
KALENDARZE REKLAMOWE 2017 Największy wybór, najniższe ceny 

• Trójdzielne
• Jednodzielne
• Książkowe
• Plakatowe
• Wieloplanszowe
• Spiralowane
• Biurkowe
• Biuwary
• Inne...

tel. 885 555 090   |   biuro@reklama-kameleon.pl    |    www.reklama-kameleon.pl



 KALENDARZ TRÓJDZIELNY STANDARD strona 1

Kalendarz drukowany jest według indywidualnego projektu graficznego
format:
papier:
kolor:
uszlachetnienie

310x690 mm, główka płaska

Główka: karton 300g, Plecki: karton 300g

Główka: 4+0, Plecki białe bez nadruku

Główka: folia błysk 

3 kalendaria miesięczne wg projektu drukarni na 2017 r.

CENNIK   Indywidualny projekt graficzny oraz dostawa w cenie
cena netto 

 50 szt. 478,15 zł

100 szt. 740,98 zł 

200 szt. 1 241,30 zł 

300 szt. 1 785,95 zł 

500 szt. 2 830,93 zł

1000 szt. 5 446,53 zł 

Powyższe ceny netto, należy doliczyć 23% podatku vat. 
Termin realizacji do 8 dni roboczych

Zamówienia można składać mailowo lub telefonicznie:
tel. 885 555 090   |   biuro@reklama-kameleon.pl    |    www.reklama-kameleon.pl

kalendarium

NAKŁAD 



 KALENDARZ TRÓJDZIELNY STANDARD+ strona 2

Kalendarz drukowany jest według indywidualnego projektu graficznego
format:
papier:
kolor:
uszlachetnienie

310x765 mm, główka płaska

Główka: karton 300g, Plecki: karton 300g, Doklejka: karton 300g

Główka: 4+0, Plecki białe bez nadruku

Główka i doklejka reklamowa: folia błysk 

3 kalendaria miesięczne wg projektu drukarni na 2017 r.

Doklejka reklamowa: 310x75 mm

CENNIK   Indywidualny projekt graficzny oraz dostawa w cenie
cena netto 

 50 szt. 535,15 zł

100 szt. 791,64 zł 

200 szt. 1 418,63 zł 

300 szt. 2 032,95 zł 

500 szt. 3 261,59 zł 

1000 szt. 6 206,51 zł 

Powyższe ceny netto, należy doliczyć 23% podatku vat. 
Termin realizacji do 8 dni roboczych

Zamówienia można składać mailowo lub telefonicznie:
tel. 885 555 090   |   biuro@reklama-kameleon.pl    |    www.reklama-kameleon.pl

(z doklejką reklamową)

kalendarium

NAKŁAD 



 KALENDARZ TRÓJDZIELNY STANDARD LUX  strona 3 

Kalendarz drukowany jest według indywidualnego projektu graficznego
format:
papier:
kolor:
uszlachetnienie:
kalendarium:

310x690 mm, główka kaszerowana z efektem wypukłości 

Główka: karton 210g, Plecki: karton 300g

Główka: 4+0, Plecki białe bez nadruku

Główka: folia błysk 

3 kalendaria miesięczne wg projektu drukarni na 2017 r.

CENNIK   Indywidualny projekt graficzny oraz dostawa w cenie
NAKŁAD 

 50 szt. 541,49 zł

100 szt. 867,64 zł

200 szt. 1 469,30 zł 

300 szt. 2 032,95 zł 

500 szt. 3 166,59 zł 

1000 szt. 6 016,52 zł

Powyższe ceny netto, należy doliczyć 23% podatku vat. 
Termin realizacji do 8 dni roboczych

Zamówienia można składać mailowo lub telefonicznie:
tel. 885 555 090   |   biuro@reklama-kameleon.pl    |    www.reklama-kameleon.pl 

cena netto 



 KALENDARZ TRÓJDZIELNY STANDARD+ LUX  strona 4 

Kalendarz drukowany jest według indywidualnego projektu graficznego
format:
papier:
kolor:
uszlachetnienie:
kalendarium:

310x765 mm, główka kaszerowana z efektem wypukłości 

Główka: karton 210g, Plecki: karton 300g, Doklejka:  karton 300g 

Główka: 4+0, Plecki białe bez nadruku

Główka i doklejka reklamowa: folia błysk 

3 kalendaria miesięczne wg projektu drukarni na 2017 r. 

