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МНОГОЛИСТНИ КАЛЕНДАРИ
«¥ §¨ª¥´¦¨

ТРАКИЙСКИ СЪКРОВИЩА

Златни съдове и накити - обработени с изключително художествено майсторство и осмислени митологично или фолклорно, те са уникални и неповторими паметници на тракийското изкуство.

С високата си художествена стойност многолистните календари допринасят за престижа на фирмата и са отличен и желан подарък при сериозни делови отношения.

БЮДЖЕТНИ КАЛЕНДАРИ

Tази година и при многолистните модели предлагаме изгодни бюджетни варианти – над 20 специално
разработени дизайна в различни тематични области. Обемът е редуциран до 5 листа – с календариум,
оформен по 3 месеца на лист, и пълноцветна корица.
цена за 1 бр. в лева без ДДС

до 20 бр.

до 50 бр.

до 100 бр.

до 200 бр.

за 500 бр.

за 1000 бр.

БЮДЖЕТНИ МОДЕЛИ - 5-листни (32x47 см.)

5.90

5.70

5.50

5.30

4.15

3.90

Рекламният надпис върху всяка страница е включен в цената – без значение от броя на цветовете и
големината. Предпечат и поставяне на рекламен надпис – безплатно.

ХУБАВА БЪЛГАРИЯ


 

¥ 


ВРЕМЕНА И СГРАДИ

Едно пътешествие по света и във времето чрез ефектна съпоставка на стари и нови архитектурни шедьоври.

Истинска наслада за очите и душата – фотоси с пленителни пейзажи са съчетани с прекрасни стихове
за българската природа на наши класици.


 

¥ 


 
  
¥




БИЗНЕС-КЛАСИКА

Класическите бизнес-символи и ситуации от деловото ежедневие – в елегантен дизайн.

БЪЛГАРСКА ПРИРОДА

България е известна със своята красива, разнообразна и богата природа - с планински исполини, плодородни равнини, обсипани с рози долини, лазурно море...
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АНГЕЛИ

Още един нестандартен поглед към красотата на женското тяло.


 
  
¥




МНОГОЛИСТНИ КАЛЕНДАРИ - ГОТОВ ДИЗАЙН
Когато са с добър дизайн и качествено полиграфическо изпълнение, многолистните календари са достойно допълнение към всеки интериор. Можете да избирате от над 200 готови модела.
цена за 1 бр. в лева без ДДС

до 20 бр.

до 50 бр.

до 100 бр.

до 200 бр.

за 500 бр.

за 1000 бр.

7-листни (32x47 см.)

6.95

6.70

6.40

6.20

5.00

4.45

7-листни (47x68 см.)

-

-

-

-

9.90

7.80

13-листни (32x47 см.)

13.90

13.30

12.70

12.30

8.90

6.90

Рекламният надпис върху всяка страница е включен в цената – без значение от броя на цветовете и големината.
Предпечат и поставяне на рекламен надпис върху готов дизайн или върху “Удобни модели” – безплатно.
Подготовка на разноезична версия – 90 лв. (за целия тираж). Обработка на снимки на клиента - 5 лв./бр.
9049

ДЕТСКИ УСМИВКИ

ЗЛАТНА БЪЛГАРИЯ

Златни съкровища и великолепна природа - вълнуващо е да се “срещнат” едни от най-ценните перли в
националната ни културна съкровищница с изумително красиви панорамни гледки.

“Албум” с очарователни фотоси на деца, които ни заразяват с усмивка и зареждат с настроение.


 
  
¥




9019
9039

САЛВАДОР ДАЛИ

“Художникът е не онзи, който се вдъхновява, а онзи, който вдъхновява” (Салвадор Дали).

ЧУДОТВОРНИТЕ ИКОНИ НА БЪЛГАРИЯ

Едни от най-тачените светини на нашето православие – неръкотворни или обвеяни в легенди образи,
на които се приписват чудодейни и изцерителни сили. На гърба на всеки лист може да бъде отпечатана
любопитна информация за всяка от представените икони.


 
  
¥




9024

4

9016

Опция АЛБУМ
Самата илюстрация е отпечатана отделно и е вложена в специално изрязани “палчета” върху листа с
календариума. Така, дори
след края на годината,
иконите могат да се извадят и запазят.

5

БЪЛГАРСКИ БАГРИ, РИТМИ И РИМИ

Настроението и колоритът в този календар идват от ярките фолклорни мотиви – носии, танци, текстове
от народни песни, възпяващи красотата на българката и мъжеството на българина.

9012

КОГАТО МИНАЛОТО ОЖИВЯВА...

Ефектните колажи “събират” миналото и настоящето – красива възрожденска архитектура и ярки цветя, характерни за старата българска къща.

