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РЕКЛАМА
КАЛЕНДАРИ

от 2 бр. 
до 10 бр

от 12 бр. 
до 50 бр.

от 52 бр. 
до 100 бр.

над 100 бр.

4.00 лв./бр. 3.90 лв./бр. 3.80 лв./бр. 3.60 лв./бр.

от 2 бр. 
до 10 бр

от 12 бр. 
до 50 бр.

от 52 бр. 
до 100 бр.

4.80 лв./бр. 4.60 лв./бр. 4.50 лв./бр.

КАЛЕНДАР МИНИ 
+ отпечатване на календарна глава 

 
Дизайн на един вид календарна глава 

от 20 лв. до 40 лв.

+ отпечатване на календарна глава 
Дизайн на един вид календарна глава 

от 20 лв. до 40 лв.

КАЛЕНДАРИ с НАЦИОНАЛНИ и ЦЪРКОВНИ ПРАЗНИЦИ

STANDART FRESH
ORTODOX

Вс
ич

ки
 ц

ен
и 

са
 с 

вк
лю

че
н 

Д
ДС

Цветове:
син-черен; червен-черен; зелен-черен
Допълнителна информация: 
национални празници, имени дни, прозорче за 
текуща дата

Цветове:
син-черен; червен-черен; зелен-черен
Допълнителна информация: 
национални празници, имени дни

Цветове:
лила-черен; син-черен; охра-черен
Допълнителна информация: 
национални празници, имени дни

Цветове:
син-черен; червен-черен; зелен-черен
Допълнителна информация: 
църковни празници, имени дни, 
фази на луната
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от 2 бр. 
до 10 бр

от 12 бр. 
до 50 бр.

от 52 бр. 
до 100 бр.

4.80 лв./бр. 4.60 лв./бр. 4.50 лв./бр.

+ отпечатване на календарна глава    
Дизайн на един вид календарна глава  от 20 лв. до 40 лв.

КАЛЕНДАР ЗОДИЯК

КАЛЕНДАРИ ТИП ПИРАМИДИ
Работен календар-пирамидка
КП 1, вертикална

Работен календар-пирамидка 13л.

• формат тяло 8.5 х 12.5 cm
• формат с подложка 8.5 х 16.5 cm
• тяло 12 листа, офсет 70 g/m2,
• печат 2 цвята
• метална спирала
• подложка бяла, финландски картон
• или цветна структурен картон
• рекламна площ - 8.5 х 4 cm 

• тяло: 13 листа, хромова хартия 115 гр./м3

• формат: 160/100 мм, метална спирала
• подложка: 300 гр./м3

• рекламна площ 160/35 мм
• разнообразие от модели

Минимално количество при поръчка: 10 броя 
+ черно бял надпис върху безцветно фолио - 1.60 лв./бр. 
+ цветен надпис върху безцветно фолио - 1.80 лв./бр.

Минимално количество при поръчка: 10 броя 
пирамидка+ черно бял надпис върху безцветно фолио - 2.20 лв./бр. 
пирамидка + цветен надпис върху безцветно фолио - 2.50 лв./бр.

100бр. със ситопечат  /рекламен надпис/ 1 цвят - 
196.00 лв.
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• Цветове: червен, син, зелен
• глава (рекламна площ) размер - 29.2 х 20 cm
• размер на тялото - 29.2 х 44.4 cm
• тяло офсет 70 g/m2, 2 цвята 
• метална спирала
• с отбелязани именни дни, фази на луната
• и официални празници в България и 30 държави

• Цветове: лила-черен; син-черен; зелен-черен
• Национални празници, хороскоп, имени дни
• Прозорче за текуща дата

от 2 бр. 
до 10 бр

от 12 бр. 
до 50 бр.

от 52 бр. 
до 100 бр.

5.00 лв./бр. 4.90 лв./бр. 4.50 лв./бр.

КАЛЕНДАР 
              ТРИСЕКЦИОНЕН
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НАСТОЛЕН КАЛЕНДАР ТИП ПИРАМИДКА СЪС СПИРАЛА

• формат: 22 x 11.5 cm
• тяло 12 листа (месеца) 150 g/m2 гланц,
• корица 300 g/m2 гланц с UV лак
• основа 280 g/m2 бял опаковъчен картон
• празници и именни дни, лунни фази, зодии
• място за рекламен надпис върху основата: 22 x 2.5 cм
• на тема: Свят, изгледи от България, Автентични 

български къщи, Цветя

Минимално количество при поръчка: 10 броя 
+ цветен надпис върху безцветно фолио - 3.80 лв./бр.

