
CARDS

Kolekcja III



Okładka:
Wymiary: 152x304 mm
Wymiary po złożeniu: 152x152 mm
Kartka wykonana jest z papieru gładkiego, opalizującego 
w kolorze kremowym 250 g, zdobiona złotą, błyszczącą choinką
oraz wytłoczoną matową, granatową wstążką z listkami

Wkładka:
Wymiary: 144x299 mm
Papier ozdobny, gładzony, matowy, 120 gram w kolorze kremowym
Druk jednostronny

Koperta:
Format  156x156 mm
Papier kremowy gładki 120g

Sposób łączenia wkładki z okładką:
Dwa półokrągłe nacięcia w okładce, w które wkłada się wkładkę

Cena: 3,42 zł /1 szt 

Nadruk życzeń kolor: 0,70 zł / 1 szt
Logo laser na okładce: 0,40 zł / 1 szt (opcja dostępna od 100 szt)
Logo folia metaliczna: 300 zł do nakładu ( do 1000 szt), powyżej 0,30 zł / 1 szt
Skład życzeń z logo w krzywych - GRATIS !
Obróbka logo: 60 zł -150 zł w zależności od czasu pracy
Koszt pakowania i wysyłki: od 25,00 zł 

Minimalne zamówienie: 30 szt 

Termin realizacji: 
10 dni roboczych po zaksięgowania płatności

Do podanych cen należy doliczyć 23% VAT   

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

OPIS:

KS-588



Okładka:
Wymiary: 200x210 mm
Wymiary po złożeniu: 100x210 mm
Kartka wykonana jest z papieru ozdobnego w kolorze 
ciemnoniebieskim 260 g, zwanym też błękitem królewskim.
Nieskazitelnie matowa, aksamitna w dotyku. 
Zdobiona przetłoczonymi, złotymi choinkami na srebrnych nóżkach 
i srebrnym napisem - Wesołych Świąt

Wkładka:
Wymiary: 196x202 mm
Papier ozdobny, gładzony, matowy, 120 gram w kolorze białym
Druk jednostronny

Koperta:
Format  110x220 mm
Papier biały gładki 120g

Sposób łączenia wkładki z okładką:
Dwa półokrągłe nacięcia w okładce, w które wkłada się wkładkę

Cena: 3,42 zł /1 szt 

Nadruk życzeń kolor: 0,70 zł / 1 szt
Logo laser na okładce: 0,40 zł / 1 szt (opcja dostępna od 100 szt)
Logo folia metaliczna: 300 zł do nakładu ( do 1000 szt), powyżej 0,30 zł / 1 szt
Skład życzeń z logo w krzywych - GRATIS !
Obróbka logo: 60 zł -150 zł w zależności od czasu pracy
Koszt pakowania i wysyłki: od 25,00 zł 

Minimalne zamówienie: 30 szt 

Termin realizacji: 
10 dni roboczych po zaksięgowania płatności

Do podanych cen należy doliczyć 23% VAT   

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

OPIS:

KS-590



Okładka:
Wymiary: 200x210 mm
Wymiary po złożeniu: 100x210 mm
Kartka wykonana jest z papieru opalizującego w kolorze starego 
złota 285 g, zdobiona fantazyjną, wytłoczoną, złotą choinką.
Minimalizm i dobór kolorów stanowi niezwykle eleganckie połączenie

Wkładka:
Wymiary: 196x202 mm
Papier ozdobny, gładzony, matowy, 120 gram w kolorze białym
Druk jednostronny

Koperta:
Format  110x220 mm
Papier biały gładki 120g

Sposób łączenia wkładki z okładką:
Dwa półokrągłe nacięcia w okładce, w które wkłada się wkładkę

Cena: 3,33 zł /1 szt 

Nadruk życzeń kolor: 0,70 zł / 1 szt
Logo laser na okładce: 0,40 zł / 1 szt (opcja dostępna od 100 szt)
Logo folia metaliczna: 300 zł do nakładu ( do 1000 szt), powyżej 0,30 zł / 1 szt
Skład życzeń z logo w krzywych - GRATIS !
Obróbka logo: 60 zł -150 zł w zależności od czasu pracy
Koszt pakowania i wysyłki: od 25,00 zł 

