
CENNIK

2023



2

WIZYTÓWKI
REKLAMOWE
Druk cyfrowy lub offsetowy w zależności od nakładu.
Papier kreda błysk 350gram, druk pełnokolorowy jedno- lub dwustronny.
Przy foliowaniu do wyboru folia błyszcząca lub matowa.

Druk z gotowego projektu przesłanego przez klienta.
Nie masz projektu? Możemy go dla Ciebie wykonać za dodatkową opłatą.

Czas realizacji projektów zazwyczaj w ciągu 24h.
Czas realizacji druku ok. 5-7 dni roboczych nie licząc weekendów.

Ilość

100 szt.

200 szt.

500 szt.

1.000 szt.

81,30 zł netto

100 zł brutto

121,95 zł netto

150 zł brutto

138,21 zł netto

170 zł brutto

162,60  zł netto

200 zł brutto

105,69 zł netto

130 zł brutto

138,21 zł netto

170 zł brutto

162,60 zł netto

200 zł brutto

243,90 zł netto

300 zł brutto

Niefoliowane Foliowane

Dzień złożenia zamówienia jest dniem zerowym. 

Ekspres +50% ceny - czas realizacji ok. 2 dni robocze
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WIZYTÓWKI
Z LAKIEREM UV
Druk cyfrowy lub offsetowy w zależności od nakładu.
Papier kreda błysk 350gram, druk pełnokolorowy jedno- lub dwustronny.
Folia matowa plus lakier UV wybiórczy.

Druk z gotowego projektu przesłanego przez klienta.
Nie masz projektu? Możemy go dla Ciebie wykonać za dodatkową opłatą.

Czas realizacji projektów zazwyczaj w ciągu 24h.
Czas realizacji druku ok. 5-7 dni roboczych nie licząc weekendów.

Ilość

100 szt.

200 szt.

500 szt.

1.000 szt.

284,55 zł netto

350 zł brutto

Cena

Dzień złożenia zamówienia jest dniem zerowym. 
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VIPWIZYTÓWKI
ZŁOCONE/SREBRZONE
Ekskluzywne wizytówki z efektem złocenia lub srebrzenia. Druk cyfrowy 
lub offsetowy w zależności od nakładu. Papier kreda błysk 350gram, 
druk pełnokolorowy jedno- lub dwustronny. Folia matowa plus złocenie 
lub srebrzenie wybiórcze.

Druk z gotowego projektu przesłanego przez klienta.
Nie masz projektu? Możemy go dla Ciebie wykonać za dodatkową opłatą.

Czas realizacji projektów zazwyczaj w ciągu 24h.
Czas realizacji druku ok. 5-7 dni roboczych nie licząc weekendów.

Ilość

100 szt.

200 szt.

500 szt.

1.000 szt.

406,50 zł netto

500 zł brutto

Cena

Dzień złożenia zamówienia jest dniem zerowym. 
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VIPWIZYTÓWKI
PLASTIKOWE
Ekskluzywne wizytówki - plastikowe karty. Druk pełnokolorowy 
jedno- lub dwustronny z możliwością użycia lakieru UV wybiórczo dającego
efekt wypukłości 3D.

Druk z gotowego projektu przesłanego przez klienta.
Nie masz projektu? Możemy go dla Ciebie wykonać za dodatkową opłatą.

Czas realizacji projektów zazwyczaj w ciągu 24h.
Czas realizacji druku ok. 5-7 dni roboczych nie licząc weekendów.

Ilość

100 szt.

200 szt.

500 szt.

1.000 szt.

325,20 zł netto

400 zł brutto

Cena

Dzień złożenia zamówienia jest dniem zerowym. 
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A6ULOTKI
REKLAMOWE

Ilość

100 szt.

200 szt.

500 szt.

1.000 szt.

2.500 szt.

5.000 szt.

10.000 szt.

Format A6

105,69 zł netto

130 zł brutto

146,34 zł netto

180 zł brutto

162,60 zł netto

200 zł brutto

203,25 zł netto

250 zł brutto

243,90 zł netto

300 zł brutto

325,20 zł netto

400 zł brutto

650,41 zł netto

800 zł brutto

Druk cyfrowy lub offsetowy w zależności od nakładu.
Papier kreda błysk 135gram, druk pełnokolorowy jedno- lub dwustronny.

