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РЕКЛАМНИ ПОДАРЪЦИ
Желаното допълнение 66

цена за 1бр. в лева без ДДС до 200 бр. до 500 бр. до 1000 бр. за 1000 бр. с UV лак 
и заоблени ъгли

за 2000 бр. с UV лак 
и заоблени ъгли

КЛАСИК 0.20 0.19 0.18 0.09 0.08

ВЕТРИЛО, ЦВЕТЕ 2.50 2.40 2.30 - -

Рекламните сувенири и подаръци са били винаги показател за престиж и стабил-
ност на фирмата, знак за внимание и уважение към клиенти и партньори. Особе-
но подходящи са като елемент на имиджевата реклама в края на годината. 

ДЖОБНИ КАЛЕНДАРЧЕТА

КЛАСИК
Изберете гръб за джобното календарче от над 30 готови 
модела. Няма органичения за цветността на календариума, 
както и за рекламния надпис.

ЦВЕТЕ
Готов дизайн – рекламният надпис се 
поставя на всеки лист от “цветето”. 
Може да се разработи и индивидуа-
лен проект с различна форма и раз-
мер.

СТРЕС-ТЕСТЕР
Календарче с вграден тестер за из-
мерване на нивото на стрес. Палецът 
се поставя върху контролната зона, 
а резултатът се вижда след 10-15 се-
кунди.

формат – 9х6 см.
картон – 250 гр. двустранен 
гланц или мат
цветност – пълноцветно

Джобните календарчета са практични, удобни и винаги “под ръка”. Вече стана обичайно да се използ-
ват и в качеството им на красива визитка през цялата година.

 Ламиниране (двустранно) – КЛАСИК - 0.19 лв./бр. 
(до 1000 бр.); ВЕТРИЛО, ЦВЕТЕ - 0.55 лв./бр. 
 Заобляне на ъгълчета - мин. количество - 1000 бр.
 Ароматно покритие – едностранно – аромат на 
кокос, кафе и портокал - 0.40 лв./бр. Минимално 
количество - 5000 бр.

Предпечат и поставяне на рекламен надпис върху 
кадър от Фототеката – безплатно. Проект на 
индивидуален дизайн на джобно календарче - 15 
лв. (за целия тираж).
Добавяне на стрес-тестер към календарчето – 
прави се индивидуална калкулация. 
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цена в лева без ДДС за 1 бр. мин. количество

СИТО-ПЕЧАТ - за 1 цвят 0.25 100

ТАМПОНЕН ПЕЧАТ - за 1 цвят 0.40 100

В каталозите на водещите европейски производители, с които работим, ще намерите  разнообразни по 
вид, предназначение и цена сувенири. Те са разделени основно в следните категории:

офис-принадлежности

ключодържатели, отварачки, 
фенерчета

часовници, транзистори, 
забавни сувенири

шапки, фанелки, чадъри, чантихимикалки и пишещи комплекти

запалки, пепелници, стъклени и 
керамични чаши

При тампонния печат се изработва клише - за целия тираж, може да се използва многократно.
Цена за обемно лого, трансферен печат, директен печат и лазерно гравиране – прави се индивидуална 
калкулация. 

Рекламни надписи върху сувенири 

РЕКЛАМНИ СУВЕНИРИ
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Ситопечат 
Ситопечатът е най-универсалната техника за надписване на сувенири – почти всички видове изделия 
от пластмаса, стъкло, кожа, керамика, картон. Мастилото се нанася на рамка от ситов плат, върху кой-
то е копирано изображението. 

РЕКЛАМНИ НАДПИСИ ВЪРХУ СУВЕНИРИ
Казват, че сувенирите са “троянските коне” на рекламата. Освен практичен подарък, те имат и други, 
също важни функции – внедряват марката и логото, допринасят за изграждане на положителна нагла-
са у потребителя. За това в голяма степен допринася нанасянето на фирмената символика върху тях 
(сувенир идва от фр. “помня”). 

