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НАСТОЛНИ КАЛЕНДАРИ
Полезните помощници 44

КЛАСИК
С работно тяло, произведено в оптимално висок тираж, и 
многобройни варианти за индивидуални корици – това е 
изгоден избор както за малки, така и за големи тиражи. 
Работното тяло на настолните бележници КЛАСИК е за 
седмично планиране на ангажиментите и с календариум на 
български и английски език.

Информационното тяло съдържа важни телефонни номера, 
телефонни кодове в страната и чужбина, празници и имен-
ни дни, часови пояси, разстояния между градовете, нацио-
нални валути, мерни единици и др.

Корици
размер на горна корица – 29х13 см.
размер на подложка – 29х16 см.
картон – 230 гр. едностранен гланц

Тяло (календариум)
обем – 62 страници
размер на тялото – 29х13 см.
хартия – 70 гр. офсет

Настолните календари са рекламен сувенир, който се отплаща дълго време - по-
ставени на работното място,  те привличат и задържат погледа ежедневно. 

НАСТОЛНИ БЕЛЕЖНИЦИ
Настолните модели в “Календари 2020” са не просто и не само  красиви рекламни сувенири, но също и 
практични делови помощници с много полезни допълнителни функции и елементи.

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

Цените се отнасят както за календари с корици с готов дизайн, така и по индивидуален проект.
В цената е включен рекламен надпис върху кориците (долна и/или горна).  
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КОРИЦИ С ГОТОВ ДИЗАЙН
Бърз и икономичен вариант - на предварително разработените корици е предвидено място за рекла-
мен надпис.
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фирмен проект фирмен проект

Индивидуален дизайн
Кориците им могат да бъдат из-
пълнени по индивидуален проект 
с пълноцветен печат. 

Удобни модели
На специално предвидените сек-
тори за илюстративна и текстова 
информация добавяме снимки и 
текст, свързани с дейността на 
вашата фирма. 
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Корици от луксозни картони
Както при стенните работни календари, и тук може да се приложи лук-
созен вариант за “опаковка” на страниците. Това са цветните картони 
хромлукс и ефектните дизайнерски картони. Брендирането става чрез 
голд-печат (с метализирано фолио), сух (релефен) печат, дигитален 
или сито-печат. Възможни са разнообразни комбинации от вид и цвят 
на картона, цвят на металното фолио и вид печат. 
Изберете от над 200 вида ефектни картони, от над 20 цвята картони 
хром-лукс. 

Корици – твърда подвързия
Настолният КЛАСИК изглежда по-солидно и луксозно, когато пълноцветното изображение се отпе-
чати върху хартия и подвърже върху твърда картонена долна и горна корица (мукавен 2 мм. картон) с 
мека дунапренова вложка. Така календарът става особено привлекателен не само на външен вид, но 
и при допир.
Корици – твърда подвързия – 2.05лв./бр.; с мека дунапренова вложка - 2.25 лв./бр.

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 -

Клише за голд печат - 35 лв. за целия тираж; за сух печат (2 клишета)- 70 лв.
 

1924 4034

Изрязани корици – готов дизайн
Кориците на този иначе “стандартен” делови сувенир могат да се изрязват (щанцоват) във вся-
какви форми, включително следващи формата на логото.

Еко корици
Изработват се от рециклиран еко картон CAMEL - бял, екрю, кафяв.
Брендират се в един или два цвята чрез ситопечат.

Когато корицата е изрязана (щанцована), се прибавя по 1.50 лв./бр.  Минимален 
тираж за изрязани (щанцовани) корици, – 500 бр. При индивидуална изрязана 
корица – за изработка на щанцата – 40-80 лв. (за целия тираж) в според 
сложността.

35

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
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�������� ����: ������ ����� ������ � ������� � 
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- 3 ����� - BG/GB/D
- 2 �������� �� �������� ��������� ����������
- 1 �������� �� ��������� ������
- ������� �������

������  � ��� ������ ��� � ������

0913cam

Корици цветен структурен картон
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ЛУКС
Вариант, подходящ за тези, които искат да впечатлят със стил и отлично качество. Подвързани с твър-
да кожена корица и надписани с някой от ефектните методи за печат, настолните кожени бележници 
са достоен фирмен сувенир. 