Druk z gotowego projektu przesłanego przez klienta.
Nie masz projektu? Możemy go dla Ciebie wykonać za dodatkową opłatą.

Czas realizacji projektów zazwyczaj w ciągu 24h.
Czas realizacji druku ok. 5 dni roboczych nie licząc weekendów.

Ekspres +50% ceny - czas realizacji ok. 2 dni robocze

Dzień złożenia zamówienia jest dniem zerowym. 
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DLULOTKI
REKLAMOWE

Ilość

100 szt.

200 szt.

500 szt.

1.000 szt.

2.500 szt.

5.000 szt.

10.000 szt.

Format DL

162,60 zł netto

200 zł brutto

203,25 zł netto

250 zł brutto

243,90 zł netto

300 zł brutto

284,55 zł netto

350 zł brutto

365,85 zł netto

450 zł brutto

406,50 zł netto

500 zł brutto

813,01 zł netto

1000 zł brutto

Druk cyfrowy lub offsetowy w zależności od nakładu.
Papier kreda błysk 135gram, druk pełnokolorowy jedno- lub dwustronny.

Druk z gotowego projektu przesłanego przez klienta.
Nie masz projektu? Możemy go dla Ciebie wykonać za dodatkową opłatą.

Czas realizacji projektów zazwyczaj w ciągu 24h.
Czas realizacji druku ok. 5 dni roboczych nie licząc weekendów.

Ekspres +50% ceny - czas realizacji ok. 2 dni robocze

Dzień złożenia zamówienia jest dniem zerowym. 
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A5ULOTKI
REKLAMOWE

Ilość

100 szt.

200 szt.

500 szt.

1.000 szt.

2.500 szt.

5.000 szt.

10.000 szt.

Format A5

162,60 zł netto

200 zł brutto

203,25 zł netto

250 zł brutto

243,90 zł netto

300 zł brutto

325,20 zł netto

400 zł brutto

406,50 zł netto

500 zł brutto

487,80 zł netto

600 zł brutto

813,01 zł netto

1000 zł brutto

Druk cyfrowy lub offsetowy w zależności od nakładu.
Papier kreda błysk 135gram, druk pełnokolorowy jedno- lub dwustronny.

Druk z gotowego projektu przesłanego przez klienta.
Nie masz projektu? Możemy go dla Ciebie wykonać za dodatkową opłatą.

Czas realizacji projektów zazwyczaj w ciągu 24h.
Czas realizacji druku ok. 5 dni roboczych nie licząc weekendów.

Ekspres +50% ceny - czas realizacji ok. 2 dni robocze

Dzień złożenia zamówienia jest dniem zerowym. 



9

A4ULOTKI
REKLAMOWE

Ilość

100 szt.

200 szt.

500 szt.

1.000 szt.

2.500 szt.

5.000 szt.

10.000 szt.

Format A4

203,25 zł netto

250 zł brutto

284,55 zł netto

350 zł brutto

365,85 zł netto

450 zł brutto

447,15 zł netto

550 zł brutto

447,15 zł netto

950 zł brutto

975,61 zł netto

1200 zł brutto

1544,72 zł netto

1900 zł brutto

Druk cyfrowy lub offsetowy w zależności od nakładu.
Papier kreda błysk 135gram, druk pełnokolorowy jedno- lub dwustronny.

Druk z gotowego projektu przesłanego przez klienta.
Nie masz projektu? Możemy go dla Ciebie wykonać za dodatkową opłatą.

Czas realizacji projektów zazwyczaj w ciągu 24h.
Czas realizacji druku ok. 5 dni roboczych nie licząc weekendów.

Składanie: we własnym zakresie

Ekspres +50% ceny - czas realizacji ok. 2 dni robocze

Dzień złożenia zamówienia jest dniem zerowym. 
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A4ULOTKI
REKLAMOWE

Ilość

100 szt.

200 szt.

500 szt.

1.000 szt.

2.500 szt.

5.000 szt.

