
02

Календари и  
календар-бележници



1570180093

Genova
Тефтер с метално  
закопчаване.

170 х 240 mm

PU кожа, 
хартия

90 x 90 mm

120 листа

32.99 лв.

1570180091

Headline Set
Комплект тефтер 
и химикалка в подаръчна кутия.

130 х 210 mm

хартия

90 x 90 mm

176 листа

20.99 лв.

1570180092

Suma
Кожен тефтер с магнитно закопчаване. 

130 х 210 mm

PU кожа, 
хартия

90 x 90 mm

120 листа

38.99 лв.

1570180089

Master Set
Комплект тефтер с твърди 
корици и химикалка.

130 х 210 mm

хартия

120 листа

31.99 лв.
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Happy Birthday
Подаръчна кутия с капак, сърце.

мукава и офсет

Cactus
Подаръчна кутия с капак.

мукава и цветен  
офсет

Cavita New Year
Подаръчна кутия.

мукава и офсет

Happy Birthday
Подаръчна кутия с капак  
и панделка, кръгла.

мукава, черен офсет 
и панделка

6015200047

10.49 лв.

180 х 180 х 95 mm

6015200075

10.99 лв.

140 х 200 х 80 mm

6015200056

12.99 лв.

Ø170 х 190 mm

6015200060

6.99 лв.

175 х 175 х 75 mm

6015200048

12.99 лв.

210 х 210 х 105 mm

6015200076

12.49 лв.

160 х 230 х 90 mm

6015200058

17.99 лв.

Ø220 х 230 mm

6015200062

9.99 лв.

215 х 220 х 95 mm

6015200049

14.99 лв.

225 х 225 х 110 mm

6015200077

14.49 лв.

190 х 260 х 110 mm

6015200050

17.99 лв.

250 х 250 х 120 mm

6015200078

16.99 лв.

230 х 315 х 125 mm

6015200079

19.99 лв.

270 х 360 х 140 mm

*При поръчка получавате  
цвят на случаен принцип. 

*При поръчка получавате  
цвят на случаен принцип. 

*При поръчка получавате цвят на случаен принцип. 
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Shapes
Подаръчна кутия.

мукава и офсет

Cute Аnimals 
Renard
Подаръчна кутия.

мукава и офсет

6015200087

11.99 лв.

155 х 145 х 160 mm

6015200110

8.99 лв.

135 х 135 х 75 mm

6015200089

19.99 лв.

205 х 205 х 185 mm

6015200088

13.99 лв.

175 х 170 х 180 mm

6015200112

16.99 лв.

210 х 210 х 105 mm

6015200081

8.99 лв.

160 х 230 х 90 mm

6015200083

11.99 лв.

190 х 260 х 110 mm

6015200082

10.49 лв.

170 х 245 х 95 mm

6015200084

13.99 лв.

210 х 285 х 115 mm

6015200085

16.49 лв.

230 х 315 х 125 mm

Square box
Подаръчна кутия.

мукава и офсет

*При поръчка получавате един от 
дизайните на случаен принцип. 

*При поръчка получавате един от дизайните на случаен принцип. 
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Етна
 y Настолен календар-бележник.
 y Твърда корица, облечена в термо кожа 
и телен гребен.

 y Година, отпечатана с преге.
 y Прави ъгли.
 y На една страница е разположена 
календарна седмица от месеца.

290 x 130 mm

термо кожа,  
офсетова хартия

62 страници

12.99 лв.

Костенец
 y  Настолен календар с твърда корица, 
облечена с термо кожа и телен гребен.

 y На една страница е разположена 
календарна седмица от месеца.

300 x 155 mm

картон, облечен с термо кожа,  
жълта офсетова хартия

120 страници

22.99 лв.

15951200901595120089

1595100030

1595100065

1595100066

1595100071

1595100072

1595100073

1595100074

1595100067

1595100068

Олимп
 y Настолен календар-бележник.
 y Твърда корица, облечена с книговинил  
и телен гребен.

 y Година, отпечатана със сребърен печат.
 y Прави ъгли.
 y На една страница е разположена  
календарна седмица от месеца.

290 x 130 mm

книговинил,  
офсетова хартия

62 страници

10.99 лв.

