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Key visual

Reklama

Materiały POS

Webdesign

DTP

Layout gazet,
książek, wydawnictw

PROJEKTOWANIE
GRAFICZNE

Tworzenie stron www,
sklepów internetowych

Projektowanie użyteczności – UX

Analiza rynku i konkurencji

Audyt marki 
i doradztwo

Kreacja wizualna, kreacja usług

Rebranding

Stworzenie
nowej marki

Pre-press

Druk
Analiza plików

– 

Cyfrowy

Wielkoformatowy

Post-press

Introligatornia

Logistyka

Kodowanie i wdrożenie
– web development

Opracowanie treści – content

Kalendarze

Custom publishing

Albumy i książki

Biuletyny i magazyny

Gry planszowe,  przewodniki, mapy

Webwriting

Redakcja

       Media społecznościowe
– social media marketing

Organizacja konkursów

Wydawnictwa internetowe

Kompleksowa obsługa newslettera

Copywriting i webwriting

Tworzenie kreacji

Wysyłka masowa

Raportowanie, analiza

i optymalizacja działań

Pozycjo
nowanie – SEO

Doradztw
o

Koord
ynacja

AdWord
s

Dostęp do

fotobanku

Prezentacje, animacje
INTERACTIVE

BRANDING

DRUKARNIA

WYDAWNICTWO

CONSULTING

INTERNET E-marketing

SEM

Mailing

Marketing treści
– content marketing

KREUJEMY R OZWIĄZANIA

W Y B I E R A M Y  D O B R E  K I E R U N K I

budujemy 
markę

kreujemy doradzamyanalizujemy projektujemy
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znacznik  
chromowany

zakładka 
na tasiemce

tłoczenie 
z foliątłoczenie 

na sucho

kolorowa 
gumka 

gumka 
na długopis

lakier  
wybiórczy

opaska 
z nadrukiem

nadruk 
CMYK

tasiemka 
z nadrukiem

tasiemka 
jednokolorowa

nadruk UV 
na okleinie znacznik 
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Okładki skóropodobne  •  Linia Klasyka

li
n

iaKLA
SY 
KA

Postaw na 
detale

Linia klasyka to ogromny wachlarz skóropodobnych 
okładek wzbogaconych o eleganckie detale i praktyczne 

dodatki. Przykuwające uwagę tłoczenia – 3D lub  
półtonowe – możemy wzbogacić obszyciami w dowolnym 

kolorze. Okleiny o unikalnych fakturach: szczotkowanego 
aluminium, płótna, jeansu, sztruksu czy aksamitu  

idealnie wpasują się w każdą branżę. Sprawią, że Twoja 
firma doskonale wyróżni się na tle konkurencji.

SPIS TREŚCI
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Okładki skóropodobne  •  Linia Klasyka

okleina

CARBON
Nowoczesna oprawa z przyciągającym uwagę, wyraźnie  

zaznaczonym wypukłym wzorem włókien węglowych.

ekoskóra możliwość 
nadruku

tłoczenie 
na sucho

minimalny nakład 
proste narożniki

minimalny nakład 
zaokrąglone narożniki

Dostępne kolory oklein:

granatowygrafitowy

okleina

GRAFITE
Nowoczesna oprawa z połyskiem, z wyraźnie  
zaznaczonym geometrycznym deseniem.

ekoskóra możliwość 
nadruku

minimalny nakład 
proste narożniki

minimalny nakład 
zaokrąglone narożniki

tłoczenie 
na sucho

Dostępne kolory oklein:

czarny stalowy srebrny biały złoty zielony niebieski
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Okładki skóropodobne  •  Linia Klasyka

okleina

DENIM
Okleina ze skóry ekologicznej przypominającej  
płótno, o matowej, prążkowanej strukturze.

Dostępne kolory oklein:

czarny szary ciemny szary jasny biały niebieski

granatowy czerwony pomarańczowy zielony jasny zielony ciemny

ekoskóra możliwość 
nadruku

minimalny nakład 
proste narożniki

minimalny nakład 
zaokrąglone narożniki

tłoczenie 
na sucho

                 okleina

FILIGRANA MELANGE
Stylowa okleina w dotyku  
przypominająca aksamit.

Dostępne kolory oklein:

niebieski czerwony pomarańczowygranatowy

ekoskóra możliwość 
nadruku

tłoczenie 
na sucho

minimalny nakład 
proste narożniki

minimalny nakład 
zaokrąglone narożniki

NOWOŚĆ
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Okładki skóropodobne  •  Linia Klasyka

okleina

FILIGRANA
Elegancka i ponadczasowa okleina przypominająca  
wyglądem sukno wełniane. 

Dostępne kolory oklein:

czarny srebrny

ekoskóra możliwość 
nadruku

tłoczenie 
na sucho

minimalny nakład 
proste narożniki

minimalny nakład 
zaokrąglone narożniki

ekoskóra możliwość 
nadruku

tłoczenie 
na sucho

minimalny nakład 
proste narożniki

minimalny nakład 
zaokrąglone narożniki

okleina

FLIZ
Ekskluzywna włoska okleina o niebanalnej strukturze, 

wyglądem przypominająca włókno szklane.

