
Фамилни      
  календари
подходящият коледен подарък
Времето за избор на коледни и новогодишни подаръци 
дойде! 
Както всяка година, започваме да търсим практични и в 
същото време оригинални подаръци. Подаръци, които да 
бъдат приети с добро чувство и – най-вече – които ще се 
ползват с удоволствие.
Даваме ви една отлична идея – календари с ваши 
или фамилни снимки! 
Какъв по-мил подарък за бабите и дядовците от календа-
ри и картички с техните внучета. На колегите и семейни-
те приятели – календари, чаши или фанелки с весели ко-
лажи от общи снимки. На любимите - имаме специални 
романтични модели... 

Нашето специално предложение
“Купи подарък – получи подарък” 
При поръчка на фамилни календари до 30 ноември (не-
зависимо от броя и вида им),  получавате специален по-
дарък. На всеки 7 еднотипни календара – 1 е безплатен! 



Работни календари

FG-686

FG-320

FG-346

FG-279 FG-1052

Можете да избирате от: 
● 30 варианта за оформление и цветност на работно тяло (включително с информа-
ция за традиционни, международни и професионални празници, зодии и др. )
● над 500 готови дизайна на „глави” (горният пълноцветен постер) – там добавяме 
вашите снимки и всякакви елементи, които желаете да включим. 
Имаме и над 20 варианта за напълно индивидуални модели – в самия календариум 
ще маркираме важните за вас и вашето семейство дати – рожденни и именни дни, 
годишнини, специални празници и др.

цена в лв. за 1 бр.  1 бр. 2 - 5 бр. 6 - 10 бр. 11-  20 бр.
с готово работно тяло 6.90 6.40 5.90 5.40
с индивидуално тяло 8.90 8.30 7.80 7.20



Работни календари
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Постери

Можете да избирате от над 300 готови модела, на които добавяме вашите снимки. 
Цветовата палитра на основния дизайн също ще бъде съобразена с вашите пред-
почитания.
Само при нас – календарът може да бъде отпечатан, освен върху хартия или картон, 
и  върху: плат, тънък метален лист, свръхлек пенокартон. 

цена в лв. за 1 бр.  1 бр. 2 - 5 бр. 6 - 10 бр. 11-  20 бр.
32x47см.,картон 200гр. 1.90 1.80 1.60 1.40
45x60см., фотохартия 14.00 14.00 14.00 13.00
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Постери
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Стенни календари

цена в лв. за 1 бр.  1 бр. 2 - 5 бр. 6 - 10 бр. 11-  20 бр.
32 x 44 см., 7 листа 9.90 9.60 9.30 8.90
32 x 44 см., 13 листа 17.90 17.40 16.90 16.50

9038

FG-72

FG-1164

FG-1249

FG-1027

Можете да избирате от над 200 готови модела, на които добавяме вашите снимки. 



Стенни календари

И още – специални календари, особено подходящи за семейни или лични подаръци: с чудотворни икони, с информация за праз-
ници, традиции и рецепти, с тостове, с хороскопи... 

FG-990

FG-430

FG-1463



Настолни календари

Можете да избирате от над 200 готови модела, на които добавяме вашите снимки, 
илюстрации, колажи.

цена в лв. за 1 бр.  1 бр. 2 - 5 бр. 6 - 10 бр. 11-  20 бр.
21 x14,8 см., 7 листа 4.95 4.60 4.40 3.95
CD-пирамидка,13листа 5.95 5.60 5.40 4.95

FG-459 FG-1906

FG-654 FG-1573 FG-1900



Ако искате подарък, който да се приеме с усмивка и добро настроение – каква по-добра идея от весел колаж на популярен или 
оригинален персонаж с „вмъкната” в него снимка. Имаме над 30 готови идеи, но можем да изпълним всякакви нестандартни 
хрумвания и желания. 

Разбира се, можем да направим за вас напълно индивидуален календар!
Вие просто елате със снимките и идеята. На нас можете да разчитате за фотомонтажите, 
колажите, дизайнерските предложения... И вашият коледно-новогодишен подарък ще бъде на-
истина уникален! 

       Колажи за календари
с ваши снимки

FD-01 FD-02 FD-03

FD-05FD-04

Предпечатна подготовка на фамилни календари
Безплатно ползване на всички готови дизайни и модели. Предпечатна подготовка (сканиране и обработка на ваши снимки на 
хартиен носител, обработка на дигитални снимки и включване на пожелания) – 10 лв. за модел. Работа на дизайнер по напълно 
индивидуален модел – 10 лв. на час. 



Семейни и лични
коледни картички

Изберете от над 100 дизайни поздравителни картички, специално изготвени, за да 
бъдат интегрирани в тях вашите снимки и пожелания. 
За ваше улеснение сме подготвили специална текстова „банка” с подходящи позд-
равителни текстове, цитати, пожелания, които можете да ползвате за текстово оф-
ормление на вашите лични и фамилни картички. 

цена в лв. за 1 бр. 1-5 бр. 10 - 20 бр. над 21 бр.
формат 2x15 см.x10 см. 2.00 1.60 1.40
формат 2x11см. x 21см. 3.00 1.90 1.70
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Новогодишно вино
с вашите снимки

Ексклузивна бутилка вино или шампанско със забавен етикет с вашите снимки и 
персонални пожелания – със сигурност ще се употреби „бързо”, но ще се помни с 
добро чувство дълго! Ще изготвим за вас „лични” празнични етикети за алкохол, 
можем да ви предложим и екслузивни опаковки от кожа, плат или дърво, които 
също ще надпишем с вашите персонални пожелания. Цена за печат и изработка на 
етикети 0.34 лв./бр. (при поръчка до 10 бр., цената е като за 10).