Minimalne zamówienie: 30 szt 

Termin realizacji: 
10 dni roboczych po zaksięgowania płatności

Do podanych cen należy doliczyć 23% VAT   

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

OPIS:

KS-591



Okładka:
Wymiary: 215x185 mm
Wymiary po złożeniu: 107x185 mm
Kartka wykonana jest z papieru fakturowaneo, matowego 
w kolorze czerwonym 250 g, zdobiona srebrną, błyszczącą choinką
i granatowymi, matowymi dodatkami

Wkładka:
Wymiary: 212x177 mm
Papier ozdobny, gładzony, matowy, 120 gram w kolorze białym
Druk jednostronny

Koperta:
Format  120x195 mm
Papier biały gładki 120g

Sposób łączenia wkładki z okładką:
Dwa półokrągłe nacięcia w okładce, w które wkłada się wkładkę

Cena: 3,09 zł /1 szt 

Nadruk życzeń kolor: 0,70 zł / 1 szt
Logo laser na okładce: 0,40 zł / 1 szt (opcja dostępna od 100 szt)
Logo folia metaliczna: 300 zł do nakładu ( do 1000 szt), powyżej 0,30 zł / 1 szt
Skład życzeń z logo w krzywych - GRATIS !
Obróbka logo: 60 zł -150 zł w zależności od czasu pracy
Koszt pakowania i wysyłki: od 25,00 zł 

Minimalne zamówienie: 30 szt 

Termin realizacji: 
10 dni roboczych po zaksięgowania płatności

Do podanych cen należy doliczyć 23% VAT   

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

OPIS:

KS-593



Okładka:
Wymiary: 200x210 mm
Wymiary po złożeniu: 100x210 mm
Kartka wykonana jest z papieru ozdobnego, opalizującego 
w kolorze złotym 250 g, zdobiona wytłoczoną, złotą choinką,
która w środku mieni się wszystkimi kolorami tęczy.

Wkładka:
Wymiary: 196x202 mm
Papier ozdobny, gładzony, matowy, 120 gram w kolorze białym
Druk jednostronny

Koperta:
Format  110x220 mm
Papier biały gładki 120g

Sposób łączenia wkładki z okładką:
Dwa półokrągłe nacięcia w okładce, w które wkłada się wkładkę

Cena: 3,10 zł /1 szt 

Nadruk życzeń kolor: 0,70 zł / 1 szt
Logo laser na okładce: 0,40 zł / 1 szt (opcja dostępna od 100 szt)
Logo folia metaliczna: 300 zł do nakładu ( do 1000 szt), powyżej 0,30 zł / 1 szt
Skład życzeń z logo w krzywych - GRATIS !
Obróbka logo: 60 zł -150 zł w zależności od czasu pracy
Koszt pakowania i wysyłki: od 25,00 zł 

Minimalne zamówienie: 30 szt 

Termin realizacji: 
10 dni roboczych po zaksięgowania płatności

Do podanych cen należy doliczyć 23% VAT   

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

OPIS:

KS-596



Okładka:
Wymiary: 200x210 mm
Wymiary po złożeniu: 100x210 mm
Kartka wykonana jest z niezwykłego papieru Cosmic 360 g. 
Matowa, aksamitna w dotyku w kolorach: czekoladowy brąz, 
ciemne bordo, czerń.
Wszystko zależy pod jakim kątem na nią patrzymy. 
Zdobiona skromną, złotą choinką

Wkładka:
Wymiary: 196x202 mm
Papier ozdobny, gładzony, matowy, 120 gram w kolorze białym
Druk jednostronny

Koperta:
Format  110x220 mm
Papier biały gładki 120g

Sposób łączenia wkładki z okładką:
Dwa półokrągłe nacięcia w okładce, w które wkłada się wkładkę