при поръчка на 100 бр. + ситопечат/рекламен надпис/ 1 цвят - 356.00 лв.
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• Цветове: лила-черен; син-черен; зелен-черен
• Национални празници, хороскоп, имени дни
• Прозорче за текуща дата

РАБОТНИ КАЛЕНДАРИ

ГОЛЯМ ТРИСЕКЦИОНЕН 
+ отпечатване на рекламна глава 

440.00 лв. за 100 бр.
50 бр. - 230 лв./4.60 лв. за 1 бр.
100 бр. - 440 лв./4.40 лв. за 1 бр.

МИНИ  
+ отпечатване на рекламна глава 

350.00 лв. за 100 бр.
50 бр. - 180 лв./3.60 лв. за 1 бр.
100 бр. - 350 лв./3.50 лв. за 1 бр.

Дизайн на един вид календарна глава 
от 20 лв. до 40 лв.

Дизайн на един вид календарна глава 
от 20 лв. до 40 лв.



www.elcomp68.com

СИТОПЕЧАТ НА ХИМИКАЛКИ и ЗАПАЛКИ
СИТОПЕЧАТ 1 цвят

Цена за 100 броя
25.00 лв.

ЛАЗЕРНО ГРАВИРАНЕ 
1 бр. - 5.00 лв.
до 5 бр. - 3.00 лв./1бр.
до 50 бр. - 0.60 лв./1бр.
до 100 бр. - 0.50 лв./1 бр.

*Технологичен брак - до 1% /поне 1 брой/
*Цената се отнася за еднакви по вид и форма предмети, поръчани наведнъж.
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Бележник с дати 168 листа

цена: 6.00 лв./бр.

Настолен 
календар-
седмичник

цена: 
4.80 лв./бр.

Бележник с дати 

цена: 3.00 лв./бр.

Бележник

цена: 6.50 лв./бр.

• изкуствена кожа с шев, 168 листа, шит
• офсетова хартия на тялото
• декоративен шев на корицата
• твърда корица
• подходящ за преге, сито и топъл печат

Ситопечат 1 цвят  36.00 лв./до 100 броя

Ситопечат 1 цвят
36.00 лв./до 100 броя

ЛАЗЕРНО ГРАВИРАНЕ НА БЕЛЕЖНИЦИ/ТЕФТЕРИ
1 бр. - 5.00 лв.
до 5 бр. - 3.50 лв./1бр.
до 50 бр. - 1.40 лв./1бр.

*Технологичен брак - до 1% /поне 1 брой/
*Цената се отнася за еднакви по вид и форма предмети, поръчани наведнъж.

• 14х20 см календар-бележник 
• офсетова хартия на тялото
• твърда корица с мека вложка на лицето
• подходящ за преге, сито и топъл печат
• концево шит и лепен

• формат с корици 17 х 29.2 cm
• 1 и 112 стр. - 2016 / 2017г.;
• 2 и 3 стр. – пленер 2016 г.;
• 4-109 стр.-52 седмици: 2 страници–1 седмица
• календариум на всяка страница
• църковни празници и именни дни
• фази на луната, зодии
• горна корица с топъл печат “2017”
• рекламна площ 3 х 29.2 cm

•    календар-бележник на български, 
      английски, френски, италиански и руски език
•    твърда корица с мека вложка
•    подходящ за преге, сито и топъл печат
•    концево шит и лепен

БЕЛЕЖНИЦИ и ДАТНИЦИ

* Примерни мостри
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ASUS X554LA-
XX1579D, 15, I3-4005

CANON LBP-
6030B LASER

код: 35415

код: 11875

677лв.

167лв.

• Процесор Intel Core i3-4005U Haswell (1.7GHz, 3M Cache,   
  22nm, 2cores/4threads)

• Екран  15.6” HD LED (1366x768) glare type
• Памет 4GB DDR3 1600MHz (on-board, 1 mem.slot free)
• Видео Карта Intel HD Graphics
• Хард диск 1TB 5400rpm, 2.5”
• Optical Drive Super-Multi DVD
• Свързаност Built-in Bluetooth™ V4.0, Wi-Fi
• Камера VGA Web Camera
• Батерия 37WHrs, 2-cell Li-ion Polymer Battery Pack
• Размери  38.2(W) x 25.6(D) x 2.58 ~ 2.58 (H) cm
• Тегло  2.2 kg (with 2 cell battery)

• Формат   A4
• Разделителна способност 600x600 dpi
• Скорост на печат (черно) 18 ppm
• Месечно натоварване  5 000 pages
• Вградена памет  32 MB
• Интерфейс   USB 2.0 Hi-Speed
• Принтерски езици  UFRII LT
• Входящ капацитет  150-sheet multi-purpose tray
• Гаранционен срок  12 месеца
• Съвместими консумативи Cartridge 725 (1,600 pages)


