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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. 4.00 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 СРЕДЕН РАЗМЕР 
+ 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.

КАЛЕНДАР с НАЦИОНАЛНИ и ЦЪРКОВНИ ПРАЗНИЦИ
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от 2 бр. 
до 10 бр

от 12 бр. 
до 50 бр.

от 52 бр. 
до 100 бр.

4.90 лв./бр. 4.80 лв./бр. 4.50 лв./бр.

+ отпечатване на календарна глава 
 

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

КАЛЕНДАР ТРИСЕКЦИОНЕН

КАЛЕНДАР ПИРАМИДИ

Работен календар-пирамидка
КП 1, вертикална

Работен календар-пирамидка
12л. Сезони 

• 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 

• формат 160/100 mm
• тяло 12 листа, хромова хартия 130g/m2, 
• метална спирала
• подложка картон 300g/m2,
• рекламна площ - 160/55 mm

Минимално количество при поръчка: 10 броя 
+ черно бял надпис върху безцветно фолио - 1.60 лв./бр. 
+ цветен надпис върху безцветно фолио - 2.00 лв./бр.

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

100бр. със ситопечат  /рекламен надпис/ 1 цвят - 
200.00 лв.
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• Три тела в 2 цвята: 135/280 mm, офсет 70 гр./м2.

• Цветове: червен-черен; син-черен
• Национални празници, лунни фази, имени дни
• Подложка - 310/485 mm
• Прозорче за текуща дата
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БЕЛЕЖНИЦИ и ДАТНИЦИ

НАСТОЛЕН КАЛЕНДАР 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/ретламен надпис/ 1 цвят - 336.00 лв.

ТЕФТЕР “ИКОНОМИ’

цена: 4.00 лв./бр.

Календар-бележник 
Lediberg 6H Mondo

цена: 10.00 лв./бр.

Бележник с дати 168 л.

цена: 5.80 лв./бр.

Ситопечат 1 цвят
36.00 лв./100 броя

Ситопечат 1 цвят
36.00 лв./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.

• формат А5 / 14.5 х 20.5 cm/
•  тяло 352 стр. / четири езика, BG-основен, 

GB/D/F/
•  с дати
•  информационни страници
• пълноцветна карта на България
•  хартия бял офсет 60 g/m2
•  текстилна лента за отбелязване
•  перфорация на ъглите

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

Вс
ич

ки
 ц

ен
и 

са
 с 

вк
лю

че
н 

Д
ДС



www.elcomp68.com

СИТОПЕЧАТ НА ХИМИКАЛКИ и ЗАПАЛКИ

РАБОТНИ КАЛЕНДАРИ

СИТОПЕЧАТ 1 цвят

Цена за 100 броя
25.00 лв.

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.

СРЕДЕН РАЗМЕР 
+ 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.

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.

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

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