Doklejka reklamowa: 310x75 mm

CENNIK   Indywidualny projekt graficzny oraz dostawa w cenie
NAKŁAD 
 50 szt. 617,48 zł

100 szt. 1 044,97 zł

200 szt. 1 722,63 zł 

300 szt. 2 439,54 zł 

500 szt. 3 704,90 zł 

1000 szt. 6 776,50 zł

Powyższe ceny netto, należy doliczyć 23% podatku vat. 
Termin realizacji do 8 dni roboczych

Zamówienia można składać mailowo lub telefonicznie:
tel. 885 555 090   |   biuro@reklama-kameleon.pl    |    www.reklama-kameleon.pl 

cena netto 

(z doklejką reklamową)



 KALENDARZ TRÓJDZIELNY INDYWIDUALNY strona 5

Kalendarz drukowany jest według indywidualnego projektu graficznego
format:
papier:
kolor:
uszlachetnienie

310x770 mm, główka płaska

Główka: karton 300g, Plecki: karton 300g

Główka: 4+0, Plecki: 4+0

Główka: folia błysk 

3 kalendaria miesięczne wg projektu drukarni na 2017 r.

CENNIK   Indywidualny projekt graficzny oraz dostawa w cenie
cena netto 

 50 szt. 535,15 zł

100 szt. 791,64 zł 

200 szt. 1 418,63 zł 

300 szt. 2 032,95 zł 

500 szt. 3 261,59 zł

1000 szt. 6 206,51 zł 

Powyższe ceny netto, należy doliczyć 23% podatku vat. 
Termin realizacji do 8 dni roboczych

Zamówienia można składać mailowo lub telefonicznie:
tel. 885 555 090   |   biuro@reklama-kameleon.pl    |    www.reklama-kameleon.pl

kalendarium

NAKŁAD 



 KALENDARZ TRÓJDZIELNY INDYWIDUALNY LUX  strona 6 

Kalendarz drukowany jest według indywidualnego projektu graficznego
format:
papier:
kolor:
uszlachetnienie:
kalendarium:

310x770 mm, główka kaszerowana z efektem wypukłości 

Główka: karton 210g, Plecki: karton 300g

Główka: 4+0, Plecki: 4+0

Główka: folia błysk 

3 kalendaria miesięczne wg projektu drukarni na 2017 r.

CENNIK   Indywidualny projekt graficzny oraz dostawa w cenie
NAKŁAD 
 50 szt. 617,48 zł

100 szt. 1 044,97 zł 

200 szt. 1 722,63 zł 

300 szt. 2 439,54 zł 

500 szt. 3 704,90 zł 

1000 szt. 6 776,50 zł 

Powyższe ceny netto, należy doliczyć 23% podatku vat. 
Termin realizacji do 8 dni roboczych

Zamówienia można składać mailowo lub telefonicznie:
tel. 885 555 090   |   biuro@reklama-kameleon.pl    |    www.reklama-kameleon.pl 

cena netto 



 KALENDARZ TRÓJDZIELNY SPIRALOWANY strona 7 

Kalendarz drukowany jest według indywidualnego projektu graficznego
format: 310x790 mm, główka płaska lub wypukła
papier: karton 300g
kolor: 4+0 cmyk ( jednostronnie)
uszlachetnienie: Główka folia błysk 1+0  ( tylko wypukła główka)
kalendarium: 295x135 mm

2+0 PANTONE ( jednostronnie)
offset 80g, imieniny, święta i niedziele wyróżnione na czerwono, język polski, angielski i niemiecki
czerwone okienko wskazujące aktualną datę

CENNIK   Indywidualny projekt graficzny oraz dostawa w cenie
NAKŁAD GŁÓWKA PŁASKAcena netto GŁÓWKA WYPUKŁAcena netto 
 50 szt.  14,90 zł / szt. 17,20 zł / szt. 
100 szt.  11,85 zł / szt. 13,80 zł / szt. 
200 szt.  11,20 zł / szt. 12,90 zł / szt. 
300 szt.  9,55 zł / szt. 10,95 zł / szt. 
500 szt.  8,20 zł / szt. 8,70 zł / szt. 
1000 szt.  7,00 zł / szt. 7,40 zł / szt. 

