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reklamowe

2023
Oferta specjalna

Zamów kalendarze już dziś
i nie przepłacaj w sezonie!

TWOJE  LOGO

Najlepsza
oferta

na rynku



Kalendarze jednodzielne   
główka płaska
Kalendarz jednodzielny z płaską główką - w każdym nakładzie - jest świetnym 

połączeniem najkrótszego czasu produkcji z bardzo atrakcyjną ceną.

FORMAT PRODUKTU: 310 x 470 mm

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

PLECKI: karton 300 g

KOPERTA: biała / biała z pakowaniem / z zadrukiem 4/0 z pakowaniem / bez 

koperty, karton 300 g

KALENDARIUM: 290 x 190 mm, 12 kart, offset 80 g, zadruk 2/0 (czarny i czerwony)

OKIENKO: czerwone, przesuwne spięte gumką, założone na kalendarz

WYKOŃCZENIE: dziurka w główce, na wskroś

Specyfikacja

Oferta obowiązuje do XX.XX.XXXXr.

Najlepsza 
cena

Nakład Cena netto
nakładu

Cena netto 
sztuka

10 - zł - zł

100 - zł - zł

200 - zł - zł

500 - zł - zł

1000 - zł - zł

2500 - zł - zł

5000 - zł - zł



Kalendarze jednodzielne   
główka wypukła, tektura falista
Kalendarz jednodzielny z główką wypukłą z tektury falistej, dzięki strukturze  

użytej tektury zapewnia prestiżowy, pogrubiony wygląd główki.

FORMAT PRODUKTU: 310 x 470 mm

GŁÓWKA: 310 x 210 mm, karton 300 g, folia błysk / folia mat / folia mat + lakier  

UV wybiórczy

PLECKI: karton 300 g

KOPERTA: biała / biała z pakowaniem / z zadrukiem 4/0 z pakowaniem / bez  

koperty, karton 300 g

KALENDARIUM: 290 x 190 mm, 12 kart, offset 80 g, zadruk 2/0 (czarny i czerwony)

OKIENKO: czerwone, przesuwne spięte gumką, założone na kalendarz

WYKOŃCZENIE: dziurka w główce, otwór widoczny tylko od strony plecków

Specyfikacja

Nakład Cena netto
nakładu

Cena netto 
sztuka

10 - zł - zł

100 - zł - zł

200 - zł - zł

500 - zł - zł

1000 - zł - zł

2500 - zł - zł

5000 - zł - zł

Oferta obowiązuje do XX.XX.XXXXr.

Mega
prestiż



Kalendarze jednodzielne  
główka wypukła, tektura lita
Kalendarz jednodzielny z główką wypukłą z tektury litej, to gwarancja  

połączenia sztywności tektury litej z najwyższej jakości zadrukiem oklejki główki, 

przy zachowaniu doskonałej ceny - w każdym nakładzie.

FORMAT PRODUKTU: 310 x 470 mm

GŁÓWKA: 310 x 210 mm, karton 300 g, folia błysk / folia mat / folia mat + lakier  

UV wybiórczy

PLECKI: karton 300 g

KOPERTA: biała / biała z pakowaniem / z zadrukiem 4/0 z pakowaniem / bez  

koperty, karton 300 g

KALENDARIUM: 290 x 190 mm, 12 kart, offset 80 g, zadruk 2/0 (czarny i czerwony)

OKIENKO: czerwone, przesuwne spięte gumką, założone na kalendarz

WYKOŃCZENIE: dziurka w główce, na wskroś

Specyfikacja

Oferta obowiązuje do XX.XX.XXXXr.

Najczęściej
zamawiany

Nakład Cena netto
nakładu

Cena netto 
sztuka

10 - zł - zł

100 - zł - zł

200 - zł - zł

500 - zł - zł

1000 - zł - zł

2500 - zł - zł

5000 - zł - zł



Kalendarze trójdzielne   
główka płaska
Kalendarz trójdzielny z płaską główką - w każdym nakładzie - jest świetnym 

połączeniem najkrótszego czasu produkcji z bardzo atrakcyjną ceną.

FORMAT PRODUKTU: 310 x 780 mm

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

PLECKI: karton 300 g

KOPERTA: biała / biała z pakowaniem / z zadrukiem 4/0 z pakowaniem / bez  

koperty, karton 300 g

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

OKIENKO: czerwone, przesuwne spięte gumką, założone na kalendarz

WYKOŃCZENIE: dziurka w główce, na wskroś

Specyfikacja

Oferta obowiązuje do XX.XX.XXXXr.

