CENNIK CHARYTATYWNYCH KARNETÓW ŚWIĄTECZNYCH
1. Karnet świąteczny z białą kopertą – 3,50zł netto/1szt
Wzór 1 - 11:
 format (po złożeniu): 105x148 mm
 papier: biała kreda 300g, powlekana lakierem offsetowym błyszczącym
Wzór 12 - 13
 format (po złożeniu): 111x158 mm
 papier: biała kreda 300g, uszlachetniona folią matową
MINIMALNA ILOŚĆ ZAMÓWIENIA – 50 SZTUK KARNETÓW
2. Nadruk wewnątrz karnetów (życzenia świąteczne, logo firmy):
5011001- 2001NAKŁAD w szt.
50-100 101-500
1000
2000
3000
cena za nadruk czarny
99,130,156,195,228,cena za nadruku
wielokolorowy (CMYK)
cena za nadruk z palety
kolorów Pantone
(cena za każdy 1 kolor)




30014000
241,-

40015000
267,-

500010000
384,-

199,-

325,-

429,-

559,-

715,-

767,-

871,-

1339,-

390,-

390,-

546,-

455,-

488,-

501,-

527,-

644,-

Wycena innych opcji nadruku np. kilka kolorów Pantone, CMYK + Pantone, wynika
z zsumowania kwot zawartych w tabeli. W razie wątpliwości prosimy o kontakt
w sprawie indywidualnej wyceny.
Cennik dotyczy także nadruku na kopertach.

3. Przygotowanie jednego projektu graficznego (układ graficzny życzeń, logo) - 70 zł.
 Cena obejmuje 1 projekt życzeń.
W sprawie ustalenia projektu nadruku życzeń tj.: tekst, logo, czcionka, kolor, prosimy o
kontakt mailowy: fundacja@hospicjum.wroc.pl
4. Pakowanie i transport ( kurier)
Nakład w szt. do 500 do 1000 do 2000
cena

18,-

36,-

54,-

do 3000

do 4000

do 5000

72,-

108,-

126,-

od 5001
wycena
indywidualna

5. Kartka elektroniczna, e-kartka w formacie gif: 800 zł
Na e-kartce zamieszczamy projekt życzeń z logo firmy.
Wszystkie ceny podane w ofercie są kwotami netto w PLN, należy do nich doliczyć
23% VAT.
6. Termin realizacji i przyjmowania zamówienia:
 karnety bez nadruku - do 3 dni roboczych od złożenia zamówienia i dokonania
przelewu, zamówienia przyjmowane do 17.12.2018r.
 karnety z nadrukiem - do 7 dni roboczych od momentu ostatecznego zaakceptowania
projektu graficznego oraz dokonania przelewu, zamówienia przyjmowane do
14.12.2018r.
7. Termin i sposób płatności:
 karnety bez nadruku - 100% płatności dokonanej przed wysyłką, na podstawie faktury
proforma
 karnety z nadrukiem - 100% płatności po zaakceptowaniu projektu nadruku, na
podstawie faktury proforma
8. Ostatnia strona karnetu
Na każdym karnecie znajduje się logotyp oraz informacja:
Wysyłając tę kartkę wspierasz naszych podopiecznych. Dziękujemy!