N
OW

OŚĆ

Dostępne kolory oklein:

czarny czerwony
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Okładki skóropodobne  •  Linia Klasyka

Skóropodobna okleina w dotyku przypominająca tkany materiał,  
z matową prążkowaną strukturą imitującą jeans.

okleina

JEANS N
OW

OŚĆ

Dostępne kolory oklein:

szary niebieski

ekoskóra możliwość 
nadruku

tłoczenie 
na sucho

minimalny nakład 
proste narożniki

minimalny nakład 
zaokrąglone narożniki

okleina

NEBRASKA
Okleina, która swoim wyglądem i dotykiem jest najbardziej zbliżona  

do naturalnej skóry. Lekko błyszcząca o eleganckim wyglądzie i strukturze.

Dostępne kolory oklein:

czarny szary zielony

bordowy

granatowy niebieski

brązowy ciemny

czekolada

brązowy jasnyczerwony beżowy

ekoskóra możliwość 
nadruku

tłoczenie 
na sucho

minimalny nakład 
proste narożniki

minimalny nakład 
zaokrąglone narożniki



16 17

Okładki skóropodobne  •  Linia KlasykaOkładki skóropodobne  •  Linia Klasyka

ekoskóra możliwość 
nadruku

tłoczenie 
na sucho

minimalny nakład 
proste narożniki

minimalny nakład 
zaokrąglone narożniki

okleina

PRESTIGE
Wysokiej jakości materiał cechujący się ekskluzywnym, eleganckim  
wyglądem, z wyczuwalną strukturą przypominającą w dotyku skórę.

N
OW

OŚĆ

Dostępne kolory oklein:

granatowy niebieski czerwony beżowy

okleina

SIDERAL
Elegancka okleina z wyraźnie zaznaczoną  

strukturą szczotkowanego aluminium.

Dostępne kolory oklein:

zielony miętowy brązowystalowygranatowy

czerwony złoty srebrnypomarańczowyróżowy

ekoskóra możliwość 
nadruku

tłoczenie 
na sucho

minimalny nakład 
proste narożniki

minimalny nakład 
zaokrąglone narożniki
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Okładki skóropodobne  •  Linia Klasyka

okleina

SILK
Nowoczesna oprawa z połyskiem,  
z wyraźnie zaznaczoną strukturą.

Dostępne kolory oklein:

czarny grafitowy granatowy niebieski brązowy

czerwony pomarańczowy srebrny*żółty złoty

ekoskóra możliwość 
nadruku

tłoczenie 
na sucho

minimalny nakład 
proste narożniki

minimalny nakład 
zaokrąglone narożniki

okleina

TWILL
Okleina matowa, prążkowana, o wyrazistej  

strukturze przypominającej sztruks.

Dostępne kolory oklein:

czarny granatowy niebieski

ekoskóra możliwość 
nadruku

tłoczenie 
na sucho

minimalny nakład 
proste narożniki

minimalny nakład 
zaokrąglone narożniki

*kolory niestandardowe 
pod zamówienia od 300 szt.
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Okładki skóropodobne  •  Linia Klasyka

okleina

TWILL COLOUR
Okleina matowa, prążkowana, o lekko wyrazistej  
strukturze przypominającej sztruks.

Dostępne kolory oklein:

zielony ciemny zielony jasny pomarańczowy żółty

ekoskóra możliwość 
nadruku

tłoczenie 
na sucho

minimalny nakład 
proste narożniki

minimalny nakład 
zaokrąglone narożniki

okleina

VELOUR
Okleina aksamitna, połyskująca,  

o jednorodnej powierzchni.

Dostępne kolory oklein:

czarny grafitowy

beżowyczerwony

granatowy

czekoladazielony

niebieski

brązowy

szary

ekoskóra możliwość 
nadruku

tłoczenie 
na sucho

minimalny nakład 
proste narożniki

minimalny nakład 
zaokrąglone narożniki

NOWOŚĆ
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okleina

VIVELLA
Matowa, gładka i miękka w dotyku okleina, która idealnie się przebarwia,  
przez co sprawdza się szczególnie w przypadku tłoczeń półtonowych.

Okładki skóropodobne  •  Linia Klasyka

Dostępne kolory oklein:

niebieski granatowy czarny grafitowy

zielony jasny

szary jasnyszary ciemny

czerwonyżółty bordowyzielony ciemny różowy

ekoskóra możliwość 
nadruku

tłoczenie 
na sucho

minimalny nakład 
proste narożniki

minimalny nakład 
zaokrąglone narożniki

okleina

YUTA
Okleina o naturalnym wyglądzie. Niespotykana faktura  

splotu włókien łączy zalety wizualne oraz dotykowe.

Dostępne kolory oklein:

niebieski błękitny szary ciemnygranatowygranatowy ciemny

pomarańczowy beżowyczerwonyszary jasny

ekoskóra możliwość 
nadruku

tłoczenie 
na sucho

minimalny nakład 
proste narożniki

minimalny nakład 
zaokrąglone narożniki
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Okładki skóropodobne •  Linia Duo

li
n

iaD
U
O

Harmonia 
sprzeczności

Umiejętne powiązanie pozornych przeciwieństw 
pozwala osiągać nieszablonowe, zapadające  

w pamięć rezultaty. Wykorzystaliśmy tę zależność 
tworząc terminarze, których esencją jest płynne  

połączenie kontrastów kolorystycznych z odważ-
nym zestawianiem różnorodnych faktur oklein 
skóropodobnych. Te nietuzinkowe kompozycje 

pozwalają podkreślić wyjątkowość i kreatywność 
najbardziej znanych polskich marek.