Powyższe ceny netto, należy doliczyć 23% podatku vat. 
Termin realizacji do 8 dni roboczych

Zamówienia można składać mailowo lub telefonicznie:
tel. 885 555 090   |   biuro@reklama-kameleon.pl    |    www.reklama-kameleon.pl



 KALENDARZ TRÓJDZIELNY Z ZEGAREM strona 8

Kalendarz drukowany jest według indywidualnego projektu graficznego
format: 310x790 mm, główka wypukła + zegar
papier: karton 300g
kolor: 4+0 cmyk ( jednostronnie)
uszlachetnienie: Główka folia błysk 1+0  
kalendarium: 295x135 mm

2+0 PANTONE ( jednostronnie)
offset 80g, imieniny, święta i niedziele wyróżnione na czerwono, język polski, angielski i niemiecki
czerwone okienko wskazujące aktualną datę

CENNIK   Indywidualny projekt graficzny oraz dostawa w cenie
NAKŁAD  GŁÓWKA WYPUKŁA cena netto 
 50 szt.  24,00 zł / szt.
100 szt. 17,50 zł / szt.
200 szt. 16,00 zł / szt. 
300 szt. 14,50 zł / szt.
500 szt. 13,50 zł / szt.
1000 szt. 11,20 zł / szt. 

Powyższe ceny netto, należy doliczyć 23% podatku vat. 
Termin realizacji do 8 dni roboczych

Zamówienia można składać mailowo lub telefonicznie:
tel. 885 555 090   |   biuro@reklama-kameleon.pl    |    www.reklama-kameleon.pl 



 KALENDARZ  CZTERODZIELNY strona 9

Kalendarz drukowany jest według indywidualnego projektu graficznego
format: 310x975 mm, główka wypukła 
papier: karton 300g
kolor: 4+0 cmyk ( jednostronnie)
uszlachetnienie: Główka folia błysk 1+0  
kalendarium: 295x135 mm

2+0 PANTONE ( jednostronnie)
offset 80g, imieniny, święta i niedziele wyróżnione na czerwono, język polski, angielski i niemiecki
czerwone okienko wskazujące aktualną datę

CENNIK   Indywidualny projekt graficzny oraz dostawa w cenie
NAKŁAD  GŁÓWKA WYPUKŁA cena netto 
 50 szt.  16,50 zł / szt.
100 szt. 13,50 zł / szt.
200 szt. 11,80 zł / szt. 
300 szt. 10,80 zł / szt.
500 szt. 9,10 zł / szt.
1000 szt. 7,30 zł / szt. 

Powyższe ceny netto, należy doliczyć 23% podatku vat. 
Termin realizacji do 8 dni roboczych

Zamówienia można składać mailowo lub telefonicznie:
tel. 885 555 090   |   biuro@reklama-kameleon.pl    |    www.reklama-kameleon.pl 



 KALENDARZ JEDNODZIELNY LUX strona 10

Kalendarz drukowany jest według indywidualnego projektu graficznego
format: 310x480 mm, główka wypukła
papier: karton 300g
kolor: 4+0 cmyk ( jednostronnie)
uszlachetnienie: Główka folia błysk 1+0  
kalendarium: 295x195 mm

2+0 PANTONE ( jednostronnie)
offset 80g, imieniny, święta i niedziele wyróżnione na czerwono, język polski, angielski i niemiecki
czerwone okienko wskazujące aktualną datę

CENNIK   Indywidualny projekt graficzny oraz dostawa w cenie
NAKŁAD KLEJONYcena netto SPIRALOWANYcena netto 
 50 szt. 11,20 zł / szt. 11,20 zł / szt.
100 szt. 8,70 zł / szt. 9,70 zł / szt.
200 szt. 8,25 zł / szt. 9,25 zł / szt. 
300 szt. 7,50 zł / szt. 8,50 zł / szt. 
500 szt. 6,50 zł / szt. 7,50 zł / szt. 
1000 szt. 5,70 zł / szt. 6,70 zł / szt. 

