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Eдва ли има друг рекламен сувенир, който да присъства така пълноценно в еже-
дневието на деловия човек. Разнообразието от варианти и цветове в “Календари 
2018” ще удовлетвори изискванията на всеки вкус. 

БЕЛЕЖНИЦИ
Практичният сувенир 55

цена в лева без ДДС за 1 бр.

ИКОНОМИ 2.80

БЮ
ДЖ

ЕТЕН

МО
ДЕЛ

ИКОНОМИ
● недатирано работно тяло,удобно за свободно разпределение на ангажиментите;
● прецизно разработен и изключително полезен сектор с информация, необходима в ежедневната 
делова работа – важни телефонни номера, български пощенски и телефонни кодове, кодове за между-
народно избиране, мерни единици и стандарти, празници, цветни карти на България и Европа и др.;
● азбучен указател за телефони, адреси, e-mail и други координати.

формат – 14,8х21 см. (А5)
обем - 192 стр. 
цветност – черно и червено
хартия – 70 гр. бял офсет
релефен надпис върху корицата

Допълнителна опция за тефтери - джобче върху корицата
Да направим максимално практичен фирменият подарък–помислили сме дори за най-дребните детайли. 

картонено джобче за визитки 
и бележки

0.35 лв./бр.

джоб за CD от прозрачен 
PVC-материал

0.40 лв./бр.

голям картонен джоб
за бележки 
0.95 лв./бр.

джобче за визитки от
прозрачно PVC

0.45 лв./бр.
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НЕДАТИРАНИ БЕЛЕЖНИЦИ
Недатираните календар - бележници са предпочитан делови подарък и икономично решение както при 
големи, така и при малки тиражи. 

Корици Стил

размер - 14,8х21 см. (А5)
цветност на тялото - 2 цвятa (чер-
но и червено)
обем на тялото - 192 стр.
информационни страници
корица от термоактивна кожа 
със сух печат
пълноцветни карти на Европа и 
България

Корици Пикасо

цена в лева 
без ДДС за 1 бр.

СТИЛ 7.90

ПИКАСО 5.00
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Корици Виктория

цена в лева без ДДС за 1 бр.

ВИКТОРИЯ 3.80

цена в лева без ДДС за 1 бр.

К2 10.05

Модел К2

размер - 20х20см.
цветност на тялото - 2 цвятa (черно и червено)
обем на тялото - 240 стр.
информационни страници
корица от термоактивна кожа със сух печат
лента за отбелязване

размер - 14,8х21 см. (А5)
цветност на тялото - 2 цвятa (черно и червено)
обем на тялото - 192 стр.
информационни страници
корица от термоактивна кожа с топъл печат - сребро
пълноцветни карти на Европа и България
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Галант

Престиж - лукс

цена в лева без ДДС за 1 бр.

ГАЛАНТ 17.40

цена в лева без ДДС за 1 бр.

ПРЕСТИЖ - ЛУКС 8.80

ДАТИРАНИ БЕЛЕЖНИЦИ
Датираният кожен календар-бележник е стилен фирмен сувенир, с всички шансове да съпътства ваши-
те клиенти и партньори през цялата година. 

размер - 19.5х27.6 см. (А4)
обем на тялото - 114 страници + 16 инфор-
мационни страници
цветност на тялото - 2 цвята 
хартия - палатина
кожена корица със сухо преге

размер - 14,8х21 см. (А5)
обем на тялото - 352 страници
цветност на тялото - 2 цвята 
(черно и червено)
на 5 езика, вкл. български
16 информационни страници
корица от термоактивна кожа със сухо преге



6

Дипломат
цена в лева без 

ДДС за 1 бр.

ДИПЛОМАТ 13.80

размер - 19.5х27.6 см. (А4)
обем на тялото - 144 страници
цветност на тялото - 2 цвята 
хартия - бял офсет
16 информационни страници
кожена корица със сухо преге

Витоша

цена в лева без ДДС за 1 бр.

ВИТОША 5.05

размер - 14,8х21 см. (А5)
обем на тялото - 352 страници
цветност на тялото - 2 цвята 
хартия - бял офсет
на 5 езика, вкл. български
16 информационни страници
кожена корица от с голд печат
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Мадера

Европа

цена в лева без 
ДДС за 1 бр.

МАДЕРА 10.10

цена в лева без ДДС за 1 бр.

ЕВРОПА 6.85

размер - 14,8х21 см. (А5)
обем на тялото - 352 страници
цветност на тялото - 2 цвята 
хартия - палатина
на 5 езика, вкл. български
16 информационни страници
кожена корица със сухо преге

размер - 14,8х21 см. (А5)
обем на тялото - 352 страници
цветност на тялото - 2 цвята 
хартия - бял офсет
на 5 езика, вкл. български
16 информационни страници
кожена корица със сухо преге
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Допълнителна индивидуализация на бележници

Включване на пълноцветни 
страници–допълнителен ре-
кламен блок, където може да 
се разположи подробна ин-
формация за вашата фирма.