SPIS TREŚCI



26 27

RING
Wzór stylowy i minimalistyczny, a przy tym nieszablonowy.  
Skóropodobna okleina zapewnia wygodę w użytkowaniu,  
a szeroka gama kolorów zaspokoi wyszukane gusta.

możliwość 
nadruku

tłoczenie 
na sucho

minimalny nakład 
zaokrąglone narożniki

kolory wg  
wzornika oklein

Okładki skóropodobne  •  Linia Duo

ARIZONA
Najbardziej widoczny i nieszablonowy wzór w kolekcji Duo.  

Dla tych, którzy nie chcą ograniczać się wyłącznie  
do drobnego, kolorowego akcentu.

możliwość 
nadruku

tłoczenie 
na sucho

minimalny nakład 
zaokrąglone narożniki

kolory wg  
wzornika oklein
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Okładki skóropodobne  •  Linia Duo

MODERN
Nowoczesność wymaga łączenia tradycyjnego stylu  
z nutką ekstrawagancji i nowych trendów. 

możliwość 
nadruku

tłoczenie 
na sucho

minimalny nakład 
zaokrąglone narożniki

kolory wg  
wzornika oklein

NEW STYLE
Przypominający wzór Modern, jednak poprzeczny  
kolorowy pasek nawiązuje do zapięcia terminarza.

możliwość 
nadruku

tłoczenie 
na sucho

minimalny nakład 
zaokrąglone narożniki

kolory wg  
wzornika oklein
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Okładki skóropodobne  •  Linia Duo

NAPPA
Stylowy terminarz z trójkątną wstawką oraz eleganckim  
kontrastującym przeszyciem kolorową nitką.

możliwość 
nadruku

tłoczenie 
na sucho

minimalny nakład 
zaokrąglone narożniki

kolory wg  
wzornika oklein

NEW LINE
Graficzny wzór okładki utrzymany w minimalistycznym  

stylu z kolorowym akcentem.

możliwość 
nadruku

tłoczenie 
na sucho

minimalny nakład 
zaokrąglone narożniki

kolory wg  
wzornika oklein
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Okładki płócienne  •  Linia Setalux

li
n

ia SE
TA 

LUX
Jedwabisty 

splot kolorów
Kalendarz to wizytówka firmy, a okładka buduje niezapomniane  

pierwsze wrażenie. Linia Setalux daje ogromne możliwości  
wykorzystania autorskich projektów. Indywidualny zadruk okładki  

o strukturze tkaniny pełnokolorową grafiką, fotografią czy reprodukcją 
obrazu, gwarantuje unikalny kontakt odbiorców z marką. Pamiętaj,  

że pierwsze wrażenie można zrobić tylko raz. Zaskocz swoich Klientów 
oryginalnym wzornictwem zaprezentowanym na wiskozowym płótnie, 

przypominającym w dotyku jedwab. Luksus na miarę Twojej marki!

SPIS TREŚCI
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indywidualna

WSTAWKA
Elegancka okładka ze skóropodobnej okleiny z wszytą, indywidualną  
pełnokolorową wstawką jest doskonałym, spersonalizowanym  
przekazem reklamowym.

Okładki płócienne  •  Linia Setalux

drukowane płótno 

SETALUX
Lekko połyskujące, wiskozowe płótno przypominające w dotyku 

jedwab jest idealnym podłożem do pełnokolorowego zadruku.

minimalny nakład 
proste narożniki

kolory według
wzornika oklein

minimalny nakład 
zaokrąglone narożniki

minimalny nakład 
proste narożniki

minimalny nakład 
zaokrąglone narożniki
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Okładki skóropodobne •  Linia Kreacja UV

li
n

ia KREACJA

UV
Efektowne 

drukowanie
Kalendarze książkowe z linii kreacja UV polecamy wymagającym Klientom 

ceniącym tradycję i elegancję w połączeniu z nowoczesnym designem. 
Okładki, wykonane ze skóropodobnych materiałów, zostały nadrukowane 

efektownymi, graficznymi wzorami nawiązującymi do motywu  
przewodniego charakterystycznego dla danej firmy. Co ważne, technologia 

druku UV jest niezwykle trwała i umożliwia zadrukowanie okładek  
w całości, również na spad. Wykorzystaj potencjał tej linii, aby Twoja  

marka stała się rozpoznawalna i budowała spójny przekaz!

SPIS TREŚCI
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Postaw na druk!
Nowy wariant indywidualnej oprawy, której główne cechy to trwałość oraz odporność na zary-
sowania. Możliwość dowolnego zadruku na szerokiej gamie oklein sprawia, że produkt ten staje 
się doskonałą wizytówką firmy. Ogromnym atutem jest możliwość zadruku na całej powierzchni 
okładki oraz zastosowanie białego kolor druku na kolorowych okleinach. 
Dedykowane oprawy: denim i filigrana.