Трансферен печат
Този вид печат е особено подходящ за надписване на големи по размер и сложни по форма сувенири. 
Изображението се отпечатва на специална хартия, след което се трансферира върху  готовото изделие 
(тениски, шапки, чадъри, чаши и др). 
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Тампонен печат
Този печат се използва изключително за рекламни сувенири, чиято форма не е плоска и при двуцветен 
надпис. Изображението се копира върху метално клише, което се намастилява и със специална маши-
на се отпечатва върху сувенира. 

Лaзерно гравиране
Технология за надписване върху метал, дърво, 
стъкло. Надписът се гравира с помощта на диа-
мантен инструмент – така се получава много 
фин, но четлив контур. 

Дигитален печат
Често дигиталният печат е най-подходящият ме-
тод за полагане на пълноцветно изображение 
върху сувенири, особено при малки размери и 
ниски тиражи.

Обемни апликации
Триизмерните стикери, изработени по специалната технология “Cristal plast”  придават обем на логото. 
С тях ефектно се “надписват” тефтери, папки, визитници, дори малки сувенири като химикалки и клю-
чодържатели. 
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Фирмени бонбони
Това е подарък, който със сигурност ще остави «сладки» спомени у всеки, който го получава. Фирме-
ната символика се поставя върху картонената кутия. Предлагаме над 30 готови модела за опаковки на 
бонбони, на които се добавя вашият фирмен надпис и празнично поздравление. Изработваме и кутий-
ки по индивидуално задание. 

На опаковката на всеки отделен бонбон също 
може да се постави фирмено лого и рекламен 
надпис – няма ограничения за цветността и 
вида на надписа. 

Ментови бонбони в рекламен тубус или в ре-
кламна кутия във фóрмата на кредитна карта– 
логото и рекламният надпис се нанасят върху 
кутийката.

КОЛЕДНИ ПОДАРЪЦИ
Да поздравите служителите, партньорите или клиентите с бутилка фирмено вино или шампанско? Или 
да им поднесете кутия фирмени бонбони или шоколадова картичка? Може ли да се измисли по-приятен 
подарък!

Изработка на кутиики и опаковки за бонбони и шоколад.
Готови модели - 2.75 лв./бр. + 70 лв. за щанца за целия тираж. Ламиниране- 0.75 лв./бр. (мин. кол. – 500 бр.). 
Проект на индивидуален дизайн на кутийка за бонбони (вкл. оригинална форма) - 90 лв. (за целия тираж). 
Кутия за шоколадови бонбони – индивидуална калкулация.
Ръчно изработени бонбони, ментови бонбони в рекламен тубус – по запитване.

Фирмен шоколад, ръчно изработени бонбони
Индивидуална пълноцветна опаковка от картон за блокчета шоколад (100 гр.) или кутия с шоколадови 
бонбони - с вашето фирмено лого и коледно-новогодишно пожелание. VIP-вариант - фин вкус на ръчно 
изработени шоколадови деликатеси и изискан вид на луксозната опаковка.
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Шоколадови визитки
Основата и рекламните надписи на тези нестандартни визитки от шоколад могат да бъдат от кафяв, 
бял, оранжев (портокалов) или зелен (лимонов) шоколад. 

цена в лева без ДДС за 1 бр. бр. в кутия

ШОКОЛАДОВИ ВИЗИТКИ 0.75 40

Фирмено вино и шампанско
Особено подходящо за тържествената атмосфера около коледно-новогодишните празници. Богат избор 
на марки и видове вино (над 200). Върху бутилката се поставя индивидуален фирмен етикет (над 20 готови 
проекта). Ще засилите още повече ефекта от този наистина празничен подарък, като опаковате бутилка-
та в специална кутия или луксозна книжна торбичка.

Фирмени етикети
Могат да бъдат стандартни или изрязани в же-
лана от вас форма. Освен логото, може да бъде 
изписано вашето коледно-новогодишно поже-
лание. 