Powyższe ceny netto, należy doliczyć 23% podatku vat. 
Termin realizacji do 8 dni roboczych

Zamówienia można składać mailowo lub telefonicznie:
tel. 885 555 090   |   biuro@reklama-kameleon.pl    |    www.reklama-kameleon.pl 



 KALENDARZ JEDNODZIELNY EKONOMICZNY strona 11

Kalendarz drukowany jest według indywidualnego projektu graficznego
format: 310x470 mm, główka płaska
papier: karton 300g
kolor: 4+0 cmyk ( jednostronnie)
kalendarium: 295x195 mm

2+0 PANTONE ( jednostronnie)
offset 80g, imieniny, święta i niedziele wyróżnione na czerwono, język polski, angielski i niemiecki
czerwone okienko wskazujące aktualną datę

CENNIK   Indywidualny projekt graficzny oraz dostawa w cenie
NAKŁAD KLEJONYcena netto SPIRALOWANYcena netto 
 50 szt. 8,20 zł / szt. 9,20 zł / szt.
100 szt. 5,40 zł / szt. 6,50 zł / szt.
200 szt. 5,30 zł / szt. 6,40zł / szt. 
300 szt. 5,10 zł / szt. 6,20 zł / szt. 
500 szt. 4,30 zł / szt. 5,30 zł / szt. 
1000 szt. 3,80 zł / szt. 4,80 zł / szt. 

Powyższe ceny netto, należy doliczyć 23% podatku vat. 
Termin realizacji do 8 dni roboczych

Zamówienia można składać mailowo lub telefonicznie:
tel. 885 555 090   |   biuro@reklama-kameleon.pl    |    www.reklama-kameleon.pl



 KALENDARZ JEDNODZIELNY Z ZEGAREM strona 12

Kalendarz drukowany jest według indywidualnego projektu graficznego
format: 310x470 mm, główka wypukła, zegar
papier: karton 300g
kolor: 4+0 cmyk ( jednostronnie)
uszlachetnienie: Główka folia błysk 1+0  
kalendarium: 295x195 mm

2+0 PANTONE ( jednostronnie)
offset 80g, imieniny, święta i niedziele wyróżnione na czerwono, język polski, angielski i niemiecki
czerwone okienko wskazujące aktualną datę

CENNIK   Indywidualny projekt graficzny oraz dostawa w cenie
NAKŁAD  GŁÓWKA WYPUKŁA cena netto 
 50 szt.  17,20 zł / szt.
100 szt. 15,50 zł / szt.
200 szt. 14,20 zł / szt. 
300 szt. 13,00 zł / szt.
500 szt.  11,80 zł / szt.
1000 szt. 10,90 zł / szt. 

Powyższe ceny netto, należy doliczyć 23% podatku vat.   
Termin realizacji do 8 dni roboczych
Zamówienia można składać mailowo lub telefonicznie:
tel. 885 555 090   |   biuro@reklama-kameleon.pl    |    www.reklama-kameleon.pl 



 KALENDARZ  PLAKATOWY  A1 – B1 strona 13

Kalendarz drukowany jest według indywidualnego projektu graficznego
Format  A1 594x841 mm
Format  B1 680x980 mm
papier: karton 170g błysk lub mat
kolor: 4+0 cmyk ( jednostronnie)
kalendarium:  Indywidualne 
Inne: Listwy białe, czarne lub srebrne

CENNIK   Indywidualny projekt graficzny oraz dostawa w cenie
NAKŁAD FORMAT A1cena netto FORMAT B1cena netto 
 50 szt. 650 zł 680 zł 
100 szt. 750 zł 780 zł 
250 szt. 980 zł 1050 zł 
500 szt. 1490 zł 1590 zł
700 szt. 1950 zł 2050 zł 
1000 szt. 2450 zł 2650 zł

Powyższe ceny netto, należy doliczyć 23% podatku vat. 
Termin realizacji do 8 dni roboczych

Zamówienia można składać mailowo lub telefonicznie:
tel. 885 555 090   |   biuro@reklama-kameleon.pl    |    www.reklama-kameleon.pl 