Inspiruj się i wybierz jeden z zaproponowanych 
przez nas wzorów, a my DOSTOSUJEMY go  
w taki sposób, aby najlepiej prezentował  
Twoją markę. 
 
OCZEKUJESZ CZEGOŚ WIĘCEJ?  
Wykonamy dla Ciebie unikalny projekt autorski. 

!

Okładki skóropodobne •  Linia Kreacja UV

ZAPROJEKTUJ  
SWOJĄ OKŁADKĘ!

gotowe! 
nasze studio graficzne przygotuje projekt  
uwzględniając Twoje preferencje 

krok 1 
określ format 
terminarza

krok 2 
wybierz rodzaj i kolor  
okleiny (linia klasyka), 
dedykowane oprawy: 
denim i filigrana

krok 3 
wybierz jeden z proponowanych  
przez nas wzorów (możesz wskazać 
preferowane kolory nadruku)

krok 4 
wskaż jakie elementy powinny  
znaleźć się na okładce (logo firmy, 
adres www - możliwość wytłoczenia tych 
elementów na sucho lub z folią)

minimalny  
nakład 

tłoczenie  
na sucho i z folią



40 41

Okładki skóropodobne •  Linia Kreacja UV

WZÓR 01 UV

WZÓR 02 UV

WZÓR 03 UV

WZÓR 04 UV
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Okładki skóropodobne •  Linia Kreacja UV

WZÓR 05 UV

WZÓR 06 UV

WZÓR 07 UV

WZÓR 08 UV
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Okładki skóropodobne  •  Linia Ornament

li
n

ia ORN 
AM 

ENT
Efektowne 

przetłoczenie
Do stworzenia nowej linii zainspirowały nas niezwykłe możliwości  

i efektowność wielkopowierzchniowego tłoczenia.  Fascynują Cię graficzne  
wzory, niezwykła precyzja, przekaz w dużym formacie. Ta linia sprawdzi się 

idealnie! Najdrobniejsze detale odwzorowane z ogromną starannością,  
geometryczne wzory i skomplikowane kształty możliwe do osiągnięcia dzięki 

umiejętnie dobranej gamie termoprzebarwialnych oklein, również z wykorzysta-
niem kolorowych folii. Zaskakujące efekty i duże wrażenie gwarantowane!

SPIS TREŚCI
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W dużym formacie
Tłoczenie na okładce może przybierać różne formy – najbardziej efektowne obejmują dużą  
powierzchnię, mogą sięgać poza krawędź okładki. Korzystanie z matryc wielopoziomowych  
umożliwia uzyskanie przestrzennego efektu tłoczenia dzięki różnym stopniom przebarwienia  
okleiny. 

Możliwość tłoczenia na różnych formatach.  
Do każdego zamówienia wizualizacja na danym formacie.

minimalny  
nakład 

Okładki skóropodobne  •  Linia Ornament

WZÓR 01

WZÓR 02

WZÓR 03

WZÓR 04

autorski projekt tłoczenia

WZÓR 05*
*matryca w naszych zasobach
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Okładki skóropodobne  •  Linia EKO

li
n

ia E
K
O

Ekologiczny 
pakt z naturą

Bycie eko to nie moda – to styl życia! Z przyjemnością wspieramy ten trend i doskonalimy naszą linię 
ekologicznych terminarzy. Wszystkie materiały dobieramy z dużą troską o środowisko naturalne  

i stale poszerzamy ofertę. Proponujemy okładki z papieru z certyfikatem FSC*, długopisy  
z korka czy bambusa oraz znaczniki firmowe wycięte laserem z drewnianej sklejki. 

Czy wiesz, że... Polska jest piątym krajem na świecie pod względem powierzchni lasów FSC?*.  
Wyprzedzają nas tylko Kanada, Rosja, USA i Szwecja. Wspierajmy to, co jest dla nas ważne! 

*FSC – Forest Stewardship Council – gwarancja kontrolowanej i zrównoważonej  
wycinki lasów oraz papieru pochodzącego z recyklingu.

SPIS TREŚCI
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Okładki skóropodobne  •  Linia EKO

Specjalistyczny, niezwykle trwały papier termoprzebarwialny o wysokich walorach  
użytkowych. Idealnie przebarwia się pod wpływem matrycy, możliwy efektowny nadruk  

w pełnym kolorze i z wykorzystaniem dodatkowego koloru białego.

NATURA PLUS

możliwość 
nadruku

minimalny nakład 
proste narożniki

okleina  
papierowa

PŁÓTNO
Okleina o splocie włókien dających efekt surowego płótna dostępna jest w szerokiej  
gamie kolorystycznej. Możliwość zadruku cyfrowego sprawia, że realizujemy zamówienia także  
w niskich nakładach. Zastosowanie płótna czyni nasz kalendarz przyjaznym dla środowiska.

możliwość 
nadruku

minimalny nakład 
proste narożniki

okleina  
płócienna

Dostępne kolory oklein:

mix kolorystyczny

Dostępne kolory oklein:

czarny niebieski jasny szary beżowy
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Okładki skóropodobne  •  Linia EKOOkładki skóropodobne  •  Linia EKO

KOREK
Efektowna, miękka, matowa, przyjemna w dotyku oprawa  
o fakturze imitującej naturalny korek.