Луксозни кутии
VIP-вариант – ръчно изработени дървени кутии 
или кожени тубуси за напитки, които се бренди-
рат (чрез сито-печат или лазерно гравиране).

Вкусни комплекти
Специални опаковки за 
комплекти от алкохол, 
шоколад и бонбони. 

 
Правоъгълни етикети за бутилки - 0.34 лв./бр.. Изрязани в нестандартна форма -  0.73 лв./бр. + 30 лв. за  щанца за 
целия тираж (мин. количество  – 500 бр.).  Етикетиране на бутилките с фирмени етикети - 1.50лв./бр. 
Дизайн на фирмен етикет - 20 лв. (за целия тираж)
Луксозни кутии за алкохол и комплекти алкохол и шоколад – индивидуална калкулация.
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Плюшени играчки
Особено уместен вариант, когато клиентите ви са деца, или когато търсите подходящ сувенир за децата 
на своите партньори. Разбира се, всяка плюшена играчка се персонифицира – директно върху нея или 
чрез специален етикет или лентичка. 

Коледни подаръци с фирмено лого
Искате да подарите нещо необичайно и уникално? Или да имате свежа украса за офиса и търговските 
помещения? Какво по-подходящо от новогодишни играчки и коледни сувенири, на които е нанесена фир-
мената символика! 
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Топки и играчки за елха
Най-удачно е да се “надпишат” топки (без ограчинения за размера и цветовете, включително със зла-
тен или сребърен бронз), но има технологии, чрез които могат да се надписват звънчета, поставки за 
свещички, панделки, “снежни” топки... Разбира се, на такива подаръци подхожда красива празнична 
опаковка. Топките могат да се загърнат поотделно в цветна хартия с фирменото лого и новогодишно 
пожелание или да се положат в специално отпечатана елегантна кутия върху постелка от декоративна 
слама.

Комплекти с коледна украса
Създаваме за вашите клиенти екслузивен подаръчен комплект – коледни играчки и свещи се опаковат 
в красиви кутии с пълноцветен дизайн и свежи допълнения като панделки и ръчно изработени малки 
поздравителни картички. 

Свещи с фирмен надпис
Свещите се асоциират с коледните и новогодишни празници и им придават особен уют. Кръгли или 
квадратни, с различни аромати– те винаги са подходящ избор за подарък. Надписът се поставя директ-
но върху свещта по специална технология. А в съчетание с красива поставка или панделка свещта се 
превръща в наистина изискан корпоративен сувенир. 

Рекламен надпис върху играчки за елха и свещи
Ситопечат в един цвят - 1.25 лв./бр. (мин. количество – 100 бр.).
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Коледни чорапчета и торбички
В тази така типична за коледните празници, но приятно изненадваща корпоративна опаковка, дори при-
вичните сувенирни предмети и стандартни календари ще изглеждат неповторимо. Можете да избирате 
от над 50 готови празнични дизайна.

Чорапчетата/торбичките се разкрояват в размер, подходящ за вашите подаръчни комплекти. Избраният 
от вас дизайн се отпечатва пълноцветно по специална технология, а логото и коледно-новогодишното 
послание се интегрират в самия дизайн. Могат да се ушият и VIP-торбички с бродирано лого или всяка 
торбичка да се “адресира” индивидуално. 

Календар-сувенири
Модерните печатни технологии позволяват календар да бъде поставян върху всякакви сувенирни пред-
мети – химикалки, чаши, офис-принадлежности, настолни термометри, подложки за мишки, та дори и 
фанелки. 

цена в лева без ДДС за 1 бр. мин. кол.