Коледни чорапчета и торбички
Поставени в тази така типична за коледните празници опаковка – но надписана с 
вашето лично пожелание (може да се сложат дори ваши снимки или желани илюстра-
ции) – дори привичните подаръци ще изглеждат неповторимо.
Цена при 3-5 бр. - 12.90 лв./бр.; при 6-10 бр. - 9.90 лв./бр.



Коледни подаръци

Чаши с вашите снимки 
Чашите, върху които слагаме ваши снимки и пожелания, са: популярният модел 
MUG, в няколко основни цвята; Magic Mug (чашата е черна, докато в нея не се на-
лее гореща течност – тогава се появава пълноцветното изображение!); керамични 
и стъклени халби; чаша-термос; сребърна/златна чаша. Прави се цялостно оцветя-
ване на външната страна.

цена в лв. за 1 бр. 1 - 5 бр. 6 - 10 бр.
чаши MUG 14.00 12.00
Magic Mug 20.00 18.00
халба 23.00 21.00
стъклена чаша 16.00 14.00
чаша-термос 25.00 23.00
сребърна/златна чаша 23.00 21.00

Подложка за мишка с ваша снимка
Снимка, колаж, илюстрация, надпис – изберете това, което ще направи от този по-
лезен предмет желан подарък.  

цена в лв. за 1 бр. 1 - 5 бр. 6 - 10 бр.
22x18 см. 5.00 4.00
36х29 см. 7.00 5.00



Коледни подаръци

Тениски с вашите снимки 
Може да поръчате тениски, блузи и суичъри с ваши снимки, със специални надписи 
и картинки или пък с весели колажи. 
Фото-тениските са над 20 модела, всеки с по няколко цветови варианта и размера 
(както за деца, така и за възрастни). 

цена в лв. за 1 бр. 1 бр. 2-5 бр.
тениска с къс ръкав 25.00 23.00
тениска с дълъг ръкав 30.00 28.00
суичър 35.00 33.00
потник 25.00 20.00

Чинии с ваша снимка
Чиниите са със специално покритие, което позволява пълноцветен печат в диаметъ-
ра на основата. Можете да избирате от два модела: „лотос” и със златен кант, които 
имат и безплатна декоративна поставка. 

цена в лв. за 1 бр. 1 - 5 бр. 6 - 10 бр.
d 19 см. - лотос 24.00 22.00
d 24.5 см. със златен кант 35.00 33.00



Коледни подаръци

Магнити за хладилник с ваша снимка
С ваши снимки може да се направи симпатична украса за хладилник и всякакви 
метални повърхности. За да подсилите личния елемент, добавете към снимката лю-
бим цитат или стих. А 12-листният календар за 2017 година ще направят подаръка 
настина полезен. 

цена в лв. за 1 бр. 1 - 5 бр. 6 - 10 бр.
9x13 см. 6.00 5.00
15x21 см. 10.00 9.00

С календар (12 листа, печат в 2 цвята), добавен към магнита - 1.80 лв./бр.

Възглавници с ваша снимка
Дори този толкова привичен за дома предмет може да бъде индивидуализиран спе-
циално за получаващия го като подарък. 
Възглавниците са с мек силиконов пълнеж, пълноцветното изображение се поставя 
върху приятна на допир сатенена повърхност. 

цена в лв. за 1 бр. 1 - 5 бр. 6 - 10 бр.
квадрат 30.5x30.5 см. 26.00 22.00
сърце 40x35 см. 24.00 22.00



Коледни подаръци Коледни подаръци

Пъзели с вашите снимки 
Вие решавате каква „загадка” ще поднесете като подарък – снимка, колаж, илюс-
трация... Пъзелите са в 3 форми – правоъгълник, квадрат и сърце, опаковани са в 
индивидуален полиетиленов плик. 

цена в лв. за 1 бр. 1 - 5 бр. 6 - 10 бр.
A4 (27x18,5 см.) 15.00 13.00
сърце (19x19 см.) 13.00 11.00
А4+ (30,5x27,5 см.) 18.00 16.00

Предпечатна подготовка на коледни подаръци
Безплатно ползване на всички готови дизайни и модели. Предпечатна подготовка (сканиране и обработка на ваши снимки на 
хартиен носител, обработка на дигитални снимки и включване на пожелания) – 10 лв. за модел. Работа на дизайнер по напълно 
индивидуален модел – 10 лв. на час. 



Всички цени са в лева с включено ДДС.
При поръчка се заплаща авансово 50% от стойността. 

бул. “Дондуков” 57 Г, (вход откъм бул. “В. Левски”)
e-mail: info@corecta.com, www.corecta.com

тел.: 02 989 61 73, 02 981 25 96, GSM: 0897 899 946

Заповядайте в нашия офис! 
Ще ви предложим десетки готови 
модели, на които бързо и лесно 
ще добавим снимките, които сте 
избрали (те могат да бъдат в хар-
тиен или електронен вариант), ще 
видоизменим според вашите же-
лания за цветово оформление, ще 
включим – ако желаете – вашите 
коледно-новогодишни пожелания 
или специални надписи. 
Така ще получите оригинален, 
практичен и - най-вече – изго-
ден като цена подарък! 