Ц
ен

ит
е 

са
 в

 л
ев

а 
бе

з 
Д

Д
С

.

21

КАЛЕНДАРИ И КАЛЕНДАР-БЕЛЕЖНИЦИ



Марица
 y Настолен календар с твърда 
корица, облечена с термо кожа  
и телен гребен.

 y На една страница е разположена 
календарна седмица от месеца.

290 x 130 mm

картон, облечен с термо кожа,  
офсетова хартия

62 страници

15.99 лв.

Рила
 y Настолен календар с картонена корица и телен гребен.
 y Предлагаме персонализация на подложката по ваш дизайн.
 y На една страница е разположена календарна седмица от месеца.

290 х 130 mm

картон,  
офсетова хартия

290 х 30 mm

62 страници

4.99 лв.
15951001001595100103

1595100101 1595100104

КОД ПЪЛНОЦВЕТЕН ДИГИТАЛЕН ПЕЧАТ
ЗА КОЛИЧЕСТВО, БР.

1 51 201 351

6080122027 Настолен календар „Рила“, 29 х 13 сm. 2.49 лв. 0.79 лв. 0.59 лв. 0.49 лв.

Посочените цени са за единична бройка при съответния тираж.

Вихрен
 y Календар-бележник с дати.
 y Твърда корица, облечена с термо кожа.
 y Година, отбелязана на корицата със сухо преге.
 y 16 страници полезна информация.
 y Карта на България и Европа на форзаците.
 y Датирани страници.

B5

термо кожа,  
офсетова хартия

352 страници

  

39.99 лв.
1595140024 1595140096 1595140097

1595100075

1595100076

1595100077

1595100078
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Елит
 y Календар-бележник, седмичник.
 y Твърда корица, облечена в термо кожа.
 y Година, отпечатана на сребърен фон.
 y 16 страници полезна информация.
 y Закръглени ъгли.
 y Черни форзаци.
 y На един разтвор е разположена календарна 
седмица на месец.

190 x 270 mm

термо кожа,  
офсетова хартия

144 страници

24.99 лв.

Практик
 y Календар-бележник, седмичник с ластик,  
с разтвор от дати и дни от седмицата.

 y Твърда корица, облечена с термо кожа.
 y С разтвори с дни от седмицата.
 y Държач за пишещо средство.
 y 16 страници полезна информация. 

А5

термо кожа,  
офсетова хартия

192 страници

14.99 лв.

1595140038 1595140042 1595140040

159514003915951400411595140043

Виктория
 y Календар-бележник с твърда корица,  
с топъл печат сребро, шита и лепена.

 y  Лицето е с мека вложка.
 y С неутрални страници.
 y С цветна карта на Европа и България.
 y 16 страници полезна информация.

А5

термо кожа,  
офсетова хартия

192 страници

8.99 лв.

1595140030 1595140031 1595140036

1595140032

1595140033 15951400351595140034

1595140037 1595140087 1595140250

Ц
ен

ит
е 

са
 в

 л
ев

а 
бе

з 
Д

Д
С

.

23

КАЛЕНДАРИ И КАЛЕНДАР-БЕЛЕЖНИЦИ



Слим
 y Календар-бележник, седмичник.
 y Твърда корица, облечена с книговинил.
 y Година, отпечатана на сребърен фон.
 y 16 страници полезна информация.
 y Прави ъгли.
 y На един разтвор е разположена календарна 
седмица на месец.

90 x 160 mm

книговинил,  
офсетова хартия

128 страници

6.99 лв.

1595140050

България
 y Календар-бележник без дати.
 y Твърда корица, облечена в термо кожа, в три цвята.
 y 16 страници полезна информация.
 y Закръглени ъгли.

А5

термо кожа,  
офсетова хартия

176 страници

15.99 лв.

1595140052

Витоша
 y Календар-бележник,  
седмичник с дати.

 y Твърда корица, облечена  
с книговинил.

 y 16 страници полезна информация. 
 y Карта на България и Европа  
на форзаците.

 y Датирани страници.
 y Информация за месеца  
и седмицата на 5 езика.