КОЛЕДНИ ЧОРАПЧЕТА И ТОРБИЧКИ С РЕКЛАМЕН НАДПИС 25x30 см. (габарити) 4.80 50

КОЛЕДНИ ЧОРАПЧЕТА И ТОРБИЧКИ С РЕКЛАМЕН НАДПИС 35x55 см. (габарити) 5.80 50
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КОЛЕДНИ КАРТИЧКИ
Коледните поздравителни картички все повече се налагат като стандарт в бизнес-общуването. Те са не 
само израз на уважение към партньори и клиенти, но и стилна форма на скрита реклама. Чрез тях по 
ненатрапчив начин и с приятен повод напомняме за своята фирма.

Коледни картички - индивидуални модели

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

формат 2x15 см.x10 см. 1.08 1.03 0.98 0.90

формат 2x11 см.x21 см. 1.58 1.48 1.38 1.28

Предлагаме над 300  модела в разнообразен стил, както и бърз и икономичен начин за надписване  – 
чрез дигитален печат. Логото на фирмата и празничният поздрав се  интегрират в самия дизайн. 

Картички на луксозни картони
Тук идеята е за сдържан дизайн за сметка на 
изключително ефектно изглеждащ и усещащ се 
при допир картон. Можете да избирате от над 
50 модела и картона. Особено сполучлива е 
комбинацията с надписи от голд или сух печат. 

Картички – индивидуален проект
Изготвяме картички изцяло по индивидуален 
проект – дизайн, размер и форма, допълнител-
ни цветове (сребърен бронз, златен бронз), из-
рязване в нестандартни форми, ефектни печат-
ни технологии.

27003 27040

27014 6880 4115 4113

27050

27007 27037

27028

27046

Цените се отнасят както за готов дизайн, така и по индивидуален проект, с включен рекламен надпис и коледно-
новогодишно пожелание. Предпечат и поставяне на рекламен надпис върху готов дизайн – безплатно. Проект на 
индивидуален дизайн на коледна картичка - 40 лв. (за целия тираж). Когато картичката е изрязана (щанцована) в 
определа форма - 0.45 лв./бр. и 30 лв. за индивидуална щанца (за целия тираж). Минимално количество–500 бр. 
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Двойни картички, висококачествени картони, УВ лак, различни формати

36 ЗД 0989 ЗД 0930 ЗД 0929 ЗД 1030 ЗД 0960 ЗД 0952 ЗД 0991 ЗД 0992
размер 12,5х17 14,5х14,5 12,5х17 21,8х10,8 17х12,5 12,5х17 15х15 12,5х17

ЗД 0930
ЗД 0989 ЗД 0929

ЗД 0960ЗД 1030

ЗД 0952 ЗД 0991 ЗД 0992

* специални ефекти, брокати, цветни фолиа

Коледни картички – готови модели 
Предварително отпечатани картички на коледно-новогодишна тематика – добавяме паус (стандартен или 
ефектен) с вашето лого и пожелание. Тук се възползвате от предимството  дори минимални тиражи да 
бъдат изпълнени с ефектни печатни технологии – голд печат, нестандартни форми, луксозни картони. 
Изключително богат избор – над 200 дизайна и модела. 
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1,20лв/бр.
1,80лв/бр.Двойни картички, висококачествени картони, цветни фолиа, 

специални вложки, различни формати

39ЗД 0521 ЗД 0574* ЗД 0100 ЗД 0363* ЗД 0365* ЗД 0613* ЗД 0271* ЗД 0765* ЗД 0525
размер 14,5х14,5 17х12,5 14,5х14,5 16х16 16х16 16х16 16х16 16х16 14,5х14,5

ЗД 0521 ЗД 0574*, ефектен картон ЗД 0100, ефектен картон

ЗД 0363*, ефектен картон ЗД 0365*, ефектен картон

ЗД 0271* ЗД 0765* ЗД 0525

ЗД 0613*

* специални ефекти, брокати, цветни фолиа, ефектни картони

Текстова “банка”
Грамотно написаното, красиво изразено поздравление е израз на вашето уважително отношение 
към партньорите. За ваше улеснение сме подготвили специална “банка” с подходящи поздравителни 
текстове, цитати, пожелания, които може да ползвате при текстовото оформление на вашите колед-
но-новогодишни картички. 

