cenník oznamiek

zľava

Akcie a zľavy
do 31.3.2021

+ vyskladaj si

maxi stužkový balíček
v hodnote 190€ ty platíš len
1€/žiak*

na oznamká

30%

- grafické spracovanie ZDARMA - tlač viac druhov oznamiek
- oznamká s vtlačenou fotkou
- osobný grafik ZDARMA
- tlac vlastných návrhov
- vlastný dizajn ZDARMA

počet kusov

nad 3200
3000 - 3199
2500 - 2999
2000 - 2499
1750 - 1999
1500 - 1749
1250 - 1499
1000 - 1249
750 - 999
500 - 749
400 - 499
300 - 399

akcia
€/ks
0,068
0,085
0,095
0,099
0,118
0,128
0,158
0,178
0,228
0,278
0,338
0,368

bežná cena

€/ks
0,11
0,12
0,14
0,16
0,18
0,20
0,22
0,25
0,32
0,39
0,47
0,52

Ceny platia pri štandardnej veľkosti oznamka R 160x54 mm.
Pri použití výsekovej formy je účtovaný príplatok za vysekávanie:
- 0,03 €/ks pri objednávke 1000ks a viac,
- 0,05 €/ks pri objednávke nižšej ako 1000ks.
- 0,10€/ks pri vtlačenej fotke na vnútornej strane oznamka
Pri fotooznamkách, neštandardných oznamkách a oznamkách do 300ks je cena oznamka a výseku určovaná individuálne.
Pri výrobe vlastnej špecifickej formy sa pripláca za výrobu špeciálnej výsekovej formy 40-80 €.
Vypracovanie návrhu oznamka + neobmedzený počet úprav ZDARMA**
Podmienkou je následná tlač našou firmou
Pri neštandardných, nadrozmerných a dvojdielnych oznámeniach je príplatok 0,02 – 0,06€/ks.
Špecifické grafické práce a kresličské požiadavky ako orezávanie a retuš fotiek, 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€/žiak.
- Retuš/vyrezanie fotky z pozadia na vnútornú stranu oznamka - 1,50€/fotka.
- Kreslenie postavičiek Vzor 1 je spoplatnené sumou 6,90€/postavička,fotka; Vzor 2 a Vzor 3 sumou 3€/postavička,fotka.
Pri personalizovaných oznámeniach (t.j. oznámenie s vtlačenou fotkou, karikatúrou alebo iným obrázkom jednotlivých žiakov na vnútornej strane oznámenia) je príplatok
0,07€/ks k cene oznamka podľa štandardného cenníka + za grafické vloženie každej fotky do oznamka a jeho príprava do tlače je 5,80€/každá fotka. Objednať je možné
ľubovoľný počet oznamiek z každej fotky v min počte 5ks. Žiadne násobky 12ks alebo min. počet 36ks z každej fotky!
Poštovné a balné/osobné doručenie do školy je zdarma pri minimálnom počte 600ks oznamiek. Pri počte do 600ks je vo výške 5,90€. Vprípade doručenia na inú adresu ako školy,
dodatočne účtujeme dovoz 5€. Oznamká dodávame orezané, naryhované, neposkladané a nezospinkované (v prípade dvojdielnych oznamiek).
Pri objednaní viacerých druhov oznamiek sa počty kusov nespočítavajú, ale cena sa určuje individuálne.
* Akcia Maxi stužkový balík len za 1€/žiak platí pri objednaní min. 40ks oznamiek na osobu a uhradenej zálohe najneskôr do 31.3.2021.
** 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€.