А5

книговинил, 
офсетова 
хартия

352 страници

11.99 лв. 15951400531595140054

1595140055 1595140051

1595140056

1595140044

1595140047

1595140045

1595140048

1595140046

1595140049
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Поло
 y Календар-бележник, седмичник с дати.
 y Твърда корица, облечена с термо кожа.
 y Година, отбелязана на корицата със 
сухо преге.

 y 16 страници полезна информация.
 y На един разтвор е разположена 
календарна седмица на месец.

90 x 160 mm

термо кожа,  
офсетова хартия

128 страници

7.99 лв.

Икономи
 y Календар-бележник с твърда корица,  
облечена с книговинил. 

 y Годината е отбелязана на корицата  
със сухо преге.

 y Карта на България и Европа на форзаците.
 y Недатирани страници с поле за вписване на дата.
 y 16 страници полезна информация.

А5

термо кожа,                                            
офсетова хартия

192 страници

  

6.99 лв.

1595140070

1595140071

1595140072

1595140069

1595140062 1595140066

1595140063

1595140057 1595140058 1595140059

1595140060

1595140067

1595140064

1595140068

1595140065

1595140061

Престиж
 y Календар-бележник с дати.
 y Твърда корица, облечена с термо кожа.
 y Година, отбелязана на корицата със сухо преге.
 y 16 страници полезна информация.
 y Карта на България и Европа на форзаците.
 y Датирани страници.

А5

термо кожа,  
жълта офсетова хартия

352 страници

20.99 лв.
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Стил
 y Календар-бележник без дати.
 y Твърда корица, облечена с термо кожа.
 y Година, отбелязана на корицата със 
сухо преге.

 y Карта на България и Европа на 
форзаците.

А5

термо кожа,  
офсетова хартия

320 страници

  

18.99 лв. 1595140073 1595140076 1595140077

1595140074

1595140075

За лазерно гравиране
 y Календар-бележник без дати, подходящ за лазерно гравиране.
 y Твърда корица, облечена с термо кожа.
 y С неутрални страници.
 y Цветът на шева на тефтера отговаря на цвета, който ще се 
вижда при гравиране на корицата.

А5

термо кожа,  
офсетова хартия

240 страници

16.99 лв.

15951400791595140078

1595140080 1595140081

1595140086 15951400841595140085

1595140082

Казбек
Настолен календар с твърда корица, 
облечена в термо кожа и година, 
отпечатана с преге. 

300 х 155 mm

термо кожа 
офсетова хартия

120 страници

20.99 лв.

1595140219
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Пиколо
 y Бележник с ластик.
 y Полутвърда корица, облечена  
в термо кожа.

 y Закръглени ъгли.
 y Черни форзаци.
 y Линирани страници.
 y Жълт офсет.

90 x 140 mm

термо кожа,  
жълта офсетова хартия

160 страници

8.99 лв.

Финес
 y Бележник с твърда корица, 
облечена с термо кожа.

 y Недатирани страници.

90 x 175 mm

термо кожа,  
офсетова хартия

96 страници

9.99 лв.

1595140092 1595140093 1595140094 1595140095

1595140088

1595140089 1595140090 1595140091
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Пикасо
 y Календар-бележник без дати.
 y Твърда корица, облечена с книговинил.
 y Година, отбелязана на корицата със 
сухо преге.

 y 16 страници полезна информация.
 y Карта на България и Европа на 
форзаците.

 y Недатирани страници с поле за 
вписване на дата.

А5

книговинил,  
офсетова хартия

176 страници

  

11.99 лв.

Кинг
 y Календар-бележник с дати.
 y Луксозна корица от термоактивна кожа,  
лице и гръб с мека вложка.

 y  Затваряне с колан (без магнит).
 y С текстилна лента за разделител.
 y 16 страници полезна информация.
 y Дата-страница на пет езика.
 y С карта на Европа и България.
 y Жълт офсет.
 y Бележникът се предлага в картонена кутия.

B5

термоактивна кожа 
жълта офсетова хартия

352 страници

89.99 лв.

Ниагара
 y Календар-бележник с дати, термо кожа.
 y Луксозна обшита подвързия с магнитно 
закопчаване, двустранна мека вложка, 
концево шит и лепен.

 y Двуцветен печат, 5 езика.
 y 16 страници полезна информация.
 y Жълт офсет.
 y Текстилна лента за отбелязване.
 y Бележникът се предлага в кутия.