цена в лева без ДДС за 1 бр.

модел 6045 9.80

цена в лева без ДДС за 1 бр.

модел 6043 10.80

Петрол

Кафяв

Червен

Син Зелен

Бордо

Черен

Кафяв
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цена в лева без ДДС за 1 бр.

модел 6047 5.35

цена в лева без ДДС за 1 бр.

модел 6046 6.45

цена в лева без ДДС за 1 бр.

настолен календар 
без дати   3.75

Син

Бордо

Графит

Черен

Черен

Зелен

Петрол

Син

Сребро

Бордо

Зелен

Бордо

37

 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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цена в лева без ДДС за 1 бр.

модел NUVOLA    4.00
Цветове: черен, син, зелен, бордо, сив.

Цветове: зелен, бордо, син, графит

цена в лева без ДДС за 1 бр.

модел SATIN 5.10

Рекламни надписи върху кожени корици
Използват се един или комбинация от два метода за надписване – сито-, голд- или сух печат. 

 Сито-печат - 0.40лв./бр. за един цвят (минимално количество - 100 бр.).
 Сух печат (релефно изображение) -по запитване за 2 клишета по 50 лв.
 Голд печат (със златно или сребърно фолио) - по запитване и 75 лв. за 1 клише (за целия тираж, може да се 
ползва многократно).

сух печатситопечат голд печат
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ВСЕКИДНЕВНИК 
Удобен аксесоар за всяко бюро – бележник с 365 листа за ежедневно планиране на ангажиментите. 
Разработени са 3 пълноцветни модела – с пейзажи, букети и репродукции на световни майстори.

ДЕЛТА
И този модел поднася изненада – календарът е отпечатан не само върху страниците, а и върху ръбче-
тата на листовете отстрани. Скосеният формат и специалното разположение на месеците позволяват 
цялата година да е винаги пред погледа. Рекламната символика е на всяка страница и на корицата.
Минимално количество - 500 бр. Прави се индивидуална калкулация. 

обем – 365 листа 
размер за тялото – 13,2х9 см. 
хартия за тялото – 70 гр. 
картон за корицата– 250 гр. 
цветност - пълноцветно
минимално количество - 1000 бр.

хартия за тялото – 80 гр. офсет
цветност на корицата - пълноцветно
подвързване – твърда корица, ламинирана

календар 
на текущия месец

текущата дата с номер 
на седмицата, 
брой минали и оставащи дни, 
зодиакален знак

празниците на този ден

обем – 293 листа
размер – 16.5x13.5 см.
цветове – 2 по избор

С УСМИВКА – ВСЕКИ ДЕН!
Модел, който със сигурност ще “държи” вниманието към вашата фирма в течение на цялата година. 
Седмичният планер е част от весел колаж от карикатури, снимки и остроумни цитати - за да започва 
денят с усмивка и настроение. 

хартия за тялото – 
90 гр. мат или гланц
обем – 54 листа
размер  – 22х16 см.
минимално количество - 1000 бр.

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

ПЛАН
ПЛАН е голям настолен работен планер с удобно организирани сектори за всеки ден от седмицата, 
календар за цялата година, места за важни бележки и телефонни номера. Рекламният надпис се отпе-
чатва върху всяка страница.

обем на тялото – 50 листа
размер на тялото – 29х43 см.
хартия за тялото – 70 гр. офсет
картон за корицата – 300 гр.

обем на тялото – 50 листа
размер на тялото (габарити)–29х43 см.
хартия за тялото – 70 гр. офсет
скрепване - чрез лепене

обем на тефтерчето – 50 листа
размер-50х75 мм., 70х75 мм, 100х75 мм, 
150х100 мм
цветове на листчетата - жълт или бял

С пълноцветна корица
Настолният планер може да се 
“затвори” с пълноцветна корица. 
Изберете вариант от многоброй-
ните модели или илюстрация от 
Фототеката. Може да кореспон-
дира с дизайна на главата на ра-
ботния календар.

Със самозалепващи листа
Ново атрактивно предложение 
и допълнителен, безспорно по-
лезен елемент – в страниците 
се “вклинява” тефтерче със са-
мозалепващи се 50 листчета 
(Memopads) с фирменото лого и 
контактна информация. 