N
OW

OŚĆ

Dostępne kolory oklein:

Produkt podyktowany naturą.  
Każdy egzemplarz jest unikatowy i niepowtarzalny ze względu  
na wykonanie go z surowca pochodzenia naturalnego.

możliwość 
nadruku

minimalny nakład 
proste narożniki

Okleina skóropodobna imitująca drewno, doskonale  
przebarwia się pod wpływem temperatury.

ACERO

N
OW

OŚĆ

możliwość 
nadruku

minimalny nakład 
proste narożniki

Dostępne kolory oklein:

czekolada ciemny brąz brąz jasny brąz

bordowy* czerwony* niebieski*

*kolory niestandardowe 
pod zamówienia od 300 szt
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Okładki drukowane •  Linia Kreacja

li
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iaKRE
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Stawiamy na  
indywidualizm

Poszukujesz innowacyjnych i oryginalnych rozwiązań? Chcesz 
stworzyć notes lub kalendarz wyróżniający się na tle sztampowych 

i nieciekawych gadżetów biurowych? Jeśli tak, pomogą Ci w tym 
zaprojektowane specjalnie dla Twojej firmy okładki, w których  

w niebanalny sposób wyeksponujemy unikalne efekty uszlachetnień 
takich jak: flok, liquid metal, lakier 3D, lakier perłowy, folię soft touch 
itp. Przyciągnięcie wzroku na parę sekund to zdecydowanie za mało. 

Zafunduj swoim odbiorcom prawdziwą ucztę dla zmysłów!

SPIS TREŚCI
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Wyróżnij się!
Kreatywny projekt graficzny z odpowiednio dobranym uszlachetnieniem potrafi w ułamku sekundy 
wywołać pożądane skojarzenia z marką i wspierać wizerunek firmy. Śledzimy najnowsze trendy, 
które królują w grafice projektowej, modzie, sztuce, aby przekaz zawarty w opracowanym przez nas 
materiale reklamowym był oryginalny, zaskakujący, czytelny i skuteczny. 

Zainspiruj się wykonanymi przez nas projektami.
Zamień kolor na własne barwy firmowe, dodaj 
logo, umieść adres Twojej strony internetowej. 
Dorzuć chwytliwe hasło reklamowe lub firmowy 
claim. 
 
NADAL ZA MAŁO?
Wykonaj w naszym studiu graficznym własny 
oryginalny projekt.

!

Okładki drukowane •  Linia Kreacja

ZAPROJEKTUJ  
SWOJĄ OKŁADKĘ!

my zajmiemy się resztą! 
nasze studio graficzne w błyskawicznym tempie przygotuje 
projekt uwzględniając Twoje preferencje 

krok 2 
wybierz jeden  
z proponowanych  
przez nas wzorów

krok 3 
dobierz dowolne  
kolory w jakich 
chciałbyś pokazać 
grafikę

krok 5 
wskaż jakie elementy 
powinny znaleźć się 
na okładce (logo firmy, 
adres www)

krok 1 
określ format 
terminarza

krok 4 
(opcjonalnie) wybierz  
uszlachetnienia

logo

www.firma.pl

lakier  
wybiórczy 
(płaski)

flok
(imitacja 
weluru)

lakier  
piaskowy

lakier 
wypukły

Rodzaje uszlachetnień:

brokatliquid 
metal
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WZÓR 01 K

WZÓR 02 K

Okładki drukowane •  Linia Kreacja

WZÓR 03 K

WZÓR 04 K
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WZÓR 05 K

WZÓR 06 K

Okładki drukowane •  Linia Kreacja

WZÓR 07 K

WZÓR 08 K
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WZÓR 09 K

WZÓR 10 K

Okładki drukowane •  Linia Kreacja

WZÓR 11 K

WZÓR 12 K
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WZÓR 13 K

WZÓR 14 K

Okładki drukowane •  Linia Kreacja

WZÓR 15 K

WZÓR 16 K



66 67

Niezwykły efekt wypukłego reliefu można osiągnąć, stosując punktowe położenie lakieru 3D  
na jednolitej powierzchni. Jego struktura pozwala również na uzyskanie zdumiewających wrażeń 
dotykowych i efektów wizualnych podobnych do tłoczenia, bez użycia matrycy.

Lakier  
WYPUKŁY

Szlachetne przykłady

Okładki drukowane •  Linia Kreacja

Specyficzna struktura lakieru tworzy wy-
jątkowe wrażenia dotykowe, przywodzące 

na myśl powierzchnię kamienia, piasek. 
Efekt ten uzyskaliśmy dzięki specjalnemu 

dodatkowi do lakieru UV, którego ziarniste 
składniki podczas procesu utwardzania 

tworzą szorstką powierzchnię.

Lakier
PIASKOWY
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Flokowanie to jedna z efektowniejszych metod zdobienia papieru, która idealnie łączy elegancję  
i wrażenia sensoryczne. Folia mat odpowiednio zabezpiecza okładkę, a delikatne aplikacje nadają  
jej stylowy wygląd. Materiał przypomina w dotyku welur, dając wrażenie przestrzenności wzoru.