А5

термо кожа,  
жълта офсетова хартия

352 страници

61.99 лв.

1595140119

1595140125

1595140129

1595140126

1595140120

1595140099

1595140137

1595140127

1595140121

1595140123

1595140138

1595140128

1595140122

1595140124

Ц
ен

ит
е 

са
 в

 л
ев

а 
бе

з 
Д

Д
С

.

28



Галант
 y Календар-бележник, седмичник с дати.
 y Твърда корица, облечена с термо кожа.
 y Година, отбелязана на корицата със 
сухо преге.

 y 16 страници полезна информация.
 y Карта на България и Европа на 
форзаците.

 y Недатирани страници с поле за 
вписване на дата.

А4

термо кожа,  
жълта офсетова хартия

144 страници

41.99 лв.

К2
 y Календар-бележник без дати, 
неутрална страница.

 y С луксозна корица от термоактивна 
кожа със сухо преге, лице и гръб с 
мека вложка, шит с конци и лепен.

 y Двуцветен печат.
 y Текстилна лента за отбелязване.

200 x 200 mm

термоактивна кожа,  
офсетова хартия

240 страници

22.99 лв.

1595140139

1595140144

1595140145

1595140146

1595140140

1595140141

1595140142 1595140143

1595140147

Мадера
 y Календар-бележник с дати 
и луксозна корица от 
термоактивна кожа със сухо 
преге, концево шит и лепен.  
С мека вложка и кръглен гръб.

 y С карта на Европа и България.
 y Дата-страница на пет езика.
 y С текстилна лента за разделител.
 y 16 страници полезна информация.

22.99 лв.

1595140131

1595140130 15951401341595140136

А5

термо кожа,  
жълта офсетова хартия.

352 страници.

1595140135 15951401321595140133
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Казанова
 y Календар-бележник с дати.
 y Луксозна корица от 
термоактивна кожа  
със сухо преге, концево шит  
и лепен. 

 y С мека вложка.
 y Дата-страница на пет езика.
 y Двуцветен печат.
 y С текстилна лента за разделител.
 y 16 страници полезна информация.

13.99 лв. 

100 х 150 mm

термоактивна кожа, 
офсетова хартия

352 страници. 

 

Европа
 y Календар-бележник с дати.
 y Луксозна корица от термоактивна 
кожа със сухо преге, концево шит 
и лепен. 

 y С мека вложка. 
 y С карта на Европа и България.
 y Дата-страница на пет езика.
 y С текстилна лента за разделител.
 y 16 страници полезна информация.

А5

термоактивна кожа,  
офсетова хартия

352 страници.

 15.99 лв.

1595140154

1595140153 15951401501595140149

1595140151

1595140195 1595140192 1595140193

1595140194 1595140191

Дипломат
 y Седмичник с дати.
 y Твърда корица, облечена с термо кожа.
 y Година, отбелязана на корицата със сухо преге.
 y 16 страници полезна информация.
 y Датирани страници.

А4

термо кожа,  
офсетова хартия

144 страници

32.99 лв.

Дакота
 y Календар-бележник без дати, с твърда корица.
 y Със скрита спирала. Има неутрална страница.

А5

офсетова хартия

200 страници

  

10.99 лв.

1595140152 1595140190

1595140180 1595140184

1595140281

1595140282 1595140283 1595140284

1595140181

1595140185

1595140182 1595140183
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Милано
 y Календар-бележник без дати.
 y Луксозна корица от термоактивна 
кожа, концево шит и лепен. Лице с 
мека вложка, обшит.

 y С текстилна лента за отбелязване.
 y 13 страници полезна информация.

А5

термоактивна кожа,  
жълта офсетова хартия

240 страници

16.99 лв.

Бележник А5
 y Календар-бележник без дати.
 y Твърда корица, облечена с еко кожа.
 y 16 страници за попълване на 
контакти.

 y Карта на България и Европа  
на форзаците.

 y Недатирани страници с поле  
за вписване на дата.

А5

еко кожа, 
офсетова хартия

192 страници

  

8.99 лв.