Cena: 3,66 zł /1 szt 

Nadruk życzeń kolor: 0,70 zł / 1 szt
Logo laser na okładce: 0,40 zł / 1 szt (opcja dostępna od 100 szt)
Logo folia metaliczna: 300 zł do nakładu ( do 1000 szt), powyżej 0,30 zł / 1 szt
Skład życzeń z logo w krzywych - GRATIS !
Obróbka logo: 60 zł -150 zł w zależności od czasu pracy
Koszt pakowania i wysyłki: od 25,00 zł 

Minimalne zamówienie: 30 szt 

Termin realizacji: 
10 dni roboczych po zaksięgowania płatności

Do podanych cen należy doliczyć 23% VAT   

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

OPIS:

KS-597



Okładka:
Wymiary: 152x304 mm
Wymiary po złożeniu: 152x152 mm
Kartka wykonana jest z papieru ozdobnego, matowego, 
o lekko chropowatej strukturze w kolorze niebieskim 330 g, 
zdobiona wysrebrzonymi elementami i tłoczoną, srebrną choinką

Wkładka:
Wymiary: 144x299 mm
Papier ozdobny, gładzony, matowy, 120 gram w kolorze białym
Druk jednostronny

Koperta:
Format  156x156 mm
Papier biały gładki 120g

Sposób łączenia wkładki z okładką:
Dwa półokrągłe nacięcia w okładce, w które wkłada się wkładkę

Cena: 3,25 zł /1 szt 

Nadruk życzeń kolor: 0,70 zł / 1 szt
Logo laser na okładce: 0,40 zł / 1 szt (opcja dostępna od 100 szt)
Logo folia metaliczna: 300 zł do nakładu ( do 1000 szt), powyżej 0,30 zł / 1 szt
Skład życzeń z logo w krzywych - GRATIS !
Obróbka logo: 60 zł -150 zł w zależności od czasu pracy
Koszt pakowania i wysyłki: od 25,00 zł 

Minimalne zamówienie: 30 szt 

Termin realizacji: 
10 dni roboczych po zaksięgowania płatności

Do podanych cen należy doliczyć 23% VAT   

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

OPIS:

KS-598



Okładka:
Wymiary: 215x185 mm
Wymiary po złożeniu: 107x185 mm
Papier czarny, matowy 260 g i awangardowe połączenie
jaskrawopomarańczowej folii, głębokiej czerni i aksamitnego dotyku

Wkładka:
Wymiary: 212x177 mm
Papier ozdobny, gładzony, matowy, 120 gram w kolorze białym
Druk jednostronny

Koperta:
Format  120x195 mm
Papier biały gładki 120g

Sposób łączenia wkładki z okładką:
Dwa półokrągłe nacięcia w okładce, w które wkłada się wkładkę

Cena: 3,25 zł /1 szt 

Nadruk życzeń kolor: 0,70 zł / 1 szt
Logo laser na okładce: 0,40 zł / 1 szt (opcja dostępna od 100 szt)
Logo folia metaliczna: 300 zł do nakładu ( do 1000 szt), powyżej 0,30 zł / 1 szt
Skład życzeń z logo w krzywych - GRATIS !
Obróbka logo: 60 zł -150 zł w zależności od czasu pracy
Koszt pakowania i wysyłki: od 25,00 zł 

Minimalne zamówienie: 30 szt 

Termin realizacji: 
10 dni roboczych po zaksięgowania płatności

Do podanych cen należy doliczyć 23% VAT   

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

OPIS:

KS-599



Okładka:
Wymiary: 200x210 mm
Wymiary po złożeniu: 100x210 mm
Kartka wykonana z papieru gładkiego, matowego, w kolorze 
granatowym, 300 g, ozdobiona cięciem laserowym w postaci 
dekoracyjnych bombek, na wyzłoconej wstążeczce,
przez które widać biały środek. Prześwity i cienie tworzą
bardzo ciekawy, trójwymiarowy efekt

