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СТЕННИ ПОСТЕРИ
Силно рекламно присъствие 22

Еднолистните стенни календари (тип “постер”) са чудесна възможност за съчета-
ване на атрактивна визия с голяма рекламна площ. 
В “Календари 2019” можете да избирате от над 300 нови модела еднолистни ка-
лендари с най-разнообразна тематика.  

ЕДНОЛИСТНИ КАЛЕНДАРИ - ГОТОВ ДИЗАЙН
Икономично и бързо решение - върху пълноцветния постер-календар е предвидена рекламна площ. 
Рекламният надпис може да бъде в един, два или три цвята, както и пълноцветно.

5139 5077 5206

Метални лайсни за окачване 
Като допълнителна опция, календарите могат да бъдат изпълнени с метални 
лайсни (само горна, както и горна и долна). Стандартни цветове – сребрист 
или златист металик. Възможност за цвят по избор чрез индивидуална поръч-
ка. 

цена за 1 бр. в лева без ДДС за 300 бр. за 500 бр. за 1000 бр. за 2000 бр.

ПОСТЕР (47x68 см) - готов дизайн; индивидуален дизайн; удобни модели 1.40  1.30 1.05 0.75

Цените са за постери както с готов, така и с индивидуален дизайн. В цената е включен и рекламен надпис – без 
значение от броя на цветовете и големината.  

Предпечат и поставяне на рекламен надпис върху постери с готов дизайн или удобни модели – безплатно. 
Обработка на снимки или илюстрации на клиента за постери – удобни модели – 5 лв./бр. Проект за 
индивидуален дизайн на еднолистни календари - 100 лв. (за целия тираж).
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Допълнителни опции - ламиниране / лакиране 
Стенните календари са не просто и не само носител на информация, но и художествен акцент в инте-
риора. Затова се цени най-вече тяхната естетическа привлекателност. Освен впечатляващия дизайн, 
великолепен ефект дават и най-атрактивните следпечатни технологии. 
Ламинирането придава блясък, пищност и наситеност на цветовете, създава по-добра защита от външ-
ни въздействия. Ламиниране - 0.80 лв./бр. (едностранно).
Лакирането се прави за придаване на дълбочина на изображенията, за предпазване от преждеврмен-
но износване. Лакиране - 0.48 лв./бр. (минимален тираж - 1000 бр.).
Глитерно лакиране - още по-ефектен и впечатляващ вид при стенните постери може да се постигне 
чрез хитовата UV-технология. Използват се специални декоративни лакове с брилянтин и добавени 
фини златисти или сребристи частици (т.нар. глитери). Прави се индивидуална калкулация.
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ЕДНОЛИСТНИ КАЛЕНДАРИ - ИНДИВИДУАЛЕН ДИЗАЙН
Със своята голяма рекламна площ еднолистните календари с индивидуален дизайн предоставят добра 
възможност за силно рекламно присъствие. Изработват се изцяло по ваше задание - дизайн, текстова 
и графична информация, хартия, формат, цветност, ламиниране и др.

ПМ - 60ПМ - 60

ПОСТЕР – удобни модели
Както при главите, и тук сме подготвили разнообразни по стил готови дизайни – бързо добавяме жела-
ните от вас илюстрации и текст. Цветовата гама на всеки модел, ще бъде съобразена и ще кореспон-
дира с фирмените ви цветове. 

Еднолистни календари – единични бройки
Ако са ви необходими малък брой еднолистни календари, вариантът е дигитален печат във формат А3+ 
(32x47 см.). Тиражът може да бъде и 1 бройка! Цена - 1.30 лв./бр.
Ако са ви необходими  много големи постери (без ограничения в размера!), също има добро решение– 
широкоформатен печат. Цена - 44 лв./кв.м. Ламиниране - 10.80 лв./кв.м.
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МЕТАЛНИ КАЛЕНДАРИ
Отпечатват се пълноцветно по специална техно-
логия върху тънък алуминиев лист - изображени-
ето има метализиран ефект.

ТЕКСТИЛНИ КАЛЕНДАРИ
Изпълняват се чрез фото-печат върху текстилно 
платно – така се постига неповторимият вид на 
ръчно рисувана картина. 

Допълнителна 
опция
Удачно е да по-
ставим текстил-
ния календар в 
рамка – така ще 
подсилим още 
повече декора-
тивния ефект. 

Допълнителна 
опция
Полезно и атрак-
тивно – магнитно 
кръгло или ква-
дратно “прозор-
че” за отбеляз-
ване на текущата 
дата. 

ЛУКС
Стилен, ефектен, впечатляващ – отпечатан със специални златни или сребърни мастила, вашият по-
стер-календар ще бъде отличен подарък за деловите партньори и важни клиенти. 

цена за 1 бр. в 
лева без ДДС за 20 бр. за 50 бр. за 100 бр.

МЕТАЛНИ 
КАЛЕНДАРИ 21.00 20.00 17.00

цена за 1 бр. в лева без ДДС за 500 бр. за 1000 бр. за 3000 бр.

ЛУКС (47x68 см.), пълноцветен печат + златен/сребърен бронз 1.90 1.60 1.10

цена за 1 бр. в 
лева без ДДС за 20 бр. за 50 бр. за 100 бр.

ТЕКСТИЛНИ 
КАЛЕНДАРИ 10.50 9.50 7.60
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ДУБЪЛ
Ето че постер-календар може да бъде констру-
иран и така– два листа са скрепени чрез лайсна, 
като горният е изрязан с определена форма, а на 
долния е добавена информация за празниците 
през годината.

ДВЕ В ЕДНО
Изненадата тук е в съчетаването на два типич-
ни модела – постер и многолистен – в единна 
конструкция. Резултатът– цялата година е пред 
погледа, а всеки месец се “открива” с различна 
илюстрация. 

НЕОН
Флуорисциращите мастила, с които се отпечатват тези модели, постигат наистина приковаващ погледа 
ефект – каква по-желана отлика за стенен календар! 

цена за 1 бр. в 
лева без ДДС за 500 бр. за 1000 бр. за 2000 бр.

ДУБЪЛ 3.00 2.80 2.05

цена за 1 бр. в лева без ДДС за 500 бр. за 1000 бр. за 3000 бр.

НЕОН (47x68 см.), пълноцветен печат + допълнителен флуорисцентен цвят 1.90 1.60 1.10

цена за 1 бр. в 
лева без ДДС за 500 бр. за 1000 бр. за 2000 бр.

ДВЕ В ЕДНО 9.80 7.80 7.20