1595140321

1595140330 1595140331 1595140332 1595140333

Лукс
 y Календар-бележник със спирала.
 y Луксозна корица от термоактивна кожа и година, 
отбелязана на корицата със сухо преге.

 y Карта на България и Европа.
 y Затваряне с ластик.
 y С текстилна лента за разделител.
 y 16 страници полезна информация.

А5

термоактивна кожа, 
офсетова хартия

352 страници. 

 

20.99 лв. 15951403201595140318

1595140319

1595140338 1595140339 1595140340

1595140341
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6080122017

Настолен календар А3
 y Настолен А3 календар с дати, с персонализация на всяка страница.
 y Възможност за персонални празнични пожелания.
 y В цената е включен печат само от външната страна.

подложка: 420 х 350 mm 
тяло: 420 х 300 mm

тяло: бяла офсетова хартия с 
плътност 70 g/m2

9.99 лв.

КОД ПЪЛНОЦВЕТЕН ДИГИТАЛЕН ПЕЧАТ
ЗА КОЛИЧЕСТВО, БР.

1 11 51 201

8025680001 Подложка на настолен календар А3 по ваш дизайн 8.99 2.99 лв. 1.89 лв. 1.69 лв.

Посочените цени са за единична бройка при съответния тираж.

Настолен персонализиран календар А3
 y Настолен А3 календар с дати, с персонализация.
 y Възможност за персонални празнични пожелания.
 y В цената е включен печат само от външната страна.

420 х 297 mm

картон

КОД ПЪЛНОЦВЕТЕН ДИГИТАЛЕН ПЕЧАТ
ЗА КОЛИЧЕСТВО, БР.

1 20 50 100 200

8025680301 Basic планер, А3, 53 листа, 1+0 16.99 лв. 8.49 лв. 7.49 лв. 6.99 лв. 4.99 лв.

8025680302 Standard планер, 53 листа, 4+0 15.99 лв. 14.99 лв. 12.99 лв. 11.99 лв. 9.99 лв.

Посочените цени са за единична бройка при съответния тираж.

вашето ЛОГО

вашето ЛОГО
вашето ЛОГО
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КОД ПЪЛНОЦВЕТЕН ДИГИТАЛЕН ПЕЧАТ
ЗА КОЛИЧЕСТВО, БР.

1 5 10 20

8025680338 син, 995 x 695 mm 23.99 лв. 19.99 лв. 17.49 лв. 14.99 лв.

8025680339 жълт, 995 x 695 mm 23.99 лв. 19.99 лв. 17.49 лв. 14.99 лв.

8025680340 сив, 995 x 695 mm 23.99 лв. 19.99 лв. 17.49 лв. 14.99 лв.

8025680341 син, 695 x 495 mm 14.49 лв. 11.49 лв. 8.99 лв. 7.99 лв.

8025680342 жълт, 695 x 495 mm 14.49 лв. 11.49 лв. 8.99 лв. 7.99 лв.

8025680343 сив, 695 x 495 mm 14.49 лв. 11.49 лв. 8.99 лв. 7.99 лв.

8025680344 син, 995 x 695 mm, с ламинат 35.99 лв. 28.99 лв. 23.99 лв. 20.99 лв.

8025680345 жълт, 995 x 695 mm, с ламинат 35.99 лв. 28.99 лв. 23.99 лв. 20.99 лв.

8025680346 сив, 995 x 695 mm, с ламинат 35.99 лв. 28.99 лв. 23.99 лв. 20.99 лв.

8025680347 син, 695 x 495 mm, с ламинат 17.99 лв. 14.49 лв. 12.99 лв. 10.99 лв.

8025680348 жълт, 695 x 495 mm, с ламинат 17.99 лв. 14.49 лв. 12.99 лв. 10.99 лв.

8025680349 сив, 695 x 495 mm, с ламинат 17.99 лв. 14.49 лв. 12.99 лв. 10.99 лв.

Посочените цени са за единична бройка при съответния тираж.

Стенен годишен  
планер
 y Стенен А0/А1 календар с дати,  
с възможност за персонализация.

 y Възможност за персонални празнични пожелания.
 y В цената е включен печат само от външната страна.