фирмен проект фирмен проект

Нестандартна форма
Възможни са разнообразни фор-
мати, цветове и оформление на 
страниците. Един от вариантите е  
изрязването на листа да следва 
формата на логото, а технологи-
ята на изработване позволява 
произволно изрязване.

фирмен проект1426 6666

фирмен проект

Цените се отнасят както за календари с готов дизайн, така и по индивидуален проект. В цената е включен  
рекламен надпис върху всяка страница. Предпечат и поставяне на рекламен надпис върху готов дизайн или 
удобен модел – безплатно. Проект и дизайн на индивидуални корици - 70 лв. (за целия тираж)

 Пълноцветна горна корица (готов проект или индивидуален дизайн) - 1.15 лв./бр. Когато корицата е изрязана 
(щанцована), се прибавя по 1.50 лв./бр. Минимален тираж за изрязани (щанцовани) корици, както и с корици от 
луксозни картони – 300 бр.
 Ламиниране на корицата (едностранно) – горна 0.29 лв./бр. (минимален тираж 300 бр.)
 Със самозалепващи листчета (минимален тираж - 500 бр. ) – прибавя се 2.90 лв./бр.  

Допълнителни опции 



10

НАСТОЛНИ ПИРАМИДКИ
Удобство, проверено от времето! Настолните пирамидки - разнообразни по вид - са се наложили като 
неотменим атрибут на работното място. 

Рекламен надпис може да се постави и чрез 
голд и/или сух печат върху луксозен цветен     
картон.

Прозорче от PVC за 
отбелязване на теку-
щата дата - допълни-
телна опция.

Скрепване чрез спи-
рала - допълнителна 
опция.

Специално “гнездо” под календариума с лист-
чета за бележки. Всяко листче е с фирмен 
надпис.   

УНИВЕРСАЛ
Удобна, практична и компактна, УНИВЕРСАЛ е най-широко разпространената настолна пирамидка. 
Съдържа 12-листен календариум (по 3 месеца на лист за предишен, текущ и следващ месец).

размер на календариума – 8,5х14 см.; хартия – 70 гр. 
цветове – синьо и червено, черно и червено, зелено 
размер на основата – 10х17 см.
картон – 250 гр. едностранен гланц 

Върху основата е предвидена значителна ре-
кламна площ – на лицето под или над календа-
риума, както и на гърба.

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

Цените се отнасят както за пирамидки с готов дизайн, така и по индивидуален проект.  В цената е включен и 
рекламен надпис върху основата – без значение от броя на цветовете и големината. 

 Прозорче за отбелязване на датата - 0.20 лв./бр.
 Ламиниране на основата - 0.45 лв./бр. (при тираж над 300 бр.)
 Рекламен надпис върху луксозен картон с ефектни печатни технологии - индивидуална калкулация.
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УНИВЕРСАЛ-КОМБИ
Комбинация от работно тяло УНИВЕРСАЛ и пълноцветна основа. 
Работната секция се прикрепя чрез лепене или спирала. За пира-
мидките УНИВЕРСАЛ-Комби е удачно да се използват и илюстра-
ции от Фототеката.

50010 9070

размер на основата – 44х22 см. (разгъната)
картон – 250 гр. едностранен гланц

размер на календариума – 8,5х14 см.
хартия за календариума – 70 гр. офсет

Индивидуален дизайн
Този модел е особено подхо-
дящ за индивидуален дизайн, 
който съответства с оформле-
нието на  работния календар. 

9072 9073 9074

Опция “Албум”
Със специално изрязани “пал-
чета” пирамидката се “тран-
сформира” в рамка за лични и 
семейни снимки. 

С термометър
Малък термометър за стайна 
температура, вграден в осно-
вата на пирамидката.

Джобче за бележки
Специално конструирано джо-
бче “подрежда” така склонни-
те към “разпиляване” бележки 
и визитки. 

Бележник и Memopads-листчета
Добавяме още два елемента – бележник за водене на записки 
(всяка страница е брендирана), както и бележник със самолепящи 
се Memopads- листчета (също всяко е брендирано). 