FLOK

Okładki drukowane •  Linia Kreacja

Może być stosowany na części zadrukowanej powierzchni. Pozwala podnieść walory estetyczne 
projektu, ożywiając kolory i tworząc efekt perspektywy. Najciekawsze efekty można uzyskać, na-

kładając lakier wybiórczy na ciemne matowe powierzchnie.

Lakier
WYBIÓRCZY



70 71

Liquid metal
Efekt liquid metal otwiera niespotykane dotąd możliwości uszlachetniania druku poprzez  
metalizowanie foliami fragmentów grafiki, napisów, logotypów z efektem wypukłości.  
Poza niezwykłymi wrażeniami wizualnymi na powierzchni powstaje wyraźny w dotyku efekt  
wypukłości, który możemy stopniować zależnie od ilości warstw położonego lakieru. Osiągnięte  
w ten sposób trójwymiarowe wrażenia dotykowe pozwalają nam realizować koncept marketingu 
sensorycznego, jaki postawiliśmy sobie za cel tworząc kilka lat temu naszą linię terminarzy  
o nazwie KREACJA.

Uczta dla zmysłów i luksus na wyciągnięcie ręki !

lakier  
wybiórczy 
(płaski)

lakier 
wypukły

minimalny nakład 
proste narożniki

Dostępne kolory folii:

złoto miedź złoto różowe srebro srebro matowe

zieleń czerwień niebieski granat czerń cast & cure

złoto matowe

Okładki drukowane •  Linia Kreacja

N
OW

OŚĆ
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WZÓR 01 LM

WZÓR 02 LM

Okładki drukowane •  Linia Kreacja  •  Liquid Metal

WZÓR 03 LM

WZÓR 04 LM
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WZÓR 05 LM

WZÓR 06 LM

Okładki drukowane •  Linia Kreacja  •  Liquid Metal

WZÓR 07 LM

WZÓR 08 LM
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Okładki skórzane  •  Linia Luksus
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S
Z zamiłowania 

do tradycji
Eleganckie, skórzane terminarze nie bez powodu uznawane 

są za idealny prezent dla managerów wyższego szczebla. 
Praktyczny, luksusowy podarunek zachwyci również Twoich 
kluczowych partnerów biznesowych. Klasyka gatunku, naj-

wyższa jakość i wysublimowany styl. Najbardziej wymagają-
cym Klientom proponujemy ekskluzywne zestawy zbudowane  

z terminarza, notesu i markowego pióra. Całość zapakowana 
w prestiżowe opakowanie z nadrukowanym logo firmy.

SPIS TREŚCI
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Ponadczasowa elegancja, perfekcyjne wykonanie oraz najwyższa jakość włoskiej skóry – to nas 
wyróżnia. Estetykę oprawy podkreślają zaokrąglone narożniki oraz obszycie nitką w wybranym 
kolorze – dobranym pod kolor okleiny lub kontraktującym z okładką. Możliwe wykończenie 
okładki w postaci okucia narożników i garbików na grzbiecie. Terminarze i notesy wykonane  
z najwyższej jakości skóry, dostępne w czterech klasycznych kolorach: bordowym, czekolado-
wym, granatowym oraz czarnym. Terminarze ze skóry są zapakowane w ozdobne pudełka. 

Na życzenie klienta istnieje możliwość wykonania tłoczenia z termoprzebarwieniem znaku fir-
mowego lub innego motywu graficznego również 3D.

TERMINARZ SKÓRZANY

skóra minimalny  
nakład 

tłoczenie 
na sucho

Okładki skórzane  •  Linia Luksus

Zestawy wykonane z najwyższej jakości skóry, dostepne w kolorach: bordowym,  
czerwonym, zielonym, jasnobrązowym i ciemnobrązowym, granatowym oraz czarnym.  
W zestawie może znaleźć się terminarz w dowolnym formacie połączony z kalendarzem  

biurkowym lub notesem. Dodatkowo zestaw można urozmaicić o wizytownik, portfel, brelok  
czy eleganckie pióro lub markowy długopis. Zestawy można komponować również  

z kalendarzy w okładkach skóropodobnych. Całość zapakowana w eleganckie  
pudełko z wkładką, z firmowym nadrukiem na wieczku.

ZESTAWY SKÓRZANE 
I SKÓROPODOBNE

 zestaw: terminarz w okleinie Nebraska brąz  
z zapięciem na magnes, biurkowy BL i pióro

skóra minimalny  
nakład 

tłoczenie 
na suchoekoskóra



80 81

Okładki skórzane  •  Linia Luksus

PERSONALIZACJA KOLOREM
Personalizacja kolorem przy użyciu lasera to atrakcyjna, a zarazem ekonomiczna technologia 
dedykowana dla małych nakładów od 20 sztuk. Dzięki zastosowaniu specjalnej okleiny w kolorze 
czarnym, poprzez użycie lasera, okleina przebarwia się na jeden z 12 dostępnych kolorów.