Добавяне на логото и контакт-
на информация на всяка стра-
ница, “воден знак” (лого) на 
всяка страница. Добавяне на 
цветна вложка/разделител.

Пълноцветен рекламен фор-
зац (вътрешна корица) – пър-
вата информация, върху която 
попада погледа, при отваряне-
то на бележника.

Стандартното изпълнение е с 
бяла текстилна лента за отбе-
лязване на страницата. При 
част от моделите можем да 
сложим лента - разделител с 
цвят по ваш избор.

Метални ъгълчета - освен, че 
са красив декоративен еле-
мент, поставени на корицата, 
значително повишават екс-
плоатационните качества на 
бележника. 

Дори този дребен елемент е 
“ангажиран” да служи за пер-
сонализация. Върху текстил-
ната лента-разделител отпе-
чатваме лого или рекламен 
надпис в един цвят.

Елит

цена в лева без ДДС за 1 бр.

ЕЛИТ 10.15

размер - 19х27 см. 
обем на тялото - 144 страници
цветност на тялото - 2 цвята 
16 информационни страници
твърда корица от кожа с прорези
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РЕКЛАМНИ НАДПИСИ ВЪРХУ КОРИЦИ
Поставянето върху корицата на фирменото лого и координати, прави от календар-бележниците ефекти-
вен и действен рекламен сувенир.

Сито-печат
Най-често прилаганата тех-
нология за брендиране на бе-
лежници, цветният надпис е 
плътен и  лесно четим. 

Обемно лого
Обемен стикер с триизмерно 
кристално покритие се аплики-
ра върху кожата– без ограни-
чение за размер и форма. 

Сух печат
Тъй като кожата има терморе-
активни свойства, вдлъбнато-
то изображение без цвят леко 
потъмнява. 

Лазерно гравиране
Ново и изключително впечат-
ляващо – логото е гравирано 
с помощта на лазер върху ме-
тална пластина. 

Голд печат
Надпис от тънко метално фо-
лио (златно или сребърно) 
– така бележникът изглежда 
солидно и изискано. 

Цветна апликация
Контрастът между хартията и 
кожата прави бележника още 
по-ярък и привлекателен.

Сито-печат - 0.40 лв./бр. за един цвят. Ако цветовете са два, цената се умножава по две (мин. количество-100 бр.).
 Сух печат - по запитване и 2 бр. клишета - 50 лв. (за целия тираж, може да се ползва многократно).
 Голд печат (със златно или сребърно фолио) - по запитване и 25 лв. за клише (за целия тираж, може да се 
ползва многократно).
Цветна апликация - 0.30 лв./бр. за правоъгълна форма (няма ограничения за тиража) и 0.55 лв./бр. + 30 лв. 
щанца за целия тираж - за неправоъгълна форма (минимално количество - 300 бр.).
Обемно лого и лазерно гравиране - прави се индивидуална калкулация.

Рекламен маншет
Тази дребна добавка на лента-
та за отбелязване може винаги 
да “вади” пред погледа вашето 
лого и координати. 
Цена - 0.35 лв./бр.

Фигурна вложка
Допълнителен елемент към лентата за отбелязване на страницата 
- няма ограничения за фóрмата, цветността, илюстрацията. 
Правоъгълна - 0.65 лв./бр., правоъгълна със заоблени ъгълчета - 
0.68  лв./бр.; изрязана в нестандартна форма-  0.77 лв./бр. + 45-60 
лв. за щанца за целия тираж (мин. кол. – 500 бр.).
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БЕЛЕЖНИЦИ ИМИДЖ
Бележниците ИМИДЖ са неувяхващ хит – отличават се с експресивност и неограничени възможности 
за цветност на изображенията. Книжното тяло е на бележник ИКОНОМИ - стр. 2.

Можете да избирате от още над 100 дизайни, десени и текстури, както и илюстрация от богатата ни 
Фототека.

3154 3152 31483153

3155 3145 31493146

3156 3157 31503159
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цена в лева без ДДС до 20 бр. до 50 бр. до 100 бр. до 200 бр. до 300 бр. до 500 бр.

ИМИДЖ 5.90 5.80 5.60 5.40 5.30 5.15

Бележници ИМИДЖ – индивидуален дизайн 
Креативният дизайн позволява пълно съответствие между фирмения стил и силното рекламно въз-
действие. Това прави бележниците ИМИДЖ сувенири с изключително висок рекламен ефект.