Wkładka:
Wymiary: 196x202 mm
Papier ozdobny, gładzony, matowy, 120 gram w kolorze białym
Druk jednostronny

Koperta:
Format 110x220 mm
Papier biały gładki 120g

Sposób łączenia wkładki z okładką:
Dwa półokrągłe nacięcia w okładce, w które wkłada się wkładkę

Cena: 3,33 zł /1 szt 

Nadruk życzeń kolor: 0,70 zł / 1 szt
Logo laser na okładce: 0,40 zł / 1 szt (opcja dostępna od 100 szt)
Logo folia metaliczna: 300 zł do nakładu ( do 1000 szt), powyżej 0,30 zł / 1 szt
Skład życzeń z logo w krzywych - GRATIS !
Obróbka logo: 60 zł -150 zł w zależności od czasu pracy
Koszt pakowania i wysyłki: od 25,00 zł 

Minimalne zamówienie: 30 szt 

Termin realizacji: 
10 dni roboczych po zaksięgowania płatności

Do podanych cen należy doliczyć 23% VAT   

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

OPIS:

KS-600



Okładka:
Wymiary: 215x185 mm
Wymiary po złożeniu: 107x185 mm
Kartka wykonana z papieru fakturowanego, matowego 
w kolorze granatowym 250 g. Zdobiona srebrną, wytłoczoną choinką
i cięciem, przez które widać zieloną, błyszczącą, jednostronną podklejkę

Wkładka:
Wymiary: 212x177 mm
Papier ozdobny, gładzony, matowy, 120 gram w kolorze białym
Druk jednostronny

Koperta:
Format 120x195 mm
Papier biały gładki 120g

Sposób łączenia wkładki z okładką:
Dwa półokrągłe nacięcia w okładce, w które wkłada się wkładkę

Cena: 3,74 zł /1 szt 

Nadruk życzeń kolor: 0,70 zł / 1 szt
Logo laser na okładce: 0,40 zł / 1 szt (opcja dostępna od 100 szt)
Logo folia metaliczna: 300 zł do nakładu ( do 1000 szt), powyżej 0,30 zł / 1 szt
Skład życzeń z logo w krzywych - GRATIS !
Obróbka logo: 60 zł -150 zł w zależności od czasu pracy
Koszt pakowania i wysyłki: od 25,00 zł 

Minimalne zamówienie: 30 szt 

Termin realizacji: 
10 dni roboczych po zaksięgowania płatności

Do podanych cen należy doliczyć 23% VAT   

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

OPIS:

KS-603



Okładka:
Wymiary: 152x304 mm
Wymiary po złożeniu: 152x152 mm
Kartka wykonana z papieru ekologicznego, matowego, 
w kolorze beżowym 350 g, zdobiona głębokim przetłoczeniem 
i wycięciem, przez które widać zadrukowany środek

Wkładka:
Wymiary: 144x299 mm
Papier ozdobny, gładzony, matowy, 120 gram w kolorze kremowym
Druk jednostronny

Koperta:
Format: 156x156 mm
Papier kremowy gładki 120g

Sposób łączenia wkładki z okładką:
Dwa półokrągłe nacięcia w okładce, w które wkłada się wkładkę

Cena: 3,42 zł /1 szt 

Nadruk życzeń kolor: 0,70 zł / 1 szt
Logo laser na okładce: 0,40 zł / 1 szt (opcja dostępna od 100 szt)
Logo folia metaliczna: 300 zł do nakładu ( do 1000 szt), powyżej 0,30 zł / 1 szt
Skład życzeń z logo w krzywych - GRATIS !
Obróbka logo: 60 zł -150 zł w zależności od czasu pracy
Koszt pakowania i wysyłki: od 25 zł 

Minimalne zamówienie: 30 szt 

Termin realizacji: 
10 dni roboczych po zaksięgowania płatności

Do podanych cen należy doliczyć 23% VAT   

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

OPIS:

KS-605



Okładka:
Wymiary: 215x185 mm
Wymiary po złożeniu: 107x185 mm
Kartka wykonana z papieru fakturowanego, matowego 
w kolorze czerwonym 250 g, zdobiona tłoczoną, biało-granatową 
przywieszką i kokardką ze srebrnego wężyka

Wkładka:
Wymiary: 212x177 mm
Papier ozdobny, gładzony, matowy, 120 gram w kolorze białym
Druk jednostronny

Koperta:
Format: 120x195 mm
Papier biały gładki 120g

Sposób łączenia wkładki z okładką:
Dwa półokrągłe nacięcia w okładce, w które wkłada się wkładkę

Cena: 3,50 zł /1 szt 

Nadruk życzeń kolor: 0,70 zł / 1 szt
Logo laser na okładce: 0,40 zł / 1 szt (opcja dostępna od 100 szt)
Logo folia metaliczna: 300 zł do nakładu ( do 1000 szt), powyżej 0,30 zł / 1 szt
Skład życzeń z logo w krzywych - GRATIS !
Obróbka logo: 60 zł -150 zł w zależności od czasu pracy
Koszt pakowania i wysyłki: od 25 zł 

Minimalne zamówienie: 30 szt 

Termin realizacji: 
10 dni roboczych po zaksięgowania płatności

Do podanych cen należy doliczyć 23% VAT   

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

OPIS:

KS-606



Okładka:
Wymiary: 215x185 mm
Wymiary po złożeniu: 107x185 mm
Kartka wykonana z papieru jednostronnie fakturowanego, 
opalizującego, z delikatną fakturą 285 g, zdobiona srebrną, 
błyszczącą folią w formie poziomego paska
i srebrno-czerwonymi choinkami

Wkładka:
Wymiary: 212x177 mm
Papier ozdobny, gładzony, matowy, 120 gram w kolorze białym
Druk jednostronny

Koperta:
Format: 120x195 mm
Papier biały gładki 120g

Sposób łączenia wkładki z okładką:
Dwa półokrągłe nacięcia w okładce, w które wkłada się wkładkę

Cena: 3,25 zł /1 szt 

Nadruk życzeń kolor: 0,70 zł / 1 szt
Logo laser na okładce: 0,40 zł / 1 szt (opcja dostępna od 100 szt)
Logo folia metaliczna: 300 zł do nakładu ( do 1000 szt), powyżej 0,30 zł / 1 szt
Skład życzeń z logo w krzywych - GRATIS !
Obróbka logo: 60 zł -150 zł w zależności od czasu pracy
Koszt pakowania i wysyłki: od 25 zł 

Minimalne zamówienie: 30 szt 

Termin realizacji: 
10 dni roboczych po zaksięgowania płatności

Do podanych cen należy doliczyć 23% VAT   

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

OPIS:

KS-607



Okładka:
Wymiary: 215x185 mm
Wymiary po złożeniu: 107x185 mm
Kartka wykonana jest z papieru ozdobnego w kolorze bordo 260 g, 
który daje nieskazitelnie matowy efekt oraz sprawia niesamowite, 
aksamitne wrażenia dotykowe. Elementem ozdobnym okładki 
jest złota choinka i dodatki z błyszczącego brązu

Wkładka:
Wymiary: 212x177 mm
Papier ozdobny, gładzony, matowy, 120 gram w kolorze białym
Druk jednostronny

Koperta:
Format: 120x195 mm
Papier biały gładki 120g

Sposób łączenia wkładki z okładką:
Dwa półokrągłe nacięcia w okładce, w które wkłada się wkładkę

Cena: 3,25 zł /1 szt 

Nadruk życzeń kolor: 0,70 zł / 1 szt
Logo laser na okładce: 0,40 zł / 1 szt (opcja dostępna od 100 szt)
Logo folia metaliczna: 300 zł do nakładu ( do 1000 szt), powyżej 0,30 zł / 1 szt
Skład życzeń z logo w krzywych - GRATIS !
Obróbka logo: 60 zł -150 zł w zależności od czasu pracy
Koszt pakowania i wysyłki: od 25,00 zł 

