KSIĄŻKOWE

KALENDARZE KSIĄŻKOWE
Eleganckie kalendarze książkowe o innowacyjnym wzornictwie zgodnym z najnowszymi trendami. Różnorodne kolory,
solidne wykończenie, niepowtarzalna okładka i przejrzysta zawartość czyni każdy nasz kalendarz funkcjonalnym i
wyjątkowym. Szeroki wachlarz dostępnych formatów pozwala na wybór tego najlepszego dla nas. Doradzamy w
wyborze, oferujemy realizację indywidualnych projektów, dbamy o szczegóły wykonania, zapewniamy wysokiej jakości
materiały.

TRÓJDZIELNE, JEDNODZIELNE

KALENDARZ TRÓJDZIELNY
Tradycyjny kalendarz z trzema oddzielnymi
kalendariami. Czytelne kalendaria doskonale
uzupełniają indywidualny projekt kalendarza. Projekt
ze zdjęciami i innymi elementami graficznymi może
również płynnie przechodzić na inne obszary
kalendarza.

KALENDARZ JEDNODZIELNY
Jednodzielne kalendarium doskonale wpasowuje się z
indywidualną szatą graficzną kalendarza firmowego.
Dzięki zastosowaniu takiej formy kalendarza zyskujemy
dużą powierzchnię reklamową.

KALENDARZE

KALENDARZE Z MAGNETYCZNYM OKIENKIEM
Kalendarz z magnetycznym okienkiem to innowacyjne rozwiązanie dla klientów, ceniących zarówno estetykę jak
i funkcjonalność. Magnetyczna ramka przylega do kalendarza bez pomocy foliowego paska i można ją
swobodnie poruszać po kalendarium. Magnetyczne okienko można zastosować do kalendarzy jednodzielnych,
trójdzielnych, spiralowanych i biurkowych.

BIUWARY, BIURKOWE

BIUWAR
to doskonała forma promocji firmy. Jest
idealną pomocą w pracy biurowej, a przy
tym doskonałym wsparciem dla działań
marketingowych w firmie. Duża
powierzchnia kalendarza pozwala na
indywidualny projekt grafiki reklamowej z
miejscem wydzielonym na notatki oraz
kalendarium.

KALENDARZ BIURKOWY AUTORSKI
To całoroczna wizytówka firmy i jej produktów. Z uwagi
na swoje małe rozmiary znajdzie miejsce na każdym
biurku. Grafika zamieszczona na kalendarzu biurkowym
ze zdjęciem będzie reklamą twojej firmy lub
produktów przez 365 dni w roku.

KALENDARZ PLANSZOWY
Duże kalendarze planszowe to przykład na
maksymalne wykorzystanie powierzchni
kalendarza z przeznaczeniem na reklamę
firmy. To doskonała wizytówka firmy dzięki
której utrwalimy wizerunek w świadomości
klientów.

KALENDARZ EKOLOGICZNY
KALENDARZ Z PAPIEREM Z JABŁKA
Notes z papierem z jabłka produkowany jest z włókien
roślinnych. Do produkcji surowca, z którego powstaje
papier, używane są skórki i rdzeń jabłka. Technika
pozyskania surowca została opatentowana jest to proces,
który daje życie tym częściom produktu, które były do tej
pory wyrzucane. Produkty te zawierają od 35 do 50%
celulozy jabłkowej. Papier jabłkowy nadaje się w 100% do
recyklingu, nie zawiera chloru i metali ciężkich. Notesy
można spersonalizować.
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