 KALENDARZ  PLAKATOWY  A2 – B2 strona 14 

Kalendarz drukowany jest według indywidualnego projektu graficznego
Format  A2 420x680  mm
Format  B2 480x680  mm
papier: karton 170g błysk lub mat
kolor: 4+0 cmyk ( jednostronnie)
kalendarium:  Indywidualne 
Inne: Listwy białe, czarne lub srebrne

CENNIK   Indywidualny projekt graficzny oraz dostawa w cenie
NAKŁAD FORMAT A2cena netto FORMAT B2cena netto 
 50 szt. 490 zł 510 zł 
100 szt. 590 zł 610 zł
250 szt. 780 zł 800 zł 
500 szt. 1130 zł 1180 zł
700 szt. 1350 zł 1500 zł 
1000 szt. 1750 zł 1850 zł

Powyższe ceny netto, należy doliczyć 23% podatku vat. 
Termin realizacji do 8 dni roboczych

Zamówienia można składać mailowo lub telefonicznie:
tel. 885 555 090   |   biuro@reklama-kameleon.pl    |    www.reklama-kameleon.pl 



 KALENDARZ  PLAKATOWY  A3 strona 15

Kalendarz drukowany jest według indywidualnego projektu graficznego
Format  A3 420x297  mm
papier: karton 170g błysk lub mat
kolor: 4+0 cmyk ( jednostronnie)
kalendarium:  Indywidualne 
Inne: Listwy białe, czarne lub srebrne

CENNIK   Indywidualny projekt graficzny oraz dostawa w cenie
NAKŁAD  FORMAT A3 cena netto 
20 szt.  270 zł 
50 szt. 360 zł 
100 szt. 490 zł 
250 szt. 690 zł
500 szt. 890 zł 
1000 szt. 1320 zł

Powyższe ceny netto, należy doliczyć 23% podatku vat. 
Termin realizacji do 8 dni roboczych

Zamówienia można składać mailowo lub telefonicznie:
tel. 885 555 090   |   biuro@reklama-kameleon.pl    |    www.reklama-kameleon.pl 



 KALENDARZ  WIELOPLANSZOWY  A2 strona 16

Kalendarz drukowany jest według indywidualnego projektu graficznego
Format  A2 594x420  mm
papier: Okładka 250g mat /błysk,, środek 170g mat/błysk
kolor: 4+0  jednostronnie lub 4+4 dwustronnie
kalendarium:  Indywidualne 
Inne: Spirala biała, czarna lub srebrna

CENNIK   Indywidualny projekt graficzny oraz dostawa w cenie
NAKŁAD ILOŚĆ STRON 6+1dwustronnie cena netto 

ILOŚĆ STRON 12+1jednostronnie cena netto 
 50 szt. 2300 zł 2700 zł 
100 szt. 3500 zł 4000 zł
200 szt. 4300 zł 4800 zł 
300 szt. 4800 zł 6100 zł
500 szt. 5400 zł 7000 zł 
1000 szt. 8800 zł 9800 zł

Powyższe ceny netto, należy doliczyć 23% podatku vat. 
Termin realizacji do 8 dni roboczych

Zamówienia można składać mailowo lub telefonicznie:
tel. 885 555 090   |   biuro@reklama-kameleon.pl    |    www.reklama-kameleon.pl 



 KALENDARZ  WIELOPLANSZOWY  A3 - A4 strona 17

Kalendarz drukowany jest według indywidualnego projektu graficznego
Format  A3 420x297  mm
Format  A4 210x297  mm
papier: Okładka 250g mat /błysk,, środek 170g mat/błysk
kolor: 4+0  jednostronnie lub 4+4 dwustronnie
kalendarium:  Indywidualne 
Inne: Spirala biała, czarna lub srebrna

CENNIK   Indywidualny projekt graficzny oraz dostawa w cenie
NAKŁAD  FORMAT A3 6+1 / 12+1cena netto 

 FORMAT A4 6+1 / 12+1cena netto 
 50 szt. 850 zł 900 zł 
100 szt. 1350 zł 1090 zł
200 szt. 2500 zł 1800 zł 
300 szt. 3400 zł 2600 zł
500 szt. 3750 zł 3300 zł 
1000 szt. 4900 zł 4300 zł

Powyższe ceny netto, należy doliczyć 23% podatku vat. 
Termin realizacji do 8 dni roboczych