Technologia daje możliwość personalizacji kolorem firmowego logo, imienia i nazwiska, czy 
skomplikowanej grafiki bez konieczności ponoszenia kosztów matrycy do tłoczenia kolorową 
folią. 

minimalny nakład 
proste narożniki

minimalny nakład 
zaokrąglone narożniki

Dostępne kolory:

biały miętowy zielony ciemny zielony jasnyszary niebieski

żółty pomarańczowy czerwony różowy fioletowycyklamen

NOWOŚĆ

Precyzja lasera pozwala na wypalenie  
w okładce najbardziej skomplikowanych 

elementów i grafik, niemożliwych do  
wykonania tradycyjnym sposobem przy 

wykorzystaniu matrycy, która posiada 
swoje ograniczenia związane z odwzoro-
wanie drobnych detali. To idealne rozwią-

zanie dla Klientów ceniących oryginalne, 
innowacyjne i efektowne koncepcje, za-

mierzających wykonać niski nakład termi-
narzy z kreatywną, nietuzinkową  

i imponującą personalizacją, która  
zachwyci obdarowane osoby.

Moc lasera
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Terminarze i notesy  •  Dodatki do okładek
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Terminarze i notesy  •  Dodatki do okładek

Za pomocą tłoczenia naniesiemy na okładkę Twoje logo. W zależności od rodzaju okleiny oraz 
technologii tłoczenia – efektem termoprzebarwienia lub z użyciem kolorowej folii – uzyskujemy  
oryginalne znakowanie produktu.

TŁOCZENIE logo

PERSONALIZACJA LASEROWA  
Z TERMOPRZEBARWIENIEM
Dowolna wielkość i krój czcionki. 
 
PERSONALIZACJA FOLIĄ 
Personalizacja możliwa wyłącznie czcionką:
 
Arial Bold 14 pkt      Jan Kowalski

PERSONALIZACJA

tłoczenie na sucho tłoczenie z folią

TŁOCZENIE roku
 Przedstawiamy 12 wzorów ciekawych przetłoczeń roku 2020 wykreowanych przez  

nasze studio graficzne. Różnorodna typografia i stylistyka umożliwia dobór tłoczenia roku,  
który będzie współgrał ze stylistyką firmowego logo przetłoczonego na okładce.

    Dla bardziej wymagających Klientów istnieje możliwość wykonania indywidualnego  
wzoru przetłoczenia roku, który może nawiązywać do marki i przewodniego  

motywu graficznego jaki stosuje firma.

1 2 3

4 5 6

7 8 9

10 11 12

wzór dostępny w wersji chromowanej
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Terminarze i notesy  •  Dodatki do okładek

FINOCHROM

Eleganckie żelowe naklejki. Uszlachetnienie ich 
powierzchni ochronną warstwą z mieszanki  
poliuretanowej pozwala na osiągnięcie  
niepowtarzalnego trójwymiarowego wyglądu.  
Wyróżnij się pomysłowością, wykonaj je  
w wybranym kształcie, nawiązującym  
do formy logotypu lub produktu.

ZNACZNIK 
żelowy

Elegancki znacznik wykonany z chromowanego metalu sprawia, że okładka Twojego terminarza 
wygląda efektownie, co świadczy o prestiżu firmy. Idealnie komponuje się z ciemnymi okleinami.

minimalny  
nakład 

oferta katalogowa

ZNACZNIK  
SYNTETYK  

na gumce
Ruchomy znacznik umieszczony na gumce, 

dostępny w trzech prezentowanych kształtach. 
Chromowane logo zatopione w tworzywie.  

Dowolny sposób wykończenia, kolor nadruku  
i podkładu.

ZNACZNIK EKO 
na gumce

Efektowny znacznik wykonany z drewna do umieszczenia na gumce lub tasiemce terminarza. 
Znacznik może być wycięty w oryginalnym, skomplikowanym kształcie i posiadać wypalone  

laserem logo, hasło lub inne elementy. Zaprezentuj na nim tłocznik roku 2020,  
firmowego brand hero, lub inny motyw z jakim kojarzona jest Twoja marka.

NOWOŚĆ
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Terminarze i notesy  •  Dodatki do okładek

Funkcjonalna szlufka na długopis – połączenie 
wygody i użyteczności. W naszej ofercie  
znajdziesz szeroką gamę ciekawych modeli 
długopisów, zarówno metalowych, jak i plastiko-
wych, które możesz dopasować do koloru  
i faktury okładki.

GUMKA 
na długopis

GUMKA  
na okładce

Praktyczna i elegancka gumka w kontrastu-
jącym z okładką kolorze stanowi ozdobny 

dodatek i kolejną przestrzeń do personalizacji. 
Możliwość zadruku wg wskazanego lub wska-

zanych kolorów PANTONE. Gumki jednokolo-
rowe dostępne w szerokościach od 10 do 20 
mm, w tym gumka o szerokości 20 mm do-
stępna z dodatkowym ozdobnym wzorem.

Praktyczna i elegancka gumka w kontrastującym z okładką kolorze stanowi ozdobny dodatek  
i kolejną przestrzeń do personalizacji. Możliwość zadruku wg wskazanego lub wskazanych  
kolorów PANTONE. 
Gumki jednokolorowe dostępne w szerokościach od 10 do 20 mm, w tym gumka o szerokości  
20 mm dostępna z dodatkowym ozdobnym wzorem.