А0 (995 х 695 mm) 
А1 (695 x 495 mm)

хартия (хром мат  
или гланц)

*Посочените цени са с включена персонализация.

вашето ЛОГО

вашето ЛОГО

вашето ЛОГО
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 y Календариум за всеки месец на български.
 y Метална спирала с кукичка за закачване.
 y Персонализация на всяка страница на календара.

440 х 310 mm

листове: хартия 220 g/m2 

картонено гръбче: 220 g/m2 

метална спирала с кукичка

13 страници

 y Календариум за всеки месец на български.
 y Метална спирала с кукичка за закачване.
 y Персонализация на всяка страница на календара.

440 х 310 mm

листове: хартия 170 g/m2 

метална спирала с 
кукичка

7 страници

КОД ДИЗАЙН
ЗА КОЛИЧЕСТВО, БР.

1 20 50 100

8501210001 Шевици 9.99 лв. 7.99 лв. 7.49 лв. 5.99 лв.

8501210002 Природа 9.99 лв. 7.99 лв. 7.49 лв. 5.99 лв.

8501210003 Градски пейзажи 9.99 лв. 7.99 лв. 7.49 лв. 5.99 лв.

8025720024 Дизайн на клиента* 16.99 лв. 10.99 лв. 8.99 лв. 6.99 лв.

КОД ДИЗАЙН
ЗА КОЛИЧЕСТВО, БР.

1 20 50 100

8501210004 Шевици 12.99 лв. 10.99 лв. 9.99 лв. 8.49 лв.

8501210005 Природа 12.99 лв. 10.99 лв. 9.99 лв. 8.49 лв.

8501210006 Градски пейзажи 12.99 лв. 10.99 лв. 9.99 лв. 8.49 лв.

8025720032 Дизайн на клиента* 12.99 лв. 10.99 лв. 9.99 лв. 8.49 лв.

МНОГОЛИСТОВИ КАЛЕНДАРИ

2023

*За артикул Дизайн на клиента – клиентът може да избере от 
готовите ни визии и всяка страница да бъде персонализирана.
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Работен календар,  
тип пирамида
 y Календариум на два езика: български и английски. 
 y 5 cm борд за реклама.
 y С прозорче за текущата дата.
 y Може да отпечатаме и поставим на календара глава  
с готова ваша визия или пък такава, от асортимента на Office 1.

тяло: 90 х 165 mm 
подложка: 90 х 215 mm.

листове: офсетова хартия 70 g/m2 

гръб: картон 250 g/m2

1595100000

КОД ПЪЛНОЦВЕТЕН ДИГИТАЛЕН ПЕЧАТ
ЗА КОЛИЧЕСТВО. БР.

1 20 50 100

8501220001 Шевици, A5 (15 x 21 cm); 12 стр. 5.49 лв. 4.49 лв. 3.79 лв. 2.99 лв.

8501220002 Природа, A5 (15 x 21 cm); 12 стр. 5.49 лв. 4.49 лв. 3.79 лв. 2.99 лв.

8501220003 Градски пейзажи, A5 (15 x 21 cm); 12 стр. 5.49 лв. 4.49 лв. 3.79 лв. 2.99 лв.

8501220004 Дизайн на клиента*, A5 (15 x 21 cm); 12 стр. 7.99 лв. 5.99 лв. 4.79 лв. 3.39 лв.

8501220005 Шевици, DL (10 x 21 cm); 12 стр. 3.59 лв. 2.99 лв. 2.49 лв. 1.99 лв.

8501220006 Природа, DL (10 x 21 cm); 12 стр. 3.59 лв. 2.99 лв. 2.49 лв. 1.99 лв.

8501220007 Градски пейзажи, DL (10 x 21 cm); 12 стр. 3.59 лв. 2.99 лв. 2.49 лв. 1.99 лв.

8501220008 Дизайн на клиента*, DL (10 x 21 cm); 12 стр. 5.49 лв. 3.99 лв. 3.19 лв. 2.29 лв.

Посочените цени са за единична бройка при съответния тираж.

5 cm борд за реклама 
90 х 50 mm

12 листа

1.99 лв.

