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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.

Настолен КЛАСИК 3.60 3.30 3.00 2.80 2.60 2.40

3



4

цените се добавят към основните за 1 бр. мин. кол.

С надпис с голд печат по запитване

С надпис с голд печат + сух печат по запитване

С надпис със ситопечат - за 1 цвят 0.40 100

С пълноцветно изображение 1.15 -
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Каталожен № 0913cam - Корици  с еко картон CAMEL
Каталожен № 0913org  - Цветен структурен картон 
Каталожен № 0913veco - Твърди корици VIVECO
Каталожен № 091300 - Корици бял картон

Формат тяло - 330 х 135 mm
Формат с корици - 330 х 170 mm
Обем - 60 страници
3 езика - BG/GB/D
Хартия тяло - 70 g рециклиран офсет, двуцветен печат
2 страници с актуална телефонна информация
2 страници за телефонни номера
Рекламна площ - цялата горна корица и ивицата с 
размер 330 х 30 mm върху удължената долна корица
Метална спирала

0913ecobody - еко тяло

НАСТОЛEН БЕЛЕЖНИК EKO

100%

Корици  с еко картон CAMEL - бял, екрю, кафяв

0913org

Корици  VIVECO - син, графит

0913veco

EKO   
1

������ ����: 33 � 13,5 ��
������ � ������: 33,5 � 17 ��
����: 60 ��������
������ ����: 70 g ���������� �����, ��������� �����
�������� ����: ������ ����� ������ � ������� � 
������ 33,5 � 3 �� ����� ���������� ����� ������
- 3 ����� - BG/GB/D
- 2 �������� �� �������� ��������� ����������
- 1 �������� �� ��������� ������
- ������� �������

������  � ��� ������ ��� � ������

0913cam

Корици цветен структурен картон

5

цена в лева без ДДС за 1 бр.

модел 6045 9.00

цена в лева без ДДС за 1 бр.

модел 6043 9.60



6

цена в лева без ДДС за 1 бр.

модел 6047 4.50

цена в лева без ДДС за 1 бр.

модел 6046 5.60

цена в лева без ДДС за 1 бр.

настолен календар 
без дати   3.45
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 КОРИЦИ:

Каталожен № 0813nuv - Корица твърда подвързия NUVOLA                                    
       цветове: черен, син, бордо, зелен
Каталожен № 0813sat - Корица твърда подвързия SATIN 
                                                     с дунапрен - графит, син, зелен, бордо
Каталожен № 0813cash - Каширани корици

0813sat
Корици  Satin

0813nuv
Корици  Nuvola

Каширани корици

0813cash
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01610 
Корица - твърда подвързия LUX                          
Цветове - син, бордо, златист

00605body 

01613 
Корица - твърда 

подвързия VIVELA                          
Цветове - бордо, 

зелен, син, кафяв

0161512
Корица - твърда 

подвързия SATIN                          
Цветове -  зелен, 

бордо, син, черен

НАСТОЛEН БЕЛЕЖНИК БЕЗ ДАТИ

Формат тяло - 295 х 110 мм
Формат с корици - 300 х 150 мм

Обем - 62 страници
Хартия тяло - 70 г офсет, двуцветен печат

Рекламна площ - цялата горна корица 
и ивицата с размер 330 х 30 мм, върху 

удължената долна корица

0814org  - Цветен структурен картон 

081300  - Едностранно хромов картон - бял
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0813SAT

0813LIGHT0813NUV 

Корица - твърда подвързия NUVOLA                          
Цветове - бордо, зелен, син, черен

Корица - твърда подвързия LIGHT                        
Цветове - сребро

Корица - твърда подвързия SATIN, с дунапрен 
Цветове - зелен, бордо, син, графит

0813body

цена в лева без ДДС за 1 бр.

модел NUVOLA    3.80

цена в лева без ДДС за 1 бр.

модел SATIN 4.55
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цена за 1бр. в лв. без ДДС при 500 бр.

ВСЕКИДНЕВНИК 9.30

цена за 1бр. в лв. без ДДС при 500 бр.

С УСМИВКА - ВСЕКИ ДЕН 5.20
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цена за 1бр. в лв. без ДДС при 50 бр. до 100 бр. до 200 бр. до 500 бр. до 1000 бр.

ПЛАН - стандартна форма, без корица 5.25 4.45 4.35 3.95 3.85
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цена за 1бр. в лв. без ДДС до 20 бр. до 50 бр. до 100 бр. до 200 бр. до 300 бр. до 500 бр.

Пирамидка УНИВЕРСАЛ 2.35 2.20 2.15 2.05 2.00 1.80

11

цена за 1бр. в лв. без ДДС до 50 бр. до 100 бр. до 200 бр. до 500 бр. до 1000 бр.

УНИВЕРСАЛ - КОМБИ 2.65 2.60 2.55 2.45 2.15

цена в лева без ДДС за 1 бр.

опция “Албум“ 0.65

с термометър 0.95

с джобче за бележки 0.75

с бележник 0.95

с Memopads 2.00
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цена за 1бр. в лв. без ДДС до 20 бр. до 50 бр. до 100 бр. до 200 бр. до 300 бр. до 500 бр.

ТРИ В ЕДНО, КОМПАКТ 3.65 3.55 3.35 3.30 3.25 2.65

цена за 1бр. в лв. без ДДС до 20 бр. до 50 бр. до 100 бр. до 200 бр. до 300 бр. до 500 бр.

CD - ПИРАМИДКИ (12.4x14.2 см.) 4.15 4.10 4.05 4.00 3.60 3.15

CD - ПИРАМИДКИ (9.1x9.2 см.) 3.85 3.80 3.75 3.70 3.30 2.85
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цена за 1бр. в лв. без ДДС до 20 бр. до 50 бр. до 100 бр. до 200 бр. до 300 бр. до 500 бр.

 Пирмидки КОЛОР 3.65 3.55 3.35 3.30 3.25 2.65
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цена за 1бр. в лв. без ДДС за 500 бр. за 1000 бр.

 ИЗРЯЗАНИ ПИРАМИДИ 5.60 5.25

цена за 1бр. в лв. без ДДС до 20 бр. до 50 бр. до 100 бр. до 300 бр.

 БЕЛЕЖНИК - ПИРАМИДИ 5.15 4.95 4.75 4.65

15

цена за 1бр. в лв. без ДДС за 500 бр. за 1000 бр.

 “ЗАВЪРЗАНИ” ПИРАМИДИ 5.60 4.90