Zamówienia można składać mailowo lub telefonicznie:
tel. 885 555 090   |   biuro@reklama-kameleon.pl    |    www.reklama-kameleon.pl 



 PODKŁADY NA BIURKO  BIUWARY  A2 strona 18

Kalendarz drukowany jest według indywidualnego projektu graficznego
Format  A2 420x594  mm
papier: Offset 90g
kolor: 4+0  jednostronnie 
kalendarium:  Indywidualne 
Inne: klejenie dolnej i górnej krawędzi, spód podklejony kartonem 

CENNIK   Indywidualny projekt graficzny oraz dostawa w cenie
NAKŁAD  A2 - 26 kart cena netto  A2 - 52 kartycena netto 
 50 szt. 760 zł 910 zł 
100 szt. 910 zł 1300 zł
200 szt. 1300 zł 2030 zł 
500 szt. 2450 zł 4100 zł 

Powyższe ceny netto, należy doliczyć 23% podatku vat. 
Termin realizacji do 8 dni roboczych

Zamówienia można składać mailowo lub telefonicznie:
tel. 885 555 090   |   biuro@reklama-kameleon.pl    |    www.reklama-kameleon.pl 



 PODKŁADY NA BIURKO  BIUWARY  A3 strona 19

Kalendarz drukowany jest według indywidualnego projektu graficznego
Format  A3 420x297  mm
papier: Offset 90g
kolor: 4+0  jednostronnie 
kalendarium:  Indywidualne 
Inne: klejenie dolnej i górnej krawędzi, spód podklejony kartonem 

CENNIK   Indywidualny projekt graficzny oraz dostawa w cenie
NAKŁAD  A3 - 26 kart cena netto  A3 - 52 kartycena netto 
 50 szt. 520 zł 660 zł 
100 szt. 690 zł 920 zł 
200 szt. 950 zł 1400 zł 
500 szt. 1750 zł 3000 zł 

Powyższe ceny netto, należy doliczyć 23% podatku vat. 
Termin realizacji do 8 dni roboczych

Zamówienia można składać mailowo lub telefonicznie:
tel. 885 555 090   |   biuro@reklama-kameleon.pl    |    www.reklama-kameleon.pl 



 KALENDARZ  BIURKOWY strona 20

Kalendarz drukowany jest według indywidualnego projektu graficznego
format: 228x115 mm
papier: karton 300g
kolor: 4+0 cmyk ( jednostronnie)
kalendarium: 110x195 mm

2+0 PANTONE ( jednostronnie)
offset 80g, imieniny, święta i niedziele wyróżnione na czerwono, język polski, angielski i niemiecki

CENNIK   Indywidualny projekt graficzny oraz dostawa w cenie
NAKŁAD  BIURKOWY SPIRALOWANY cena netto 
25 szt. 270 zł 
50 szt. 330 zł
100 szt. 430 zł 
200 szt. 720 zł 
300 szt. 970 zł
500 szt. 1350 zł 
1000 szt. 2450 zł

Powyższe ceny netto, należy doliczyć 23% podatku vat. 
Termin realizacji do 8 dni roboczych

Zamówienia można składać mailowo lub telefonicznie:
tel. 885 555 090   |   biuro@reklama-kameleon.pl    |    www.reklama-kameleon.pl 
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Kalendarz drukowany jest według indywidualnego projektu graficznego
format: 228x115 mm
papier: karton 300g
kolor: 4+0 cmyk ( jednostronnie)
kalendarium: 110x195 mm

2+0 PANTONE ( jednostronnie)
offset 80g, imieniny, święta i niedziele wyróżnione na czerwono, język polski, angielski i niemiecki

CENNIK   Indywidualny projekt graficzny oraz dostawa w cenie
NAKŁAD BIURKOWY 13 KARTKOWY cena netto 
25 szt. 575 zł 
50 szt. 750 zł
100 szt. 850 zł 
200 szt. 1400 zł 
300 szt. 1900 zł
500 szt.  2850 zł 
1000 szt. 5200 zł

Powyższe ceny netto, należy doliczyć 23% podatku vat. 
Termin realizacji do 8 dni roboczych

