
Cenník MATURITNÝCH  OZNÁMENÍ

Akciový cenník platí do 31.5.2023 a len pre triedy končiace  v školskom roku 2023/2024

ZĽAVA  na oznamká   až 30 % grafické spracovanie ZDARMA*

 + získaš vlastný dizajn ZDARMA

MAXI Stužkový Balíček tlač viac druhov oznamiek

v hodnote 190€ - TY platíš len 1,49 €/žiak* oznamká s vtlačenou fotkou

tlač vlastných návrhov

      nad 3.300 ks 0,069 €/ks 0,11 €/ks 0,119 €/ks

3.000 - 3.299 0,089 €/ks 0,12 €/ks 0,149 €/ks

2.500 - 2.999 0,099 €/ks 0,14 €/ks 0,169 €/ks

2.000 - 2.499 0,109 €/ks 0,16 €/ks 0,179 €/ks

1.750 - 1.999 0,129 €/ks 0,18 €/ks 0,199 €/ks

1.500 - 1.749 0,139 €/ks 0,20 €/ks 0,209 €/ks

1.250 - 1.499 0,169 €/ks 0,24 €/ks 0,239 €/ks

1.000 - 1.249 0,199 €/ks 3,28 €/ks 0,269 €/ks

750 - 999 0,249 €/ks 0,35 €/ks 0,319 €/ks

500 - 749 0,299 €/ks 0,42 €/ks 0,369 €/ks

400 - 499 0,359 €/ks 0,51 €/ks 0,429 €/ks

300 - 399 0,399 €/ks 0,58 €/ks 0,469 €/ks

 + 6,90€/fotka

Ceny platia pri štandardnej veľkosti oznamka R - klasické 160x54 mm. Oznamká dodávame orezané, naryhované, neposkladané a nezospinkované.

Pri použití výsekovej formy/neštandardného rozmeru je účtovaný jednorázový príplatok 19€/oznamko za vysekávanie a:
 - 0,03 €/ks pri objednávke nad 1 000 ks
 - 0,05 €/ks pri objednávke od 300 - 999 ks
 - 0,10 €/ks pri počte do 300ks a pri oznamkách s vtlačenou fotkou na vnútornej strane

Pri neštandardných, nadrozmerných a dvojdielnych oznamkách je príplatok 0,02 – 0,06€/ks, pri oznamkách do 300ks je cena určovaná individuálne.

Pri výrobe vlastnej špecifickej formy sa pripláca za výrobu novej výsekovej formy podľa individuálneho nacenenia.

Vypracovanie návrhu oznamka + 3 opravné emaily s neobmedzeným počtom úprav ZDARMA**,  podmienkou je následná tlač našou firmou!

Špecifické grafické práce, ilustrácie a kresličské požiadavky ako kreslenie karikatúr či komixových postavičiek je účtované naviac.

 - Orezávanie, vkladanie a úprava fotiek žiakov na vonkajšiu stranu oznamka - 1,50€/žiak.

 - Vkladanie a úprava postavičiek/bitmoji na vonkajšiu stranu oznamka – 1,50€/žiak.

 - Retuš/vyrezanie fotky z pozadia na vnútornú stranu oznamka - 3,00€/fotka.

 - Kreslenie/ilustrovanie postavičiek/obrázkov je spoplatnené sumou 9,90€/postavička alebo fotka.

Pri špecifických a časovo náročných požiadavkách na grafické spracovanie (ilustrovanie, kreslenie kartikatúr, predmetov...) je príplatok individuálne.

Personalizované oznamká t.j. oznamká s vtlačenou fotkou, karikatúrou alebo iným obrázkom na vnútornej strane oznamka sú účtované

podľa stĺpca „Vtlačená FOTO“ + za vloženie každej fotky do oznamka a jeho príprava k tlači je 6,90€/fotka. 

Objednať je možné ľubovoľný počet oznamiek z každej fotky v min počte 5ks.

Poštovné a balné/osobné doručenie do školy je 5,90€. V prípade doručenia na inú adresu ako školy, dodatočne účtujeme dovoz 5€.

* Akcia  "Maxi stužkový balík len za 1€/žiak" platí pri objednaní min. 30ks oznamiek na osobu, uhradenej zálohe najneskôr do 31.5.2023 a potvrdenia 

návrhu oznamka do tlače do 30.06.2023. V prípade objednania menšieho počtu oznamiek ako 30ks/žiak je cena MAXI stužkového balíka 1,90€/žiak.

** 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 50€. V cene je grafické spracovanie oznamka a následne 3 opravné emaily s požadovanými 

úpravami oznamka. Všetky ďalšie požiadavky na úpravu sú spoplatnené 9€/email. Pri zmene dizajnu oznamka účtujeme 19€.

Pri objednaní viacerých druhov oznamiek sa počty kusov nespočítavajú, ale cena sa určuje individuálne.

Počet kusov AKCIA Bežná Vtlačená FOTO

cena vnútorná strana