10.000 szt.

Format A4

Druk cyfrowy lub offsetowy w zależności od nakładu.
Papier kreda błysk 135gram, druk pełnokolorowy jedno- lub dwustronny.

Druk z gotowego projektu przesłanego przez klienta.
Nie masz projektu? Możemy go dla Ciebie wykonać za dodatkową opłatą.

Czas realizacji projektów zazwyczaj w ciągu 24h.
Czas realizacji druku ok. 5 dni roboczych nie licząc weekendów.

Składanie: na pół, w C, lub w Z

SKŁADANE

284,55 zł netto

350 zł brutto

365,85 zł netto

450 zł brutto

447,15 zł netto

550 zł brutto

609,76 zł netto

750 zł brutto

975,61 zł netto

1200 zł brutto

1056,91 zł netto

1300 zł brutto

1788,62 zł netto

2200 zł brutto

Dzień złożenia zamówienia jest dniem zerowym. 
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DLVOUCHERY
PODARUNKOWE

Ilość

50 szt.

100 szt.

200 szt.

Format DL

162,60 zł netto

200 zł brutto

243,90 zł netto

300 zł brutto

406,50 zł netto

500 zł brutto

Druk cyfrowy lub offsetowy w zależności od nakładu.
Papier kreda błysk 300gram, druk pełnokolorowy jedno- lub dwustronny.

Druk z gotowego projektu przesłanego przez klienta.
Nie masz projektu? Możemy go dla Ciebie wykonać za dodatkową opłatą.

Czas realizacji projektów zazwyczaj w ciągu 24h.
Czas realizacji druku ok. 5 dni roboczych nie licząc weekendów.

Ekspres +50% ceny - czas realizacji ok. 2 dni robocze 

Dzień złożenia zamówienia jest dniem zerowym. 
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Ilość

500 szt.

1.000 szt.

Cena

203,25 zł netto

250 zł brutto

284,55 zł netto

350 zł brutto

Druk cyfrowy lub offsetowy w zależności od nakładu.
Papier kreda 90gram, druk pełnokolorowy jednostronny.

Druk z gotowego projektu przesłanego przez klienta.
Nie masz projektu? Możemy go dla Ciebie wykonać za dodatkową opłatą.

Czas realizacji projektów zazwyczaj w ciągu 24h.
Czas realizacji druku ok. 5 dni roboczych nie licząc weekendów.

PAPIER
FIRMOWY

A5
Ilość

500 szt.

1.000 szt.

Cena

325,20 zł netto

400 zł brutto

406,50 zł netto

500 zł brutto A4
Ekspres +50% ceny - czas realizacji ok. 2 dni robocze

Dzień złożenia zamówienia jest dniem zerowym. 
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Ilość

50 szt.

100 szt.

Cena

620 zł netto

762,60 zł brutto

855,00 zł netto

1051,65 zł brutto

Notesy, bloczki z dowolną grafiką, klejone po 100 kartek.
Papier kreda 80gram, druk pełnokolorowy jednostronny.

Czas realizacji projektów zazwyczaj w ciągu 24h.
Czas realizacji druku ok. 5 dni roboczych nie licząc weekendów.

NOTESY
BLOCZKI

A5
Ilość

50 szt.

100 szt.

Cena

1060,00 zł netto

1303,80 zł brutto

1 600,00 zł netto

1968,00 zł brutto A4
Dzień złożenia zamówienia jest dniem zerowym. 
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Druk cyfrowy, offsetowy lub ekosolwentowy w zależności od nakładu.
Papier kreda błysk 170gram, druk pełnokolorowy jednostronny.

Druk z gotowego projektu przesłanego przez klienta.
Nie masz projektu? Możemy go dla Ciebie wykonać za dodatkową opłatą.

Czas realizacji projektów zazwyczaj w ciągu 24h.
Czas realizacji druku ok. 3-5dni roboczych nie licząc weekendów.

PLAKATY
REKLAMOWE

Ilość

1 szt.

10 szt.

50 szt.

100 szt.

200 szt.

500 szt.