Zamówienia można składać mailowo lub telefonicznie:
tel. 885 555 090   |   biuro@reklama-kameleon.pl    |    www.reklama-kameleon.pl 
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 BLOK KALENDARZA A5
Format bloku / oprawy  142x203 mm / 248x210 mm

Układ jeden dzień na stronie, sobota niedziela na jednej stronie, przed każdymmiesiącem terminarz miesięczny 
Objętość 360stron: Vivella, Nebraska, Nebraska Exsclusive, Nebraska na gumkę, Acero, Denim 320 stron: Baladek, Vivella Economic

Papier chamois 70g 
Druk szaro-bordowy

Kalendarium 5 języczne PL / GB / D / RUS / F, 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, dodatkowo 8 stron z mapami głównych miast w Polsce: Gdańsk, Katowice, Kraków, Łódź, Poznań, Szczecin, Warszawa, Wrocław

Część informacyjna Plan roczny, 2016, 2017, 2018, plan urlopowy, jednostki miar, odległości między miastami, informacje o państwach członkowskich UE, święta w Państwach Unii Europejskiej, informacje dla kierowców, oświadczenie o zdarzeniu drogowym, telefoniczne numery kierunkowe, kalendarz stuletni, strefy czasowe, plan miesięczny na  rok 2018, skorowidz od A doZ
Wykończenie Blok kalendarza szyty oraz dodatkowo klejony, wzmocniony krepą, tasiemka oraz kapitałka w kolorze kremowym, perforacja narożników.

Możliwe opcje dodatkowe - Tłoczenie logo na sucho ( oprawa Baladek tłoczenie na złoto )- wycięcie registrów dwurzędowych ( dla ilości powyżej 100 szt )- druk oraz wklejenie wklejki- personalizacja- metalowa blaszka na krawędzi okładki z logo- metalowe okucia narożników okładki

Zamówienia można składać mailowo lub telefonicznie: 
tel. 885 555 090  |  biuro@reklama-kameleon.pl   |   www.reklama-kameleon.pl    Pełna kolorystyka kalendarzy dostępna jest na  stronie



CENA NETTO
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Kalendarz Baladek       - oprawa introligatorska, data złocona, 320 stron, brak części informacyjnej oraz 8 mapKalendarz Vivella         - okładka obszyta nicią, oprawa skóropodobna, matowa, 360 stron + mapyKalendarz Vivella eko   - imitacja obszycia, 320 stron, brak części informacyjnej, brak skorowidza teleadresowegoGaja        - oprawa pół mat, 360 stron + mapyKalendarz Nebraska     - imitacja skóry, połysk, 360 stron + mapyKalendarz Nebraska Exclusive   - zaokrąglone narożniki, imitacja skóry, połysk, 360 stron + mapy Kalendarz Nebraska z gumką     - zamykany na gumkę + gumka na długopis, imitacja skóry, połysk, 360 stron + mapy 

 CENNIK  KALENDARZE KSIĄŻKOWE A5
NAKŁAD  BALADEK cena netto VIVELLA cena netto VIVELLA EKO cena netto 

NEBRASKA / DENIMGA JA / ACERO NEBRASKA Z GUMKĄcena netto 
25-50 szt. 10,90 zł / szt. 14,90 zł / szt. 13,90 zł / szt. 15,60 zł / szt. 16,60 zł / szt. 
51-75 szt. 10,10 zł / szt. 14,10 zł / szt. 13,10 zł / szt. 14,80 zł / szt. 15,80 zł / szt. 

76-100 szt. 9,60 zł / szt. 13,60 zł / szt. 12,60 zł / szt. 14,30 zł / szt. 15,30 zł / szt. 
101-150 szt. 9,00 zł / szt. 13,00 zł / szt. 12,00 zł / szt. 13,70 zł / szt. 14,70 zł / szt. 
150-250 szt. 8,60 zł / szt. 12,60 zł / szt. 11,60 zł / szt. 13,30 zł / szt. 14,30 zł / szt. 

powyżej 250 szt. 8,00 zł / szt. 12,00 zł / szt. 11,00 zł / szt. 12,70 zł / szt. 13,70 zł / szt. 
ZNAKOWANIE 