1595100002

1595100001

МЯСТО ЗА  
ВАШАТА 

РЕКЛАМА

МЯСТО ЗА  
ВАШАТА 

РЕКЛАМА
МЯСТО ЗА  
ВАШАТА 

РЕКЛАМА

*За артикул Дизайн на клиента – клиентът може да избере от готовите ни визии и всяка страница да бъде персонализирана.

КОД ПЪЛНОЦВЕТЕН ДИГИТАЛЕН ПЕЧАТ
ЗА КОЛИЧЕСТВО. БР.

1 20 50 100

1595100041
Печат на глава и гръб на работен 
календар пирамида

1.99 лв. 0.99 лв. 0.49 лв. 0.39 лв.

Посочените цени са за единична бройка при съответния тираж.

*Цената е само за пирамидката.  
Не е включена персонализацията.

Ц
ен

ит
е 

са
 в

 л
ев

а 
бе

з 
Д

Д
С

.

36



Работен календар, 3 тела
 y Работен календар с едно тяло и прозорче.  
Календарът съдържа 12 листа и е без глава.

 y Може да отпечатаме и поставим на календара глава с готова  
ваша визия или пък такава, от асортимента на Office 1.

4.99 лв.

Работен календар, 
1 тяло
 y Работен календар с едно тяло и прозорче. Календарът съдържа 
12 листа и е без глава.

 y Може да отпечатаме и поставим на календара глава с готова 
ваша визия или пък такава, от асортимента на Office 1.

глава: 310 х 220 mm 
размери: 310 х 470 mm

листове: офсетова хартия 70 g/m2 

гръб: картон 400 g/m2

3.49 лв.

КОД ПЪЛНОЦВЕТЕН ДИГИТАЛЕН ПЕЧАТ
ЗА КОЛИЧЕСТВО, БР.

1 50 201 501

6080122026 Глава на работен календар с размер 31 х 22 cm, лукс, 4+0, с капса, по ваш дизайн 2.49 лв. 1.09 лв. 0.79 лв. 0.64 лв.

Посочените цени са за единична бройка при съответния тираж.

1595120260

1595120261

1595120250

1595120252

1595120251

12 листа

1595120262

2. 3. 11. 15.

1595120132

1595120133

1595120134

глава: 310 х 220 mm

листове: офсетова хартия 70 g/m2 

гръб: картон 400 g/m2

12 листа

*Отбелязани европейски 
празници

*В цената не е включена главата с печат

*В цената не е включена главата с печат
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Глава за работен 
календар 2023

1.

4.3.2.

7.6.5.

10.9.8.

13.12.11.

16.15.14.
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КОД
ПЕЧАТ НА

 КАРТИЧКА

ЗА КОЛИЧЕСТВО, БР.

1 20 50 100 200

Вариант 1, A5 (148 x 210 mm)

8501180001 Картичка с плик, дизайн Коледа 1 3.49 лв. 2.29 лв. 1.59 лв. 1.09 лв. 0.89 лв.

8501180002 Картичка с плик, дизайн Коледа 2 3.49 лв. 2.29 лв. 1.59 лв. 1.09 лв. 0.89 лв.

8501180003 Картичка с плик, дизайн Коледа 3 3.49 лв. 2.29 лв. 1.59 лв. 1.09 лв. 0.89 лв.

8501180010 Картичка с плик, дизайн Коледа 4 3.49 лв. 2.29 лв. 1.59 лв. 1.09 лв. 0.89 лв.

8501180011 Картичка с плик, дизайн Коледа 5 3.49 лв. 2.29 лв. 1.59 лв. 1.09 лв. 0.89 лв.

8501180012 Картичка с плик, дизайн Коледа 6 3.49 лв. 2.29 лв. 1.59 лв. 1.09 лв. 0.89 лв.

8501180013 Картичка с плик, дизайн Коледа 7 3.49 лв. 2.29 лв. 1.59 лв. 1.09 лв. 0.89 лв.

8501180014 Картичка с плик, дизайн Коледа 8 3.49 лв. 2.29 лв. 1.59 лв. 1.09 лв. 0.89 лв.

8501180015 Картичка с плик, дизайн Коледа 9 3.49 лв. 2.29 лв. 1.59 лв. 1.09 лв. 0.89 лв.