A4 21x29,7cm

4,07 zł netto

5 zł brutto

40 zł netto

49,20 zł brutto

150 zł netto

184,50 zł brutto

200 zł netto

246 zł brutto

260 zł netto

319,80 zł brutto

380 zł netto

467,40 zł brutto

A3 29,7x42cm

8,13 zł netto

10 zł brutto

50 zł netto

61,50 zł brutto

200 zł netto

246 zł brutto

400 zł netto

492 zł brutto

600 zł netto

738 zł brutto

1000 zł netto

1230 zł brutto

A2 42x59,4cm

32,52 zł netto

40 zł brutto

243,9 zł netto

300 zł brutto

A1 59,4x84,1cm

40,65 zł netto

50 zł brutto

325,20 zł netto

400 zł brutto

B1 70x100cm

56,91 zł netto

70 zł brutto

487,80 zł netto

600 zł brutto
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PIECZĄTKI
FIRMOWE
Cena niezależna od wielkości pieczątki
Czas realizacji zazwyczaj w ciągu 24h.

Ilość

1 szt.

Kompletna pieczątka

56,91 zł netto

70 zł brutto

rozmiary od 14x38mm do 23x59mm
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BANERY
WIELKOFORMATOWE
W podanej cenie otrzymujesz baner zaoczkowany, gotowy do powieszenia.
Czas realizacji ok 3-4 dni roboczych nie licząc weekendów.

Nie masz projektu? Możemy go dla Ciebie wykonać GRATIS!

Rodzaj

powlekany

odblask

siatka mesh

Cena za m2

60,98 zł netto

75 zł brutto

121,95 zł netto

150 zł brutto

65,04 zł netto

80 zł brutto

2 2Zamówienia mniejsze niż 1m  są liczone jako pełny 1m

Ekspres +50% ceny - czas realizacji ok. 1-2 dni robocze 

Dzień złożenia zamówienia jest dniem zerowym. 
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ROLLUP
REKLAMOWY
W podanej cenie otrzymujesz rollup wraz z praktyczną torbą podróżną.
Czas realizacji ok 3-4 dni roboczych nie licząc weekendów.

Nie masz projektu? Możemy go dla Ciebie wykonać GRATIS!

Rodzaj

85x200cm

100x200cm

Cena za szt

325,20 zł netto

400 zł brutto

ł netto406,50 z

500 zł brutto

Ekspres +50% ceny - czas realizacji ok. 2 dni robocze 

Dzień złożenia zamówienia jest dniem zerowym. 
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NAKLEJKI
WYCINANE
Pojedyncze elementy wycięte ploterowo z danego koloru folii po obrysie,
bez tła. Na to nakładamy folię transportową, dzięki czemu dany napis czy
logo tworzy jedną całość co ułatwia montaż naklejek na daną powierzchnię.
Czas realizacji ok 3-4 dni roboczych nie licząc weekendów.

Nie masz projektu? Możemy go dla Ciebie wykonać GRATIS!

Rodzaj

napisy

Cena za mb

162,60 zł netto

200 zł brutto

nie mniej niż 50zł brutto

Ekspres +50% ceny - czas realizacji ok. 2 dni robocze 

Dzień złożenia zamówienia jest dniem zerowym. 
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NAKLEJKI
DRUKOWANE
Druk na folii samoprzylepnej. Dodatkowo możemy wydruk zabezpieczyć
laminatem UV co znacznie wydłuży żywotność naklejki. Jeśli potrzebujesz
tzw. wlepek czyli niewielkich naklejek o dowolnym kształcie gdzie odklejasz
wlepkę od papieru i naklejasz na dowolną płaską powierzchnię,
to również jesteśmy wstanie to zrobić, wytniemy ploterem Twoje wlepki 
w dowolnym kształcie i wielkości.

Czas realizacji ok 3-4 dni roboczych nie licząc weekendów.

Nie masz projektu? Możemy go dla Ciebie wykonać GRATIS!

