


PROJEKTY

Projekt ulotki jednostronnej ................................. £20
Projekt ulotki dwustronnej  . ................................ £35
Projekt plakatu w formacie A3 i A4 .................. £35
Projekt plakatu w formacie A2 i większym ........ £45
Projekt wizytówki jednostronnej ........................ £25
Projekt wizytówki dwustronnej ........................... £35

Wszelkiego rodzaju pojedyńcze projekty graficzne
pod strony www (bannery itp.)- od £20

Przygotowujemy logotypy (już od £35) oraz projekty 
graficzne na strony internetowe korzystające z silnika 
www.wix.com. Cena jednego projektu graficznego 
zaczyna się od £250 (do każdego zlecenia na stronę 
internetową wliczane są trzy zdjęcia stockowe). 

Każdy szczegół jest dla nas na wagę złota. 
Dbamy o to, by wszystkie elementy poszczególnych 
projektów były jak najlepiej dopracowane, a chcąc 
sprostać oczekiwaniom najbardziej wymagających 
klientów, sukcesywanie podnosimy sobie poprzeczkę. 

Świeże spojrzenie, a przy tym perfekcja w każdym 
calu, stanowią dla nas podstawę każdego zlecenia, 
bowiem doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, jak 
ważne dla innych jest pierwsze wrażenie, 
które po sobie pozostawiamy.



WIZYTÓWKI

Wizytówki  350g, folia matowa/błyszcząca  (laminowana)  250 szt.  ........ 
Wizytówki  350g, folia matowa/błyszcząca  (laminowana)  500 szt.  ........  
Wizytówki  350g, folia matowa/błyszcząca  (laminowana)  1000 szt.  ......  
Wizytówki  350g, folia matowa/błyszcząca  (laminowana)  2500 szt.  ...... 

Wizytówki składane 350g, kreda mat 350g 250 szt. ....................................  
Wizytówki składane 350g, kreda mat 350g 500 szt. ....................................   

Wizytówki 350g, folia matowa + błyszczący lakier punktowy  1000szt ... 

Wizytówki przezroczyste plastikowe 0,5 PVC 500 szt. ..............................  

Wizytówki plastikowe pvc 0.7mm 1000 szt. ..............................................   
Wizytówki plastikowe pvv  0.7mm 1000 szt. .............................................   

Wizytówki SOFT TOUCH  350g, 1000 szt. ................................................  
Wizytówki SOFT TOUCH  350g,   500 szt. ................................................   

£20
£24
£37
£82

£24
£43

£42

£49

£68
£63

£40
£35

**Projekt graficzny nie jest wliczony w cenę.



ULOTKI

Ulotka DL 1/3 a4 kreda matowa/błyszcząca 130g  1000szt ........................   
Ulotka DL 1/3 a4 kreda matowa/błyszcząca 130g    500szt ........................   

Ulotki a6 kreda matowa/błyszcząca 130g  1000szt  ..................................... 
Ulotki a6 kreda matowa/błyszcząca 130g    500szt  ..................................... 
Ulotki a6 kreda matowa/błyszcząca 170g (PREMIUM)  1000szt  ............. 
Ulotki a6 kreda matowa/błyszcząca 170g (PREMIUM)    500szt  ............. 

Ulotki a5 kreda matowa/błyszcząca 130g 1500szt  ...................................... 
Ulotki a5 kreda matowa/błyszcząca 170g (PREMIUM)  1000szt  ............. 
Ulotki a5 kreda matowa/błyszcząca 170g (PREMIUM)    500szt  ............. 

Ulotki a4 składane do a5 kreda matowa/błyszcząca 130g  1000szt  ...........   
Ulotki a4 do a5 kreda matowa/błyszcząca 170g (PREM) 1000szt  ............   
 
Ulotki a4 składane do DL kreda matowa/błyszcząca 130g   500szt ...........
Ulotki a4 składane do DL kreda matowa/błyszcząca 130g 1000szt ...........
   

£35
£32

£35
£30
£40
£36

£48
£49
£42

£78
£87

£70
£77

**Projekt graficzny nie jest wliczony w cenę.



PLAKATY

Plakat a3 kreda matowa/błyszcząca 100g 1000 szt  .....................................
Plakat a3 kreda matowa/błyszcząca 100g   500 szt  .....................................
Plakat a3 kreda matowa/błyszcząca 100g   200 szt  .....................................
Plakat a3 kreda matowa/błyszcząca 100g     50 szt  .....................................
Plakat a3 kreda matowa/błyszcząca 100g       1 szt  .....................................

Plakat b2 kreda matowa/błyszcząca 100g   500 szt  .....................................
Plakat b2 kreda matowa/błyszcząca 100g   100 szt  .....................................

Plakat b3 kreda matowa/błyszcząca 100g 1000 szt  .....................................
Plakat b3 kreda matowa/błyszcząca 100g   500 szt  .....................................
Plakat b3 kreda matowa/błyszcząca 100g   250 szt  .....................................

Plakat b1 kreda matowa/błyszcząca 100g   100 szt  .....................................

Plakat a1 kreda matowa/błyszcząca 100g   100 szt  .....................................
Plakat a2 kreda matowa/błyszcząca 100g   100 szt  .....................................

£65
£55
£50
£28
£5,5

£96
£75

£75
£67
£63

£115

£110
£73

**Projekt graficzny nie jest wliczony w cenę.



DŁUGOPISY

**Projekt graficzny jest wliczony w cenę.

Długopis Ring Metalowy z Grawerem / 60 x 4 mm/  100szt. 
   Opakowanie 2x 50 szt w wybranym kolorze  

Długopis URAN plastikowy 100szt. 
Opakowanie 2x50 szt w wybranym kolorze. 

£45

£39
£27

* nadruk w 1 kolorze

Długopis 
NETTO COLOR 
z pełnokolorowym 
nadrukiem 50szt. 



BALONY

**Projekt graficzny jest wliczony w cenę.

Balony lateksowe 12” Druk jednostronny, sitodruk, jeden kolor.

Wybierz kolor balona:

* nadruk w 1 kolorze
* do zamówienia otrzymasz odpowiadającą ilości balonów ilość patyczków z koszyczkami!

Balony 100szt jednego koloru  ............... £37
Balony 200szt jednego koloru  ............... £49
Balony 500szt jednego koloru  ............... £87
Balony 1000szt jednego koloru   ............ £137



PENDRIVE

**Projekt graficzny jest wliczony w cenę.

Pamięć usb z grawerem 

* nadruk w 1 kolorze

Pamięć 8gb 25szt  ....................................  £185
Pamięć 8gb 50szt   .................................... £345
Pamięć 8gb 100szt ...................................  £630

Wybierz kolor Pendrive:

Materiał: tworzywo, metal
Standard usb: 2.0
Szybkość zapisu: 5 MB/s
Szybkość odczytu: 14,0 MB/s
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