Tłoczenie logo do 50 sztuk / ryczałt 40 zł 
Tłoczenie logo : ilości powyżej 50 egz. / sztuka 0,80 zł 
Matryca do tłoczenia - do 30 cm2 70 zł 

Zamówienia można składać mailowo lub telefonicznie: 
tel. 885 555 090   |   biuro@reklama-kameleon.pl    |    www.reklama-kameleon.pl 
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 BLOK KALENDARZA A4
Format bloku / Oprawa   210x265mm  / 216x272 mm

Układ tygodniowy, 1 tydzień na 2 stronach (cały tydzień na rozkładówce) 
Objętość 144 strony + 8 stron z mapami (128 stron oprawa Baladek) 

Papier chamois 70g 
Druk szaro-bordowy

Kalendarium 5 języczne PL / GB / D / RUS / F, 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, dodatkowo 8 stron z mapami głównych miast w Polsce: Gdańsk, Katowice, Kraków, Łódź, Poznań, Szczecin, Warszawa, Wrocław

Część informacyjna Plan roczny, 2016, 2017, 2018, plan urlopowy, jednostki miar, odległości między miastami, informacje o państwach członkowskich UE, święta w Państwach Unii Europejskiej, informacje dla kierowców, oświadczenie o zdarzeniu drogowym, telefoniczne numery kierunkowe, kalendarz stuletni, strefy czasowe, plan miesięczny na  rok 2018, skorowidz od A doZ
Wykończenie Blok kalendarza szyty oraz dodatkowo klejony, wzmocniony krepą, tasiemka oraz kapitałka w kolorze kremowym, perforacja narożników.

Możliwe opcje dodatkowe - Tłoczenie logo na sucho ( oprawa Baladek tłoczenie na złoto )- wycięcie registrów dwurzędowych ( dla ilości powyżej 100 szt )- druk oraz wklejenie wklejki- personalizacja- metalowa blaszka na krawędzi okładki z logo- metalowe okucia narożników okładki

Zamówienia można składać mailowo lub telefonicznie: 
tel. 885 555 090   |   biuro@reklama-kameleon.pl    |    www.reklama-kameleon.pl     Pełna kolorystyka kalendarzy dostępna jest na stronie



 KALENDARZE  KSIĄŻKOWE A4 strona 25

Baladek     - oprawa introligatorska, data złocona, 144 strony, brak części informacyjnej oraz 8 mapVivella         - oprawa skóropodobna, matowa, okładka obszyta nicią, 144 strony + mapy 8 stronGaja        - oprawa pół mat, 144 strony + mapy 8 stronNebraska  - imitacja skóry, połysk, 144 strony + mapy 8 stronNebraska Exclusive   - zaokrąglone narożniki, imitacja skóry, połysk, 144 strony + mapy Denim  - oprawa materiałowa, sztruks , 144 strony + mapy 8 stron

NAKŁAD  BALADEK cena netto VIVELLA cena netto 
NEBRASKA / DENIMGA JA / ACERO NEBRASKA EXSCLUSIVE

25-50 szt. 14,90 zł / szt. 17,50 zł / szt. 19,10 zł / szt. 19,10 zł / szt. 
51-75 szt. 14,10 zł / szt. 16,70 zł / szt. 18,30 zł / szt. 18,30 zł / szt. 

76-100 szt. 13,60 zł / szt. 16,20 zł / szt. 17,80 zł / szt. 17,80 zł / szt. 
101-150 szt. 13,00 zł / szt. 15,50 zł / szt. 17,20 zł / szt. 17,20 zł / szt. 
150-250 szt. 12,60 zł / szt. 15,20 zł / szt. 16,80 zł / szt. 16,80 zł / szt. 

powyżej 250 szt. 12,00 zł / szt. 14,60 zł / szt. 16,20 zł / szt. 16,20 zł / szt. 
ZNAKOWANIE CENA NETTO

Tłoczenie logo do 50 sztuk / ryczałt 40 zł 
Tłoczenie logo : ilości powyżej 50 egz. / sztuka 0,80 zł 
Matryca do tłoczenia - do 30 cm2 70 zł 

Zamówienia można składać mailowo lub telefonicznie: 
tel. 885 555 090   |   biuro@reklama-kameleon.pl    |    www.reklama-kameleon.pl 