Rodzaj

folia

folia

folia

folia

Cena za m2

56,91 zł netto

70 zł brutto

121,95 zł netto

150 zł brutto

121,95 zł netto

150 zł brutto

203,25 zł netto

250 zł brutto

81,30 zł netto

100 zł brutto

162,60 zł netto

200 zł brutto

wycinanie 
po obrysie+

+
laminat UV
mat lub błysk

owv

biała
lub

przeźroczysta

folia okienna
dziurkowana

+
laminat UV
wycinanie 
po obrysie

nie mniej niż 50zł brutto

Dzień złożenia zamówienia jest dniem zerowym. 

folia: mrożona,
odblaskowa lub 
do podświetleń

Ekspres +50% ceny - czas realizacji ok. 1-2 dni robocze 
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SZYLDY
REKLAMOWE
Czas realizacji ok 3-5 dni roboczych nie licząc weekendów.
Dodatkowo możemy wydruk zabezpieczyć laminatem UV 
co znacznie wydłuży żywotność szyldu, tabliczki. 

Nie masz projektu? Możemy go dla Ciebie wykonać GRATIS!

Rodzaj

PCV

PCV

Dibond

Cena za m2

219,51 zł netto

270 zł brutto

284,55 zł netto

350 zł brutto

422,76 zł netto

520 zł brutto

+
laminat

UV

+
laminat

UV

grubość
3mm | 5mm

nie mniej niż 50zł brutto

Dzień złożenia zamówienia jest dniem zerowym. 

Ekspres +50% ceny - czas realizacji ok. 1-2 dni robocze
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DŁUGOPISY
REKLAMOWE
Długopisy metalowe z jednostronnym grawerem, logiem lub dowolnym 
tekstem reklamowym. Taki sam grawer dla wszystkich długopisów.  
Czas realizacji ok. 7 dni roboczych nie licząc weekendów.

Ilość

100 szt.

Cena

325,20 zł netto

400 zł brutto

Metalowe Cosmo + grawer

Ilość

100 szt.

Cena

325,20 zł netto

400 zł brutto

Metalowe Bello Touch + grawer

Ilość

100 szt.

Cena

325,20 zł netto

400 zł brutto

Plastikowe Diuna + nadruk UV

Dzień złożenia zamówienia jest dniem zerowym. 
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KUBKI
REKLAMOWE
Kubki z dowolnym nadrukiem wykonane metodą sublimacji / termotransferu 
czysto białe klasy HQ / wysokiej jakości. Wymiary kubka to 8,2 cm średnica
9,5 cm wysokość / 330 ml pojemność. Kubeki HQ można myć w zmywarce.   
Czas realizacji ok. 2-3 dni roboczych nie licząc weekendów.

Ilość

1 szt.

od10 szt.

Cena za szt

32,52 zł netto

40 zł brutto

178,86 zł netto

220 zł brutto

KUBKI
ZŁOTE, Z KARABINKIEM I GARNUSZKI

Ilość

1 szt.

Cena za szt

40,65 zł netto

50 zł brutto

FILIŻANKI
Z TALERZYKIEM I ŁYŻECZKĄ

Ilość

1 szt.

Cena za szt

40,65 zł netto

50 zł brutto
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OKLEJANIE
SAMOCHODÓW
Na chwilę obecną nie oferujemy już usługi oklejania pojazdów. 
Oferujemy jedynie naklejki do samodzielnego montażu. 
Czas realizacji ok 3-5 dni roboczych nie licząc weekendów.

REKLAMA NA
MAGNESIE
W podanej cenie otrzymujesz dowolnej długości 
magnes (max wysokość 60cm) + naklejka z dowolną grafiką 
+ laminat UV zabezpieczający wydruk przed warunkami
atmosferycznymi

Rodzaj Cena za m2

284,55 zł netto

350 zł brutto

max.
wysokość 
rolki 60cm

Czas realizacji ok 3-5 dni roboczych nie licząc weekendów.

Rodzaj

folia eko. + laminat

Cena za m2

121,95 zł netto

150 zł brutto

284,55 zł netto

350 zł brutto

żywotność do 3 lat

folia poli. + laminat
żywotność do 7 lat

nie mniej niż 50zł brutto

Dzień złożenia zamówienia jest dniem zerowym. 