8501180016 Картичка с плик, дизайн Коледа 10 3.49 лв. 2.29 лв. 1.59 лв. 1.09 лв. 0.89 лв.

8025680295 Печат на картичка с плик, вариант 1 7.99 лв. 3.49 лв. 2.09 лв. 1.29 лв. 1.09 лв.

Вариант 2, A6 (105 x 148 mm)

8501180004 Картичка с плик, дизайн Коледа 1 2.49 лв. 1.69 лв. 1.19 лв. 0.79 лв. 0.69 лв.

8501180005 Картичка с плик, дизайн Коледа 2 2.49 лв. 1.69 лв. 1.19 лв. 0.79 лв. 0.69 лв.

8501180006 Картичка с плик, дизайн Коледа 3 2.49 лв. 1.69 лв. 1.19 лв. 0.79 лв. 0.69 лв.

8501180017 Картичка с плик, дизайн Коледа 4 2.49 лв. 1.69 лв. 1.19 лв. 0.79 лв. 0.69 лв.

8501180018 Картичка с плик, дизайн Коледа 5 2.49 лв. 1.69 лв. 1.19 лв. 0.79 лв. 0.69 лв.

8501180019 Картичка с плик, дизайн Коледа 6 2.49 лв. 1.69 лв. 1.19 лв. 0.79 лв. 0.69 лв.

8501180020 Картичка с плик, дизайн Коледа 7 2.49 лв. 1.69 лв. 1.19 лв. 0.79 лв. 0.69 лв.

8501180021 Картичка с плик, дизайн Коледа 8 2.49 лв. 1.69 лв. 1.19 лв. 0.79 лв. 0.69 лв.

8501180022 Картичка с плик, дизайн Коледа 9 2.49 лв. 1.69 лв. 1.19 лв. 0.79 лв. 0.69 лв.

8501180023 Картичка с плик, дизайн Коледа 10 2.49 лв. 1.69 лв. 1.19 лв. 0.79 лв. 0.69 лв.

8025680297 Печат на картичка с плик, вариант 2 5.99 лв. 2.49 лв. 1.49 лв. 0.89 лв. 0.79 лв.

Вариант 3, DL (99 x 210 mm)

8501180007 Картичка с плик, дизайн Коледа 1 3.39 лв. 2.19 лв. 1.59 лв. 1.09 лв. 0.89 лв.

8501180008 Картичка с плик, дизайн Коледа 2 3.39 лв. 2.19 лв. 1.59 лв. 1.09 лв. 0.89 лв.

8501180009 Картичка с плик, дизайн Коледа 3 3.39 лв. 2.19 лв. 1.59 лв. 1.09 лв. 0.89 лв.

8501180024 Картичка с плик, дизайн Коледа 4 3.39 лв. 2.19 лв. 1.59 лв. 1.09 лв. 0.89 лв.

8501180025 Картичка с плик, дизайн Коледа 5 3.39 лв. 2.19 лв. 1.59 лв. 1.09 лв. 0.89 лв.

8501180026 Картичка с плик, дизайн Коледа 6 3.39 лв. 2.19 лв. 1.59 лв. 1.09 лв. 0.89 лв.

8501180027 Картичка с плик, дизайн Коледа 7 3.39 лв. 2.19 лв. 1.59 лв. 1.09 лв. 0.89 лв.

8501180028 Картичка с плик, дизайн Коледа 8 3.39 лв. 2.19 лв. 1.59 лв. 1.09 лв. 0.89 лв.

8501180029 Картичка с плик, дизайн Коледа 9 3.39 лв. 2.19 лв. 1.59 лв. 1.09 лв. 0.89 лв.

8501180030 Картичка с плик, дизайн Коледа 10 3.39 лв. 2.19 лв. 1.59 лв. 1.09 лв. 0.89 лв.

8025680299 Печат на картичка с плик, вариант 3 7.99 лв. 3.39 лв. 2.09 лв. 1.29 лв. 1.09 лв.

Посочените цени са за единична бройка при съответния тираж.

Картичка
 y С плик.
 y Възможност за персонални празнични 
пожелания.

 y В цената е включен печат само от 
външната страна.

картон 350 g/m2

1.

6.

2.

7.

3.

8.

4.

10.

5.

9.
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