
Kalendarze 
dla Gmin

2023
Oferta specjalna

Zamów kalendarze już dziś
i nie przepłacaj w sezonie!

Najlepsza
oferta

na rynku



Kalendarze trójdzielne  

Kalendarze trójdzielne to doskonały sposób na promowanie gminy. Odpowiedni 
projekt graficzny z logo przykuwa uwagę. Kalendarze przydają się w gminie nie 
tylko jako reklama, ale także pomagają w planowaniu zadań i spotkań. Świetnie 
sprawdzą się jako praktyczne podarunki dla pracowników gminy i ważnych 
partnerów.

Specyfikacja
Format produktu: 310 x 780 mm

Główka : 310 x 210 mm, karton 300 g, folia mat/ folia błysk

Plecki: karton 300 g

Kalendarium: 290 x 135 mm, 3x 12 kart, offset 80 g, zadruk 2/0 (czarny i czerwony)

Okienko: czerwone, przesuwane, spięte gumką, założone na kalendarz

Wykończenie: dziurka w główce, na wskroś

Mega
prestiż

Nakład Cena netto
nakładu

Cena netto 
sztuka

10 269 zł 26,9 zł

25 552 zł 22,08 zł

50 959,5 zł 19,19 zł

75 1 281,75 zł 17,09 zł

500 5 000 zł 10 zł

100 1 429  zł 14,29 zł

200 2 660 zł 13,30 zł

1000 9 000 zł 9 zł

Oferta obowiązuje do 30.09.2022r.

Koszt projektu graficznego: 159 zł/brutto



Kalendarze książkowe 

Kalendarze książkowe to doskonały sposób na promocję gminy. 
Odpowiedni projekt graficzny z herbem przykuwa uwagę i robi 
wrażenie. Kalendarze przydają się w gminie nie tylko jako reklama, 
ale także pomagają w planowaniu zadań i spotkań. Świetnie 
sprawdzą się jako praktyczne podarunki dla pracowników i ważnych 
partnerów.

Specyfikacja

Format bloku: 145 x 204

Układ: dzień na stronie, sobota i niedziela na jednej stronie 

Objętość: 368 stron

Papier: Offset 70 g/m2

Okładka: awers zmiękczony pianką

Personalizacja: Możliwy Indywidualny nadruk imienia i nazwiska 
pracownika - Gratis!

Najczęściej
zamawiany

Nakład Cena netto
nakładu

Cena netto 
sztuka

10 200 zł 20 zł

25 493,75 zł 19,75 zł

50 975 zł 19,50 zł

75 1 425 zł 19 zł

500 8 500 zł 17 zł

100 1 850 zł 18,50 zł

200 3 600 zł 18 zł

1000 15 000 zł 15 zł

Oferta obowiązuje do 30.09.2022r.

Koszt projektu graficznego: 159 zł/brutto



Nie zwlekaj
zamów kalendarze dla Gminy 
w mega cenach już dziś!

Agencja Reklamy - WAVE PRINTT

32-733 Trzciana 234

tel: 575 445 675
e-mail: kontakt@waveprint.pl

www.waveprint.pl
Jesteśmy do Twojej dyspozycji od poniedziałku do piątku 
w godzinach od 8:00 do 16:00.