Рекламен надпис върху готови картички
Когато надписът се прави върху стандартен паус, който се влага в картичката: в един цвят (черен)  – добавя се 
0.24 лв./бр. Надпис в един цвят (черен) върху луксозен паус с графични елементи - 0.45 лв./бр.
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Картонени пликове
Тези опаковки предлагат многобройни 
възможности за избор на картони, цветност, 
технологии за надписване. Готовите хартиени 
и картонени опаковки са подходящи както за 
отделните календари, така и за подаръчни 
комплекти от няколко календара. 

Хартиени торби с дръжки
Изработват се от бяла или цветна релефно-
оребрена хартия, надписват се чрез офсетов или 
друг вид печат. Върху готови едноцветни пликове 
също може да се нанесе фирмената символика. 
Ново предложение – VIP-пакети от златиста/
сребриста материя за луксозни календари и 
скъпи подаръци. И още една алтернатива – 
пакети от специален PVC материал – стилно и 
солидно.

Опаковки от полиетилен
Индивидуалната прозрачна полиетиленова 
опаковка се предлага за работните и многолистни 
стенни календари, бележниците, настолните 
календари и CD-календарите.
Могат да се опаковат и календарни комплекти. 

Опаковки – индивидуален проект
Новогодишното празнично настроение идва не само и не просто от подаръка, но и от неговата опаковка. 
Затова е добра идея да се помисли за ефектни, едностилни, празнични опаковки. Правят се по индиви-
дуален проект – размер, картон, печатни технологии. 

ОПАКОВКИ ЗА КАЛЕНДАРИ И СУВЕНИРИ
Да поднесем фирмените подаръци в красива, оригинална, дори нестандартна опаковка - още едно 
стратегическо средство за повишаване на рекламния ефект. 

цена в лева за 1 бр. без ДДС за 1 бр.

за стенни работни и многолистни календари 0.43 

за настолни календари, за календар-белжници 0.40

цена в лева за 1 бр. без ДДС за 1 бр.

за стенни работни и многолистни календари 1.80

Минимално количество - 500 бр.
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Хартиени пликове
Върху хартиените пликове тип “пощенски” 
се отпечатва вашата фирмена символика, но 
може да се постави и удачна “декорация” от 
новогодишни мотиви и поздравления.  

Кутии за работни календари
Специално разработените опаковки правят 
силно и приятно впечатление и допринасят по-
даръкът да изглежда по-ценен и авторитетен. 
Удобни са и за пощенска разпратка на работ-
ните календари. 

Тубус за постер-календари
Еднолистните постери са най-податливи на външ-
но въздействие, затова е особено удачно да се 
“пазят” в специален тубус. Няма ограничения за 
цветността на изображението и оформлението.

Кутии за подаръчни комплекти
Опакован и поднесен в специална кутия, вашият 
коледен подарък ще изглежда празнично и, раз-
бира се, ще се приема с удоволствие. Разработ-
ва се кройка и дизайн, съобразен с елементите 
на вашия подаръчен пакет.

Кутии за сувенири
Поднесени в специална фирмена кутия, дори “дребните” сувенири като химикалки и запалки ще изглеждат 
по-солидно и луксозно. Предлагаме кройки за подаръчни кутии – за химикалка, за комплект химикалка 
и запалка, за тефтери, за комплект тефтер и химикалка и др. Можем да разработим за вас специална 
опаковка според съдържанието и спецификата на подаръчния комплект. 

цена в лева за 1 бр. без ДДС 35x47см

бял плик (тип пощенски), с пълноцветен печат 1.55

плик от бял картон, с пълноцветен печат 3.15

цена в лева за 1 бр. без ДДС 35x25см

картонена опаковка за работни календари 1.40 

кутия за календар с часовник 1.80