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

Цените се отнасят както за календари с готов дизайн, така и по индивидуален проект. В цената е включен  
рекламен надпис върху основата. Предпечат и поставяне на рекламен надпис – безплатно. 

Цените се добавят към основните. 
Минимално количество - 500 бр.

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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ТРИ В ЕДНО
Умален модел на стенния ра-
ботен календар – календариум 
с три месеца (текущ, минал и 
следващ), празниците през те-
кущия месец и пълноцветно из-
ображение.

КОМПАКТ 
Характерното за този компактен и удобен при използване върху работното място модел е  “изчисте-
ният” календариум с цифри в крупен план. Рекламната информация е на всяка страница, цветността е 
съобразена с фирмената символика.

размер – 10.5х15 см.
хартия – 135 гр. мат
цветове – пълноцветно (по избор)
размер на основата – 13,5х15 см.
картон за основата – 230 гр. гланц 
скрепване – чрез метална спирала

9075 9076

6373 6374

CD-ПИРАМИДКИ 
Оригинален и модерен ре-
кламен подарък. 13-листният 
календариум е в стилна про-
зрачна кутия от полистирол. 
Рекламният надпис се поставя 
върху всеки лист и/или върху 
капака на кутията.
Разработени са 13 тематич-
ни дизайна на CD-календари. 
Може да се направи и индиви-
дуален проект. размер на – 12,4х14,2х1 или 9,1х9,2х0,8 см.; хартия – 135 гр. гланц или мат

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

Цените се отнасят както за пирамидки с готов дизайн, така и по индивидуален проект.  В цената е включен и 
рекламен надпис върху всяка страница – без значение от броя на цветовете и големината.  За допълнителен 
рекламен надпис върху основата- 0.24 лв./бр. за 1 цвят– черен и 1.15 лв./бр. за пълноцветен. 

Цените се отнасят както за пирамидки с готов дизайн, така и по индивидуален проект.  В цената е включен и 
рекламен надпис върху всяка страница – без значение от броя на цветовете и големината. 
Проект на пирамидка с индивидуален дизайн – 90 лв. Обработка на снимки и илюстрации - 5 лв./бр. 
За допълнителен рекламен надпис върху капака на кутията на CD-пирамидка -0.45 лв./бр. за 1 цвят.
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размер на – 12,4х14,2х1 или 9,1х9,2х0,8 см.; хартия – 135 гр. гланц или мат

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

Цените се отнасят както за пирамидки с готов дизайн, така и по индивидуален проект.  В цената е включен и 
рекламен надпис върху всяка страница – без значение от броя на цветовете и големината. За допълнителен 
рекламен надпис върху основата- 0.24 лв./бр. за 1 цвят– черен и 1.15 лв./бр. за пълноцветен. 
Проект на пирамидка с индивидуален дизайн – 90 лв. Обработка на снимки и илюстрации - 5 лв./бр. 

КОЛОР
Многолистни настолни пирамидки с пълноцветни странички, които са с готов дизайн. Рекламният над-
пис се слага върху всяка страница и/или върху основата. Можете да избирате от над 50 готови модела.

ЗЛАТНА БЪЛГАРИЯ СЕЗОНИ ПЕЙЗАЖИ

10430 10353 10305

ЕВРОПЕЙСКИ СИМВОЛИ ОКОЛО СВЕТА БУКЕТИ

ЕКЗОТИЧНИ АВТОМОБИЛИ

10400

СИНЬО ЛЯТО

10314

10397 10308 10356

МЕЧТАНИ МОМИЧЕТА 

10323
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6478 6479 6480

обем – 12 л.,; скрепване - чрез спирала
хартия – 135 гр.мат или гланц
картон за основата - 250 гр. луксозен

ИЗРЯЗАНИ ПИРАМИДИ
При тези модели изненадата е във фόрмата на страниците – всички 12 листа следват линията на дизай-
на, а заедно с основата от луксозен картон правят от пирамидките стилен рекламен подарък.

