
CENNÍK PAMÄTNÍČKOV, PERGAMENOV, 
POZVÁNOK PRE UČITEĽOV

AKCIOVÁ bežná cena

skladacie pamätníčky 1,00 €/ks 2,00 €/ks
pamätníčkové knižky 2,00 €/ks 4,00 €/ks
pamätníčkové knižky - vlastný dizajn (min. 15ks) (25% zľava) 5,90 €/ks 8,90 €/ks
pergameny 0,45 €/ks 0,90 €/ks
pergamen BIG - formát A4 0,70 €/ks 1,40 €/ks
pozvánky pre učiteľov 0,30 €/ks 0,60 €/ks
pozvánky pre učiteľov - vlastný dizajn (min. 20ks) 0,60 €/ks 1,20 €/ks

*   Akcia Maxi stužkový balík len za 1,49€/žiak platí pri objednaní min. 40ks oznamiek na osobu a uhradenej 
zálohe najneskôr do 31.5.2020 
**  Podmienkou grafického spracovania návrhu zdarma je aj následná tlač našou firmou. Pokiaľ nebude 
naša firma realizovať následnú tlač, účtujeme za spracovanie návrhu a objednávky oznamka sumu 
50€. 
*** Platí pri objednaní fotenia celej triedy (min. 15 žiakov) a následnom objednaní balíčka fotiek. Termíny 
fotenia sú obmedzené, rezervácia voľných termínov je do 30.6.2020. 
  

Za grafické spracovanie vlastného dizajnu pozvánok a pamätníčkových knižiek 
a  jeho prípravu k tlači je príplatok 5€.

stuha na triednu knihu s mašľou
2x šerpa bez vyšitia
vyšívané stužky (v prípade objednania) 

gravírovanie pohárov (v prípade objednania)

tablo (v prípade objednania)

osoBné doručenIe
fotenie na oznamká ZdArMA***

do 31.5.2020
AKCIE A ZĽAVy

MAXI STUŽKOVÝ BALÍK

ZĽAVA 

do 50%
na doplnky 

Spolu v hodnote 190€ ty platíš len 1,49€/žiak

+ vyskladaj si maxi stužkový
balíček v hodnote 190€
ty platíš len 1,49€/žiak* 

skladacie pamätníčky (pre každého v triede)

pamätníčková knižka pre triednu
pergameny (pre každého v triede)
pozvánky pre učiteľov 25ks
vosk na pečatenie
stuha na triednu knihu s mašľou
2x šerpa bez vyšitia

37% zľava na vyšívané stužky (v prípade obj.)

15% zľava na gravírovanie pohárov (v prípade obj.)

30% zľava na tablo (môžete objednať neskôr)

grafické spracovanie**
osoBné doručenIe
fotenie na oznamká ZdArMA***

Vzhľadom na aktuálnu situáciu predlžujeme pre vás AKCIE a ZĽAVY až do konca MÁJA.