АЗ БУКИ

Връщаме се в магнетичната атмосфера и очарованието на Възраждането чрез шест уникални ръкописа,
които са едни от най-забележителните паметници на книжовното ни наследство.

9014

КОЛЕЛОТО НА ЖИВОТА

В забележителните стенописи на Захари Зограф и на други възрожденски майстори е пресъздадена
представата за вечния кръговрат на света и живота на човека.

9006

НЕСТИНАРИ - господарите на огъня

Когато настане здрач и огнените пламъци се превърнат във врящи въглени, започва танцът на нестинарите. Календарът разказва чрез образ и слово за най-мистичния старинен обичай по нашите земи.
Използвани са уникални кадри от нестинарския ритуал в село Българи.

9010
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9253

И СЪЗДАДЕ БОГ ЧОВЕКА...

Библейската притча за сътворението на Адам и Ева, разказана в стихове от Светото писание и илюстрирана с помощта на уникалните стенописи на средновековната църква “Рождество Христово“ в
Арбанаси

9013
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СВЕТЦИ И ПОКРОВИТЕЛИ

Любопитен по съдържание и полезен по предназначение календар - научаваме кой светец почитаме на
съответния празник, кого покровителства той и кое е най-същественото от неговото житие.

ВСЕ БЕРЕКЕТ

“Я дай ни, Боже, я дай ни тая година най-добра, на всички здраве и живот, на всички - добър берекет!“. С
това пожелание започва календарът, който ”събира” най-хубавите благословии от българския фолклор.

9017

ЧУДЕСАТА ХРИСТОВИ

Разказ чрез слово (цитати от Библията) и образ (стенописи от най-известните ни манастири и старинни икони) за чудесата и страстите Христови.

9011

ПРАЗНИЧЕН КАЛЕНДАР

Колоритните фото-етюди на Свилен Панайотов, Димо Рогоев и Динамир Предов са съчетани с кратка
информация за християнските празници, традиционните обичаи и именни дни.

9015

СВЕТИЯТ КРЪСТ

Календарът представя шедьоври с изключително историческо значение и художествена стойност,
включително и уникалния златен кръст от 17 в., (съхраняван в Националния исторически музей), в който се смята, че е вградено парче от Кръста на Христос.

9299

8

9131

НАЗДРАВЕ!

Какво по-удачно поздравление за коледно-новогодишните празници от календар със “стари“ напитки и
мъдри тостове. Разбира се, маркирани са и най-важните поводи за празнуване - именните дни.

9041

9

БЪЛГАРСКИ МАНАСТИРИ

Докосване до историята, легендите, чудотворството и непреходната красота на нашите манастири.

9217

ДУХОВНИТЕ КРЕПОСТИ НА БЪЛГАРИЯ

“Скъпи са за нас българските манастири, почетни останки от твърдините, в които се е запазил жив българският народен дух...“ С тази мисъл на Ив. Вазов започва ”разходката” из най-старите ни манастири.

СОФИЯ

Стилно представяне на архитектурните символи на столицата. Към всеки кадър е прибавена кратка
историческа информация.

9278

СОФИЯ МЕЖДУ ТРИ ВЕКА

Впечатляващо! - старите снимки на София се “разтварят“, за да ни открият съвременния изглед на
софийските забележителности...

9008

РИЛСКИ МАНАСТИР

Най-големият български манастир, играл изключително важна роля за духовното и политическо възраждане на българите. Всяка негова фреска, всеки детайл, съхраняват миналото, но са запазили очарованието си до днес.

9273

10

9004

ЛЪВОВЕТЕ НА СОФИЯ

Красиви фотоси с любопитна и малко известна информация за добре познатия и най-популярен символ на София - лъва.

9254

11

ЦВЕТОВЕТЕ НА БЪЛГАРИЯ

Пъстри са цветовете на българската природа. През четирите годишни времена, планини и низини сменят своята премяна, но остават винаги обаятелни и живописни.

9227

ПРИРОДНИ БАГРИ

Кадри от българската природа. Фотографиите са на Ренард Дудлей, Людмил Цанков, Борис Бишков и
Васил Стефанов.

9271

ЦВЕТНИ ПЕЙЗАЖИ

Пъстри са цветовете на българската природа. През четирите годишни времена планини и низини сменят своята премяна, но остават винаги обаятелни и живописни

9197

12

БЪЛГАРСКИ МАДОНИ

Дечко Узунов, Владимир Димитров-Майстора, Казим Исинов, Румяна Генова и Слав Бакалов претворяват с изключително майсторство красотата на българската жена.

9215

ВЛАДИМИР ДИМИТРОВ - МАЙСТОРА

Прочутите женски портрети на нашия класик Владимир Димитров - Майстора оживяват на страниците
на този колоритен със своите багри календар.