Najlepsza 
cena

Nakład Cena netto
nakładu

Cena netto 
sztuka

10 - zł - zł

100 - zł - zł

200 - zł - zł

500 - zł - zł

1000 - zł - zł

2500 - zł - zł

5000 - zł - zł



Kalendarze trójdzielne   
główka wypukła, tektura falista
Kalendarz trójdzielny z główką wypukłą z tektury falistej, dzięki strukturze użytej 

tektury zapewnia prestiżowy, pogrubiony wygląd główki.

FORMAT PRODUKTU: 310 x 780 mm

GŁÓWKA: 310 x 210 mm, karton 300 g, folia błysk / folia mat / folia mat + lakier  

UV wybiórczy

PLECKI: karton 300 g

KOPERTA: biała / biała z pakowaniem / z zadrukiem 4/0 z pakowaniem / bez  

koperty, karton 300 g

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

OKIENKO: czerwone, przesuwne spięte gumką, założone na kalendarz

WYKOŃCZENIE: dziurka w główce, otwór widoczny tylko od strony plecków

Specyfikacja

Oferta obowiązuje do XX.XX.XXXXr.

Mega
prestiż

Nakład Cena netto
nakładu

Cena netto 
sztuka

10 - zł - zł

100 - zł - zł

200 - zł - zł

500 - zł - zł

1000 - zł - zł

2500 - zł - zł

5000 - zł - zł



Kalendarze trójdzielne   
główka wypukła, tektura lita
Kalendarz trójdzielny z główką wypukłą z tektury litej, to gwarancja połączenia 

sztywności tektury litej z najwyższej jakości zadrukiem oklejki główki przy  

zachowaniu doskonałej ceny – w każdym nakładzie.

FORMAT PRODUKTU: 310 x 780 mm

GŁÓWKA: 310 x 210 mm, karton 300 g, folia błysk / folia mat / folia mat + lakier  

UV wybiórczy

PLECKI: karton 300 g

KOPERTA: biała / biała z pakowaniem / z zadrukiem 4/0 z pakowaniem / bez  

koperty, karton 300 g

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

OKIENKO: czerwone, przesuwne spięte gumką, założone na kalendarz

WYKOŃCZENIE: dziurka w główce, na wskroś

Specyfikacja

Oferta obowiązuje do XX.XX.XXXXr.

Najczęściej
zamawiany

Nakład Cena netto
nakładu

Cena netto 
sztuka

10 - zł - zł

100 - zł - zł

200 - zł - zł

500 - zł - zł

1000 - zł - zł

2500 - zł - zł

5000 - zł - zł



Wymiary kalendarzy

Kalendarze jednodzielne - główka płaska

Kalendarze jednodzielne - główka wypukła, tektura falista

Kalendarze jednodzielne - główka wypukła, tektura lita

Kalendarze trójdzielne - główka płaska

Kalendarze trójdzielne - główka wypukła, tektura falista

Kalendarze trójdzielne - główka wypukła, tektura lita



Zapytaj o nasze kalendarze na 2023 rok
W naszej ofercie znajdziesz wszystkie najpopularniejsze rodzaje kalendarzy oraz dodatki do nich. Oferujemy również możliwość zakupu 

samodzielnych kalendariów na 2023 rok.

Kalendarze jednodzielne - główka płaska

Kalendarze jednodzielne - główka wypukła, tektura falista

Kalendarze jednodzielne - główka wypukła, tektura lita

Kalendarze trójdzielne - główka płaska

Kalendarze trójdzielne - główka wypukła, tektura falista

Kalendarze trójdzielne - główka wypukła, tektura lita

Kalendarze listwowane

Kalendarze spiralowane

Kalendarzyki listkowe

Podkłady na biurko

Planery

Kalendarze piramidki

Kalendarze piramidki spiralowane (miesięczne)

Kalendarze piramidki spiralowane (tygodniowe)

Kalendarze piramidki z klejonym kalendarium

Oferta:
Kalendarze książkowe Classic

Kalendarze książkowe Eco Apple

Kalendarze książkowe Eco Citrus

Kalendarze książkowe Eco Natural

Kalendarze książkowe Smart

Kalendarze książkowe UV

Próbki kalendarzy trójdzielnych i jednodzielnych

Próbki kalendarzy piramidki

Kalendaria

Koperty do kalendarzy z nadrukiem



Nie zwlekaj
zamów kalendarze reklamowe 
w mega cenach już dziś!

Agencja Reklamy - twoja nazwa

ul. Polna 5/1
01-000 Zalesie

Jesteśmy do Twojej dyspozycji od poniedziałku do soboty 
w godzinach od 8:00 do 16:00.

tel: XXX XXX XXX
e-mail: twoj@email.pl

www.agencjareklamy.pl

TWOJE LOGO