Ekspres +50% ceny - czas realizacji ok. 1-2 dni robocze 
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SMYCZE
REKLAMOWE
Smycze dwustronne 20mm z dowolną reklamą, (logo, tekst) wykonane 
metodą sublimacji zakończone karabinkiem.
Czas realizacji ok. 10-14 dni roboczych nie licząc weekendów.

Ilość

100 szt.

szerokość 20mm

406,50 zł netto

500 zł brutto

Ilość

100 szt.

szerokość 20mm

528,46 zł netto

650 zł brutto

Z klamrą

Dzień złożenia zamówienia jest dniem zerowym. 
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OPASKI
ODBLASKOWE
Opaski odblaskowe z nadrukiem UV z dowolnie nadrukowanym logiem 
lub tekstem reklamowym.
Czas realizacji ok. 7-10 dni roboczych nie licząc weekendów.

Ilość

100 szt.

Cena

365,85 zł netto

450 zł brutto

Dzień złożenia zamówienia jest dniem zerowym. 



26

TECZKI
OFERTOWE
Teczki z wykrojnika, druk na super sztywnym kartonie z efektem lakierowania.
W dolnym skrzydełku miejsce na wizytówkę. Druk pełnokolorowy przód i tył,
po rozłożeniu teczki wewnątrz są białe.

Druk z gotowego projektu przesłanego przez klienta.
Nie masz projektu? Możemy go dla Ciebie wykonać za dodatkową opłatą.

Czas realizacji ok. 7-10 dni roboczych nie licząc weekendów.

Ilość

50 szt.

100 szt.

250 szt.

500 szt.

Cena

243,90 zł netto

300 zł brutto

365,85 zł netto

450 zł brutto

813,01 zł netto

1000 zł brutto

1 626,02 zł netto

2000 zł brutto

Dzień złożenia zamówienia jest dniem zerowym. 

Ekspres +50% ceny - czas realizacji ok. 3-4 dni robocze
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ZAPALNICZKI
REKLAMOWE
Zapalniczki z nadrukiem UV z dowolnie nadrukowanym logiem 
lub tekstem reklamowym.
Czas realizacji ok. 7-10 dni roboczych nie licząc weekendów.

Ilość

100 szt.

Cena

365,85 zł netto

450 zł brutto

Dzień złożenia zamówienia jest dniem zerowym. 

Ekspres +50% ceny - czas realizacji ok. 3-4 dni robocze
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KALENDARZE
JEDNODZIELNE
Główka oraz plecki kalendarza drukowane są w pełnym kolorze, 
dzięki czemu można na nim zamieścić dowolne informacje reklamowe.
Do wyboru dwie wersje z płaską główką lub wypukłą.
Czas realizacji ok. 10 dni roboczych nie licząc weekendów.

Ilość

25 szt.

50 szt.

100 szt.

GŁÓWKA

PŁASKA
GŁÓWKA

WYPUKŁA

WYCENA INDYWIDUALNA
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KALENDARZE
TRÓJDZIELNE
Główka oraz plecki kalendarza drukowane są w pełnym kolorze, 
dzięki czemu można na nim zamieścić dowolne informacje reklamowe.
Do wyboru dwie wersje z płaską główką lub wypukłą.
Czas realizacji ok. 10 dni roboczych nie licząc weekendów.

Ilość

25 szt.

50 szt.

100 szt.

GŁÓWKA

PŁASKA
GŁÓWKA

WYPUKŁA

WYCENA INDYWIDUALNA
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KALENDARZE
BIURKOWE
Kalendarz drukowany w pełnym kolorze spięty spiralą drutową wraz
z kalendarium całorocznym z imionami.
Czas realizacji ok. 10 dni roboczych nie licząc weekendów.

Ilość

25 szt.

50 szt.

100 szt.

Cena

WYCENA INDYWIDUALNA
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KALENDARZE
LISTWOWANE
Kalendarze wielkoformatowe z metalową listwą góra / dół i haczyk u góry
do wygodnego powieszenia kalendarza.
Czas realizacji ok. 10 dni roboczych nie licząc weekendów.

Rozmiar A3 Cena

30 szt.

50 szt.

100 szt.

Rozmiar A2 Cena

25 szt.

50 szt.

100 szt.

Rozmiar A1 Cena

30 szt.

