
Kalendarz tygodniowy z notesem
PAKIET PROMOCYJNY
Kalendarz to bardzo przydatna rzecz, ale ilu z nas
zdarzyło się narzekać na barak miejsca na notatki.
Nie zawsze potrzebujemy tyle samo miejsca na
zapiski. Jednego dnia wystarczy nam linijka a
innego już pół strony. Rozwiązaniem problemu jest
proponowany kalendarz, który w przeciwieństwie
do standardowego kalendarza tygodniowego
posiada cały tydzień na jednej a nie dwóch
stronach. Tym samym każda prawa strona to notes
w kratkę przeznaczony na notatki z całego
tygodnia.
Kalendarz formatu A5 w  okleinie typu Nebraska.
Dostępny w 12 wersjach kolorystycznych do
wyboru.

Pakiet promocyjny zawiera 200szt. kalendarzy
tygodniowych z notesem w okładce typu Nebraska
(kolor do wyboru). Na okładce kalendarza
wykonamy dla Państwa tłoczenie suche w 1
miejscu do 30cm2.
Dodatkowo cały pakiet promocyjny dostarczymy
Państwu GRATIS w 1 miejsce na trenie kraju.

Nie zwlekaj z zamówieniem kalendarzy do końca
roku. Zamów kalendarze już dziś, unikając
późniejszego stresu. Zamawiając kalendarze w
pakiecie zaoszczędzisz nawet 200 zł netto.

Promocja obowiązuje do 31.10.2015r. lub do
wyczerpania stanów magazynowych.

Cena od : 2 300,00 zł

To jest ulotka informacyjna produktu:
Kalendarz tygodniowy z notesem PAKIET PROMOCYJNY,
aby zobaczyć pełną informację wejdź na:
www.tech-media.pl/kalendarz,tygodniowy,z,notesem,pakiet,promocyjny,033699.html

lub zeskanuj kod QR. 

ul. Złota 59, 00-120 Warszawa

Dane kontaktowe
tel. +48 22 122 13 00 ,   fax. +48 22 122 13 01
email: biuro@tech-media.pl
www: www.tech-media.pl
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Specyfikacja

Format 142 x 203 mm
Papier Chamois 70g/m2 kremowy

Układ tygodniowy, 1 tydzień na 1 stronie na prawej stronie
notes w kratkę

Część informacyjna

plan roczny 2015, 2016, 2017, plan urlopowy, jednostki
miar, odległości między miastami, Informacje o
Państwach Członkowskich UE, Przedstawicielstwa Polski
w krajach UE, adresy internetowe, tel. numery
kierunkowe, kalendarz stuletni, strefy czasowe, plan
miesięczny na rok 2017, skorowidz od A do Z, 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

Objętość 144 strony + 8 stron z mapami

Kalendarium
PL, GB, D, FR, RUS, imieniny i święta, fazy księżyca,
wschody i zachody słońca, na dole kalendarium plan
całego roku

Wykończenie
Blok kalendarza szyty oraz dodatkowo klejony,
wzmocniony krepą, tasiemka oraz kapitałka w kolorze
kremowym, perforacja narożników, drukowane registry

Oprawa Skóropodobna, okleina typu Nebraska

Kolor oprawy Czarny, granat, niebieski, jasny brąz, brąz, ciemny brąz,
czerwień, bordo, grafit, zieleń, lilia, pomarańcz

Minimalne zamówienie 1 pakiet
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