Minimalne zamówienie: 30 szt 

Termin realizacji: 
10 dni roboczych po zaksięgowania płatności

Do podanych cen należy doliczyć 23% VAT   

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

OPIS:

KS-608



Okładka:
Wymiary: 215x185 mm
Wymiary po złożeniu: 107x185 mm
Papier: papier matowy, lekko chropowaty, w
wykonany z dodatkiem skrobi ziemniaczanej 270 g. 
Swój wyjątkowy kolor zawdzięcza naturalnemu barwnikowi
zawartemu w ziemniakach pochodzących z USA (Adiron Blue ). 
Okładkę zdobi doklejana bombka w kolorze złotym, 
posiadająca cechy ozdobnego jaja Faberge, przewiązana wstążką
w szkocką kratę. Przez wycięcia w okładce i złotej bombce 
widać trzecią warstwę - błyszczące, lustrzane złoto. 
Wszystkie warstwy razem tworzą bardzo efektowny efekt 3D.

Wkładka:
Wymiary: 212x177 mm
Papier ozdobny, gładzony, matowy, 120 gram w kolorze białym
Druk jednostronny

Koperta:
Format Koperta 120x195 mm
Papier biały gładki 120g

Sposób łączenia wkładki z okładką:
Dwa półokrągłe nacięcia w okładce, w które wkłada się wkładkę

Cena: 4,31 zł /1 szt 

Nadruk życzeń kolor: 0,70 zł / 1 szt
Logo laser na okładce: 0,40 zł / 1 szt (opcja dostępna od 100 szt)
Logo folia złota metaliczna: 300 zł do nakładu ( do 1000 szt), powyżej 0,30 zł / 1 szt
Skład życzeń z logo w krzywych - GRATIS !
Obróbka logo: 60 zł -150 zł w zależności od czasu pracy
Koszt pakowania i wysyłki: od 25,00 zł 

Minimalne zamówienie: 30 szt 

Termin realizacji: 
10 dni roboczych po zaksięgowania płatności

Do podanych cen należy doliczyć 23% VAT   

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

OPIS:

KS-610



Okładka:
Wymiary: 200x210 mm
Wymiary po złożeniu: 100x210  mm
Papier w kolorze czekoladowym, opalizujacym 300 g. 
Ozdobiona motywem świątecznych, wiszących dekoracji 
w ciekawym kolorze cappuccino.

Wkładka:
Wymiary: 196x202 mm
Papier ozdobny, gładzony, matowy, 120 gram w kolorze białym
Druk jednostronny

Koperta:
Format DL 110x220 mm
Papier biały gładki 120g

Sposób łączenia wkładki z okładką:
Dwa półokrągłe nacięcia w okładce, w które wkłada się wkładkę

Cena: 3,25 zł /1 szt 

Nadruk życzeń kolor: 0,70 zł / 1 szt
Logo laser na okładce: 0,40 zł / 1 szt (opcja dostępna od 100 szt)
Logo folia złota metaliczna: 300 zł do nakładu ( do 1000 szt), powyżej 0,30 zł / 1 szt
Skład życzeń z logo w krzywych - GRATIS !
Obróbka logo: 60 zł -150 zł w zależności od czasu pracy
Koszt pakowania i wysyłki: od 25,00 zł 

Minimalne zamówienie: 30 szt 

Termin realizacji: 
10 dni roboczych po zaksięgowania płatności

Do podanych cen należy doliczyć 23% VAT   

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

OPIS:

KS-611



Okładka:
Wymiary: 215x185 mm
Wymiary po złożeniu: 107x185 mm
Papier: gładki, matowy, w bardzo modnym w tym sezonie kolorze - 
fioletowym, 300 gram, zdobiony różowymi gałązkami w kształcie 
choinki. Niezwykle ciekawa kolorystycznie i graficznie kartka.