50 szt.

100 szt.

WYCENA INDYWIDUALNA

WYCENA INDYWIDUALNA

WYCENA INDYWIDUALNA
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KALENDARZE
KSIĄŻKOWE A5
Kalendarze książkowe dzienne (1 dzień na jednej stronie) 
Kalendarium 5 języczne (PL, EN, DE, RUS, FR), imieniny i święta, fazy księżyca, 
wschody i zachody słońca, na dole kalendarium plan całego roku
Mapy na wyklejce z przodu mapa Europy, na wyklejce z tyłu mapa Polski.
Okładka z eko skóry z dowolnym nadrukiem UV.
Czas realizacji ok. 10 dni roboczych nie licząc weekendów.

Ilość

1 szt.

Cena za szt

40,65 zł netto

50 zł brutto

nie mniej niż 3 szt
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Czas realizacji ok 3-5 dni roboczych 

nie licząc weekendów

Czas realizacji ok 2-3 dni roboczych 

nie licząc weekendów

Czas realizacji ok 2-3 dni roboczych 

nie licząc weekendów

Rodzaj

wektorowe

Cena

284,55 zł netto

350 zł brutto

REKLAMOWE
Rodzaj

dwustronny

menu / cennik

Cena za szt

81,30 zł netto

100 zł brutto

203,25 zł netto

250 zł brutto

REKLAMOWA
Rodzaj

dwustronny

Cena za szt

40,65 zł netto

50 zł brutto

PROJEKTY GRAFICZNE
REKLAMOWY
BANER

Czas realizacji ok 2-3 dni roboczych 

nie licząc weekendów

Rodzaj

do 6m2

powyżej 6m2

Cena za szt

81,30 zł netto

100 zł brutto

162,60 zł netto

200 zł brutto
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STRONY

Pakiet

podstawowy

rozszerzony

Cena

1 626,02 zł netto

2000 zł brutto

Czas realizacji ok 5-7 dni roboczych nie licząc weekendów

SKLEPY

Pakiet

podstawowy

rozszerzony

Cena

3252,03 zł netto

4000 zł brutto

ł netto5284,55 z

6500 zł brutto

Czas realizacji ok 30 dni roboczych nie licząc weekendów

Oferujemy dwa pakiety sklepu: 

podstawowy - bez płatności online,

czyli klient za kupiony towar płaci Ci

tradycyjnie przelewem na konto.

rozszerzony - z płatnościami online,

czyli klient od razu przy zakupie płaci Ci

przelewem online za zakupiony produkt.

284,55 zł netto

350 zł bruttohosting, domena, ssl

roczne utrzymanie
strony internetowej

284,55 zł netto

350 zł bruttohosting, domena, ssl

roczne utrzymanie
strony internetowej

wycena indywidualna
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Adres naszego biura:

ul. Długosza 67,
33-300 Nowy Sącz

Zamówienia i realizacje:

e-mail: biuro_bma@op.pl
tel. 607-522-567

Godziny otwarcia:

Poniedziałek – Piątek
godz: 9:00 – 16:00

/bmastudioreklamy


	1: okładka przód
	2: wizytówki
	3: wizytówki z UV
	4: wizytówki złocone
	5: wizytówki plastikowe
	6: ulotki A6
	7: ulotki DL
	8: ulotki A5
	9: ulotki A4
	10: ulotki A4 składane
	11: vouchery
	12: papier firmowy
	13: notesy
	14: plakaty reklamowe
	15: pieczątki
	16: banery wielkoformatowe
	17: rollup reklamowy
	18: naklejki wycinane
	19: naklejki drukowane
	20: szyldy reklamowe
	21: długopisy reklamowe
	22: kubki reklamowe
	23: oklejanie samochodów
	24: smycze reklamowe
	25: opaski odblaskowe
	26: teczki ofertowe
	27: zapalniczki reklamowe
	28: kalendarze jednodzielne
	29: kalendarze trójdzielne
	30: kalendarze biurkowe
	31: kalendarze listwowane
	32: kalendarze książkowe
	33: projekty graficzne
	34: strony i sklepy internetowe
	35: okładka tył