9022

ДИМИТЪР КАЗАКОВ - НЕРОН

Да усетим чувствата и настроенията от великолепните картини на нашия класик Димитър Казаков Нерон.

9252

13

ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ

“Картината е поезия, която се вижда, а поезията – картина, която се слуша” (Леонардо да Винчи).

9023

ВИНСЕНТ ВАН ГОГ

“Само докато рисувам, се чувствам жив” (Винсент Ван Гог).

9193

РЕНОАР

“Толкова великолепно небе! - а всъщност е само един бял лист хартия...“ (Огюст Реноар)

9297

14

БИЗНЕС И КОМУНИКАЦИИ

Особено подходяща за фирмен календар тема, свързана с бизнес-комуникациите и деловия успех.

9126

БИЗНЕС-СТИЛ

При оформлението на този модел са заложени класическите символи на деловия успех и печалбата.

9043

КАЛЕНДАР НА УСПЕХА

Съвременната бизнес-стилистика, “подкрепена” с мотивиращи за успех цитати.

9044
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ЕВРИКА

Най-значимите открития и откриватели от последните няколко века са представени чрез любопитни
отзиви на техни съвременници. Интересен е паралелът как това, което за нас е част от рутинното ежедневие, се е приемало като невъзможно или безполезно.

ОПТИМИСТИЧЕН КАЛЕНДАР

Календарът провокира оптимистичен и ведър поглед към ежедневието ни. Атрактивните колажи включват
и тематично подбрани ярки, проникновени мисли и цитати: за кариерата, семейството, приятелите и т.н.

9042

9242

ЯХТИ

Романтика и страст към пътешествия под платната на красивите яхти. Използвани са фотографии на
възпроизведени днес старинни модели.

НАЙ-ВАЖНИТЕ МИГОВЕ

“Животът се мери не с броя вдишвания, а с моментите, които спират дъха ни” е мотото на този календар.

9053

ЗОДИАК

Нетрадиционен по вид и любопитен по съдържание календар. Страницата за всеки месец съдържа
лунен календар и кратък хороскоп за периода за всяка от зодиите – с настрое-ние и мотивация за
успех.

9052
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9038

РЕЛАКС

Истинска цветотерапия - формите, цветовете, илюстрации-те, оформлението – всеки елемент “отключва” спокойно и ведро насторение.

9050
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КАЛЕНДАР НА КЪСМЕТА

“Забелязвам, че колкото по-здраво работя, толкова по-голям късмет имам” (Марк Твен)- това е един от
цитатите, които “придружават” този симпатичен календар с вечните символи на късмета – четирилистната детелина, златните рибки, гърнето с парички ...

9040

ВСИЧКО Е ЛЮБОВ

Съвършено необичаен поглед към природните сезони, “събрани” в едно сърце – най-популярния символ
в света.

9186

ДАР в каленДАР

Към всеки месец е прикрепен подарък, свързан с популярен празник- например, през февруари - “валентинка”, през март - мартеничка и т.н.

9231
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СЕЗОНИ

Ефектни колажи, съчетали ярки, пъстроцветни багри, характерни за всеки от природните сезони.

9031

ХАРМОНИЯТА НА ПРИРОДАТА

Простор и светлина в чудесните кадри, разкриващи природата в красиви, неповторими мигове.

9034

ЦВЕТНИ КОЛАЖИ

Красиви цветя, “уловени” в ефектен близък план.

9226

19

ПРИРОДАТА ВЪВ ФОКУС

Да открием очарованието на природата в малките детайли.

ОЧАРОВАНИЕ

Колко прелест и очарование може да се “улови” в ежедневните мигове на отмора.

9035

ХОРИЗОНТИ

Линията, която съединява стихиите - земя, вода и небе, и зад която винаги ни се е искало да надникнем...

9110

БУКЕТИ

Ефектни фотоси, запечатали ярки, пъстроцветни багри.

9037
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9047

EVE

Чувствени фотоси на красиви женски тела.

9241

BLACK AND WHITE

Стилни актови фотоси в черно и бяло

9125

21

УСЕЩАНЕ ЗА ЖЕНА

Природните елементи и сезони, вплетени в оригинални колажи от фотоси и рисунки.

СВЕТОВНИ ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ

Красиви фотоси ни срещат с най-забележителните архитектурни шедьоври.

9048

ЕКЗОТИЧНИ АВТОМОБИЛИ

Пътешествие по света на четири колела – при това чрез едни от най-екзотичните и впечатляващи модели.

9046

АДАМ

Провокация към сетивата - поглед към красотата на мъжкото тяло.

9187
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9209

МОСТОВЕ

Мостовете - стари и съвременни съединяват брегове и хора. Представени са едни от най-красивите
архитектурни съоръжения по света.