Бележници ИМИДЖ – удобни модели 
Можете да избирате от над 30 удобни модела и за бележници ИМИДЖ. Добавяме ваши снимки, текст 
и лого, променяме цветовата гама и, ако желаете, внасяме допълнителни елементи. Така се постига 
висока степен на индивидуализация и практически неограничен брой модели.

МИ - 27 МИ - 10

фирмен проект фирмен проект

 Корица от текстил или корк; корица от ефектна хартия -  прави се индивидуална калкулация (минимално 
количество - 300 бр.). 
 Корица с мека дунапренена подложка – 1.25 лв./бр. (цената се добавя към основната).

Цените се отнасят както за готов дизайн, така и за индивидуален проект или удобни модели.

Предпечат и поставяне на рекламен надпис върху готов дизайн, кадър от Фототеката или удобен модел– 
безплатно. Обработка на снимки на клиента за удобен модел - 5 лв./бр. Проект и дизайн на индивидуална 
корица за бележници ИМИДЖ– 50 лв. (за целия тираж). 



12

МИНИ
Този модел “носи” многобройни възможности за подвързия–изкуствена кожа, ламинирана ефектна хар-
тия, пълноцветно изображение по цялата повърхност на корицата, а също така корк или дори плат. 

размер - 14,4х8,7 см.
обем - 128 страници, 8 са информационните
цветност–2 цвята (черно и червено или по 
избор)
хартия – 70 гр. бял финландски офсет
на 2 езика – български и английски
телефонен, адресен и e-mail органайзер 
текстилна лента за отбелязване на страни-
цата
минимално количество - 300 бр.

цена в лева без ДДС за 1 бр.

МИНИ 3.15

ДЖОБНИ БЕЛЕЖНИЦИ
Малък бележник за ежедневно планиране на ангажиментите в удобен и компактен формат – ще намери 
своето място в чанта, папка и дори в джоб. 

Пиколо

цена в лева без ДДС за 1 бр.

ПИКОЛО 3.60

размер - 13х20,5 см. 
обем на тялото - 160 страници
тяло - палатина 
заоблени ъгли
4 страници полезна информация
текстилна лента за отбелязване
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Казанова

Поло

цена в лева без ДДС за 1 бр.

КАЗАНОВА 5.40

цена в лева без 
ДДС за 1 бр.

ПОЛО 2.95

размер - 10х15 см. 
обем на тялото - 352 страници
цветност на тялото - 2 цвята 
на 5 езика, вкл. български
16 информационни страници
кожена корица със сухо преге

размер - 9х16 см. 
обем на тялото - 128 страници
цветност на тялото - 2 цвята 
16 информационни страници
кожена корица със сухо преге
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Слим

цена в лева без ДДС за 1 бр.

СЛИМ 2.60

размер - 9х16 см. 
обем на тялото - 128 страници
цветност на тялото - 2 цвята 
16 информационни страници
кожена корица със сухо преге

Азбучник

Notes

цена в лева без ДДС за 1 бр.

АЗБУЧНИК 2.50

цена в лева без ДДС за 1 бр.

NOTES 1.80

размер - 14,8х10.5 см. (А6)
цветност на тялото - 2 цвята 
хартия - бял офсет
кожена корица с голд печат

размер - 8х14 см. 
обем на тялото - 160 страници
кожена корица с голд печат

15

цена в лева без ДДС за 1 бр.

ПРАКТИК 7.40

ПРАКТИК
Луксозна корица от термоактивна кожа със сухо преге, полезна информация, азбучник, закръглени 
ъгли, държач за химикал и ластик, текстилна лента за отбелязване. 

АРОМАТНИ БЕЛЕЖНИЦИ
Фирмен кожен бележник, ухаещ на кафе... Или портокал... Или дори на шоколад... В ръцете на вашите 
партньори и клиенти ще остане един наистина уникален и запомнящ се корпоративен сувенир. 
По нова модерна технология, върху материала, с който се подвързват бележниците, се нанася спе-
циално покритие с микрокапсули с ароматични масла. При допир те се “пукат” и излъчват ухание. 
Ароматизирането е особено подходящо за бележниците, тъй като те са в чест допир с ръцете и така 
ароматът е особено отчетлив. 

Можете да избирате от някол-
ко готови наситени аромата. 
При индивидуална поръчка ще 
бъде създадено за вас уникално 
ухание. Разработили сме пълно-
цветни дизайни, съответстващи 
на ароматните масла, които мо-
гат да се използват. Прави се 
индивидуална калкулация. 

Ягода Портокал Кожа Дърво Ябълка Кокос Шоколад

размер -21x14,8 см. (А5)
обем на тялото - 192 страници
цветност  на тялото- 2 цвята
16 страници полезна информация
цветност на корицата - бордо, черно, 
кафяво, оранж, синьо, зелено, сиво


