове: син инверс, зелен инверс, сиво-оранжев инверс

50 бр.

1.45 лв.
само тяло
(3 секции)

2.10 лв.

тяло+основа
без надпис

Сглобен с основа от специален картон: бял хромлукс: 2.25 лв., Акварело: 2.60 лв., цв. хромлукс / Нетуно: 3.00 лв., Металикс: 3.65 лв.
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4

Делта класик – мини настолен работен календар
блокче 12 листа 78/120 мм, основа 99/420 мм, прозорче
цветове: сиво-червен инверс, сиво-червен нормал

Салют тема Legacy A6 – коледни картички (SALE)

100 бр.

0.55 лв.

тяло+основа
без надпис

0.20 лв.

0.25 лв.

0.24 лв.

0.30 лв.

0.80 лв.

1.00 лв.

0.32 лв.

0.40 лв.

0.24 лв.

0.30 лв.

0.16 лв.

0.20 лв.

–

цена при над
50 бр. от вид

–

цена при над
50 бр. от вид

–

цена при над
50 бр. от вид

–

цена при над
50 бр. от вид

–

цена при над
50 бр. от вид

формат: 2х50/75 мм, 270 г едностр. хромов картон + мат лам.
Моделът включва дизайни SG-62–73

–

цена при над
50 бр. от вид
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Паус с поздравления на 20+ езика (110/168 мм)

–
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Пощенски плик за картички 115/170 мм (светло сив или кремав)

–

12

Компакт бокс – акрилна кутийка за календар Компакт

50 бр.
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Мъг бокс – кутия от микровелпапе за офис чаша (мъг)

50 бр.

14

Коледна опаковъчна хартия Импрес (SALE)

50 бр.

5

6

7

8
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формат: 2х100/150 мм, материал: 250 г хромлукс
Моделът включва дизайни SТ-01–06, SТ-22–24. До изчерпване.

Салют тема Legacy DL – коледни картички (SALE)

формат: 2х100/210 мм, материал: 250 г хромлукс
Моделът включва дизайни SТ-07–12, SТ-25–27. До изчерпване.

Салют тема Luxe – лицензни коледни картички

формат: 2х115/170 мм, материал: 250 г перлен картон
Моделът включва дизайни SТ-31–46. В комплект с паус и плик

Салют тема Chic – модерни коледни картички

формат: 2х115/170 мм, 270 г едностр. хромов картон + UV лак
Моделът включва дизайни SТ-47–61. Без паус и плик

Салют тема 2018 – нови дизайни коледни картички
формат: 2х100/150 мм, 300 г едностр. хромов картон + лак
Моделът включва дизайни SТ-62–73

Салют гифт 2018 – картички за подаръци (НОВО)

размер: 122/141/9 мм (нормален), 90/93/5 мм (мини)

размер: 123/95/114 мм, материал: кафяво или бяло велпапе

формат: 680/980 мм, 90 г етикетна хартия, 4 дизайна (IS-01–04)

1.05 лв.

само тяло
(3 секции)

цена на
дребно
цена на
дребно

цена на
дребно

цена на
дребно

цена на
дребно

цена на
дребно

0.30 лв. при всякакво к-во
0.09 лв. при всякакво к-во
0.85 лв.

норм. кутия

0.45 лв.

0.36 лв.

мини кутия

0.55 лв.

кафява кутия

бяла кутия

0.20 лв.

0.25 лв.

при над 50 бр.

на дребно

Всички цени са без включен ДДС. Вертинет ЕООД си запазва правото за промени без предварително предупреждение.
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.