Wkładka:
Wymiary: 212x177 mm
Papier ozdobny, gładzony, matowy, 120 gram w kolorze białym
Druk jednostronny

Koperta:
Format  120x195 mm
Papier biały gładki 120g

Sposób łączenia wkładki z okładką:
Dwa półokrągłe nacięcia w okładce, w które wkłada się wkładkę

Cena: 2,93 zł /1 szt 

Nadruk życzeń kolor: 0,70 zł / 1 szt
Logo laser na okładce: 0,40 zł / 1 szt (opcja dostępna od 100 szt)
Logo folia złota metaliczna: 300 zł do nakładu ( do 1000 szt), powyżej 0,30 zł / 1 szt
Skład życzeń z logo w krzywych - GRATIS !
Obróbka logo: 60 zł -150 zł w zależności od czasu pracy
Koszt pakowania i wysyłki: od 25,00 zł 

Minimalne zamówienie: 30 szt 

Termin realizacji: 
10 dni roboczych po zaksięgowania płatności

Do podanych cen należy doliczyć 23% VAT   

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Życzenia

7. 
Mrozem malowane - gorące życzenia,

spełnienia świątecznego marzenia.

8. 
Niech pod świąteczną choinką
znajdzie się radość, szczęście,

życzliwość i wzajemne zrozumienie
oraz spełnienie wszystkich marzeń

w zbliżającym się Nowym Roku

9. 
Szczęścia - co radość daje

miłości - co niesie pokój
zdrowia - co rodzi wytrwałość
wiary - co nadzieję prowadzi
w Nowym Roku Wam życzyć

jesteśmy bardzo radzi.

12. 
Świąt wypełnionych radością i miłością,

niosących spokój i odpoczynek.
Nowego Roku spełniającego

wszelkie marzenia, pełnego optymizmu,
wiary, szczęścia i powodzenia 

życzą 

13. 
Niech magiczna moc Wigilijnego Wieczoru

przyniesie spokój i radość.
Niech każda chwila Świąt Bożego Narodzenia

żyje własnym piękne,
a Nowy Rok obdaruje pomyślnością i szczęściem.

Najpiękniejszych Świąt Bożego Narodzenia
spędzonych w rodzinnym gronie

życzą

14. 
Niech Wigilia i Święta Bożego Narodzenia

upłyną spokojnie i radośnie,
a w Nowym Roku,

marzenia niech zmienią się w rzeczywistość
a sukcesy przerosną oczekiwania.

15. 
Niech każda chwila tych Świąt

żyje swym pięknem,
a nadchodzący Nowy Rok

przyniesie same radosne i pełne słońca dni
oraz podaruje wiele szczęścia i satysfakcji

16.
Nadziei zmieniającej codzienność,

mądrości w działaniu oraz wiary w ludzi
z okazji Świąt Bożego Narodzenia

i Nowego Roku

17. 
Magicznych Świąt - zielonej choinki z tysiącem lampek,

własnego skrawka nieba ze srebrnymi gwiazdami,
skrzypiących śniegiem spacerów w rodzinnym gronie,

chwil roziskrzonych kolędą i prezentów na sam koniec...



Czcionki



 
tel. +48 881538855

e-mail: info@beeline.com.pl

JAK ZAMÓWIĆ ?
Chcąc zamówić karty napisz maila na adres:

info@beeline.com.pl

Podaj n/w informacje:
   1. Dane firmy do faktury 
   2. Dane firmy do wysyłki

   3. Osoba kontaktowa
   4. Telefon kontaktowy

   5. E-mail
   6. Symbol karty

   7. Numer życzeń lub własny tekst
   8. Numer czcionki

   9. Nakład
10. Logo w załączniku jeżeli ma być pod życzeniami

11. Logo na okładce w formacie wektorowym w załączniku 
12. Logo złocone czy wycinane laserowo ?

Osoba zajmująca się Państwa zamówieniem
skontaktuje się z Państwem w ciągu 24 godzin !