9223

ГРАДСКИ ПЕРСПЕКТИВИ

Поглед към нощната красота на едни от най-големите мегаполиси по света.

9025
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ПЪТЯТ КЪМ ХРАМА

Едно малко нестандартно пътешествие по света - среща с красиви храмове и пейзажи.

МНОГОЛИСТНИ КАЛЕНДАРИ - ИНДИВИДУАЛЕН ДИЗАЙН
Многолистните календари са достойно допълнение към всеки интериор. Стават особено ценен подарък, когато са с индивидуален фирмен дизайн и оформление.

Èíäèâèäóàëåí ïðîåêò

Óäîáíè ìîäåëè

Индивидуалният проект (дизайн, илюстративен
и текстови материал, размер, хартия, форма и
пр.) позволява да се придаде в най-голяма степен индивидуален облик на рекламния календар
и същевременно да бъде поднесено значително
количество визуална и текстова информация за
фирмата, нейните продукти и услуги.

Това е бързо, удобно и пестящо средства решение за иначе трудоемките многолистни календари. Изберете модел от предварително разработените варианти и илюстрации към него. Няма
ограничения за фотоилюстрациите – те могат да
бъдат както от Фототеката ни, така и свързани с
дейността на вашата фирма.

9145

АРХИТЕКТУРНИ ДЕТАЙЛИ

В календара са събрани фотографии на интересни архитектурни детайли от популярни забележителности по света.

M -3

M - 16

ФОТОТЕКА

Лесно и бързо ще подберете висококачествени илюстрации за вашите стенни календари от богатата
колекция Фототека - над 500 кадъра, структурирани в тематични групи. Основните са: пейзажи, цветя,
сезони, деца, архитектура, красиви момичета, автомобили.
9141

НОВИТЕ ЧУДЕСА НА СВЕТА

Красиви фотоси ни срещат с най-забележителните архитектурни шедьоври по света - т.нар. “нови чудеса“.
ФОТОТЕКА - БГ - подбрали сме над 20 серии качествени фото-илюстрации на българска тематика–
природа, архитектурни и исторически забележителности, икони, стенописи, традиции и др., на основата на които може да бъде разработен вашият фирмен календар.
ФОТОТЕКА - АРТ - този раздел включва репродукции на наши именити художници – Вл.ДимитровМайстора, Д.Казаков-Нерон, Иван Яхнаджиев, Дечко Узунов и др., а също и на световни майстори –
Леонардо да Винчи, Микеланджело, Реноар, Ван Гог, Кандински, Салвадор Дали и др.
ФОТОТЕКА - ПРОФИ - създали сме специална фотобанка с изображения, свързани с разнообразни
професионални категории – за ползване при удобните модели или като основа за индивидуален дизайн. Разделили сме ги по отрасли, например - фармацевтика, пицарии, салони за красота, строителство, автотранспорт, туризъм и т.н.
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АРОМАТНИ КАЛЕНДАРИ

МНОГОЛИСТНИ КАЛЕНДАРИ - ЕВРОСТАНДАРТ
Модели, съобразени със стилистиката и формата на многолистните календари, най-широко разпространявани като фирмен подарък в европейските страни.
Обемът и оформлението позволяват да подбирате различни илюстрации към всеки месец. За удобство
сме направили 8 тематични „банки” с по 12 фото-изображения във всяка.
Още едно удобство при тези модели – илюстрациите могат да бъдат индивидуални, свързани с дейността на фирмата и продуктите и услугите, които предлага. Календарите са 14-листни, подвързани чрез
теловане (тип „тетрадка”), с пълноцветна гланцова корица и индивидуална опаковка.

Природа

Тази нова технология при производството на календари ще направи вашият фирмен подарък наистина
уникален. Специални пост-печатни лакове ароматизират хартията с избраното от вас ухание.

Кафе

Портокал

Шоколад

Кокос

Ябълка

Ягода

Кожа

Ванилия

Лимон

Череша

Роза

Дърво

Съкровища

COFFEE BREAK

С АРОМАТ НА КОКОС

ЕВА

ORANGE

Да започнем делника с ухание на прясно смляно
кафе и свежа енергия.

4001

Български художници Импресионисти

Забележителности

Бизнес

Красиви жени и аромат на ябълки – да се върнем
към притчата за Ева и...

4002

Съчетаваме тропическата красота на морето
и екзотичното ухание на ароматното кокосово
масло.

Да се “заредим” с енергията на оранжевата цветова гама и цитрусовите аромати.

Кулинария

Момичета

цена за 1 бр. в лева без ДДС

за 500 бр.

за 1000 бр.

ЕВРОСТАНДАРТ

9.60

7.50

Рекламният надпис върху всяка страница и върху корицата е включен в цената – без значение от броя на
цветовете и големината.
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