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

Цените се отнасят както за пирамидки с готов дизайн, така и по индивидуален проект.  В цената е включен и 
рекламен надпис върху всяка страница – без значение от броя на цветовете и големината. За допълнителен 
рекламен надпис върху основата- 0.24 лв./бр. за 1 цвят– черен и 1.15 лв./бр. за пълноцветен. 
Проект на пирамидка с индивидуален дизайн – 90 лв. Обработка на снимки и илюстрации - 5 лв./бр. 

Цените се отнасят както за пирамидки с готов дизайн, така и по индивидуален проект.  В цената е включен и 
рекламен надпис върху всяка страница – без значение от броя на цветовете и големината. За допълнителен 
рекламен надпис върху основата- 0.24 лв./бр. за 1 цвят– черен и 1.15 лв./бр. за пълноцветен. 
Проект на пирамидка с индивидуален дизайн – 90 лв. Обработка на снимки и илюстрации - 5 лв./бр. 

БЕЛЕЖНИК-ПИРАМИДИ
Ето една необичайна комбинация – бележник, подвързан и сглобен като настолна пирамида. Тези мо-
дели носят висока степен на индивидуализация. Към календариума за всеки месец са предвидени 
места за снимка и текстова информация, свързани с дейността на вашата фирма. Цветовата гама също 
ще бъде в синхрон с фирмените ви цветове.

5501 5502 5503

обем на тялото – 13 листа
размер – 14,5х26 см. (разгънат вид)
хартия – 135 гр., лукс-картон – 250 гр. 
скрепване - чрез спирала

Предлагаме няколко предварително разработени тематични предложения: ПРИРОДАТА ВЪВ ФОКУС, ЕВРО-
ПЕЙСКИ СИМВОЛИ, СВЕТОВНИ ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ, ПРАЗНИЦИ И ТРАДИЦИИ, СЕЗОНИ, ПЕЙЗАЖИ. За 
всеки от моделите БЕЛЕЖНИК-ПИРАМИДА можете да подберете илюстрации към календариумите от богатата 
ни Фототека. За основа на този модел пирамиди можете да изберете от над 200 вида ефектни цветни дизайнер-
ски картони.
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цена за 1бр. в лв. без ДДС за 500 бр. за 1000 бр.

 “ЗАВЪРЗАНИ” ПИРАМИДИ 5.60 4.90

КРЪГЛИ ПИРАМИДКИ
Поставени на бюрото, те със 
сигурност ще привличат вни-
манието. Кръгът с месеците се 
завърта, за да се покаже те-
кущият месец през специално 
изрязано прозорче. Цена 3.65 
лв./бр. при тираж 300 бр. При 
по-високи тиражи се прави ин-
дивидуална калкулация

КАЛЕНДАР-
ТРАНСФОРМЕР
Триизмерен календар, подхо-
дящ и като необичаен фирмен 
сувенир. Забавно и под фор-
мата на игра се сглобяват под-
вижни кубчета с фрагменти-
рани картини и календариум. 
Цена 7.80 лв./бр. минимален 
тираж - 1000 бр. 

НАСТОЛНИ ПОСТАВКИ
Конструкцията им позволява 
да се “натоварят” с още по-
лезни функции – моливник, 
поставка за мобилен телефон, 
“джобче” за визитки и бележ-
ки и др. Цена 2.65 лв./бр. при 
тираж 300 бр. При по-високи 
тиражи се прави индивидуална 
калкулация

5116

6538

фирмен проект

5127

5203

“ЗАВЪРЗАНИ” ПИРАМИДКИ
Тази пирамидка няма как да остане незабелязана – предимно за-
ради впечатляващия си начин на скрепване на основата от гофри-
ран или дизайнерски картон с тънка кожена връзка. Разработени 
са пет тематични дизайна: БИЗНЕС И КОМУНИКАЦИИ, ПРИРОДА, 
КРАСИВИ МОМИЧЕТА, БЪРЗИ КОЛИ, ДЕТСКИ УСМИВКИ. Цена 
5.60 лв./бр. при тираж 500 бр. При по-високи тиражи се прави инди-
видуална калкулация

размер на тялото – 22,5x24см.
картон  – луксозен, релефен
скрепване - спирала и кожена връзка

72

Цените се отнасят както за пирамидки с готов дизайн, така и по индивидуален проект.  В цената е включен и 
рекламен надпис върху всяка страница – без значение от броя на цветовете и големината.