GUMOWA kieszonka na długopis
NOWOŚĆ

rodzaje gumek
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OBWOLUTA
Kluczową sprawą jest dla Ciebie wizerunek firmy? Opakuj swój terminarz w elegancką  
obwolutę. Wykorzystaj opcję zadruku na papierze barwionym w masie lub zadruku  
pełnokolorowego na kartonie, aby terminarz i obwoluta tworzyły jedną, spójną,  
prestiżową całość. 

OPASKA
Postaw na detale! One budują obraz całości. 
Pomysłowo obrandowana banderola, może 
być podziękowaniem za całoroczną współ-
pracę, ciekawym świątecznym dodatkiem lub 
nośnym hasłem wspierającym komunikację 
marki z Twoimi Klientami. Ogranicza nas tylko 
wyobraźnia.

Terminarze i notesy  •  Dodatki do okładek

ZAPIĘCIE na magnes
Praktyczne i eleganckie zamknięcie na magnes z miejscem na długopis, wykonane  

z okleiny, z jakiej zrobiona jest okładka, lub z okleiny kontrastującej, która może być  
dodatkowym elementem ozdobnym.

KIESZEŃ 
na wizytówkę

Praktyczna kieszonka na wizytówkę jest funk-
cjonalnym i dekoracyjnym elementem okładki.  

Możliwość wyboru dowolnej kolorystyki 
okleiny oraz przeszycia. Kieszonkę możesz 

wykonać z płótna lub okleiny i zadrukować ją 
w pełnym kolorze ciekawą grafiką.
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EKO SAKIEWKI
Stawiasz na rozwiązania eko? Podkreśl swój wybór pakując kalendarz w sakiewkę wykonaną  
z lnu, juty lub jeansu. Świetny i użyteczny gadżet pozwoli Twojemu Klientowi umieścić w niej  
długopis, okulary, notes i inne niezbędne akcesoria, by miał wszystko pod ręką.  
Sakiewkę można spersonalizować firmowym nadrukiem.

NOWOŚĆ

ZAKŁADKA 
kartonowa
Oryginalna zakładka wykonana z drewnianej 
sklejki. Ten pomysłowy gadżet można zamo-
cować na firmowej tasiemce, będzie idealnie 
wspierał wizerunek firmy.

NOWOŚĆ

Terminarze i notesy  •  Dodatki do okładek

PUDEŁKO 
karton ozdobny
Ekskluzywne pudełko z kartonu barwionego 

w masie, z możliwością nadruku lub tłoczenia 
logo. Znakomicie podkreśla elegancki charakter 

upominku, jakim jest kalendarz. Pozwala rów-
nież skomponować ciekawe zestawy. 

Pudełka realizujemy indywidualnie dobierając 
kolor kartonu do barw firmowych  

lub oczekiwań Klienta.

PUDEŁKO tektura falista
Eleganckie pudełka eko wykonane z ozdobnej tektury falistej typu kraft. Stylowe, obrandowane 

logotypem opakowanie terminarza jest efektowne, przez co buduje odpowiednie pierwsze  
wrażenie. Możliwe tłoczenie na sucho lub kolorową folią. 
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Terminarze i notesy  •  Bloki terminarzy

BLOKI
 TERMINARZE

SPIS TREŚCI



96 97

Układ  
DZIENNY
PARAMETRY TECHNICZNE: 
•  układ – dzień na stronie 
•  objętość środka: 384 strony z obszernym notesem 
• druk 2+2 
- szaro-bordowy na papierze chamois satynowym
- szaro-granatowy na papierze białym satynowym
• wstążka w kolorze jasnoszarym 
• w standardzie nadrukowane registry kwartalne  
 z numerami tygodnia
• opcjonalnie wycięte registry kwartalne 
• tylna wyklejka: administracyjno-drogowa mapa Polski
• praktyczny planer przed każdym miesiącem zawierający  
 cele miesiąca, zadania do realizacji, przestrzeń do  
 planowania spraw z zakresu zdrowia i życia rodziny
• rozkładówka przed notesem do zapisania szczególnie  
 ważnych rzeczy, które chcemy mieć zawsze szybko pod ręką

Terminarze i notesy  •  Bloki terminarzy

Blok A4
19,8 x 28,1

Blok B5
16,2 x 24

Blok A5
14,3 x 20,4

Układ 
TYGODNIOWY

PARAMETRY TECHNICZNE: 
• układ – tydzień na rozkładówce 

• objętość środka: 168 stron z obszernym notesem
• druk 2+2 

- szaro-bordowy na papierze chamois satynowym
- szaro-granatowy na papierze białym satynowym 

• wstążka w kolorze jasnoszarym 
• w standardzie nadrukowane registry kwartalne  

z numerami tygodnia
• opcjonalnie wycięte registry kwartalne 

• tylna wyklejka: administracyjno-drogowa mapa Polski
• praktyczny planer przed każdym miesiącem zawierający 

cele miesiąca, zadania do realizacji, przestrzeń do  
planowania spraw z zakresu zdrowia i życia rodziny

• rozkładówka przed notesem do zapisania szczególnie 
ważnych rzeczy, które chcemy mieć zawsze szybko pod ręką 

Blok MA4
20,3 x 28,1

Blok MB5
16,7 x 24
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Układ  
NOTATNIKOWY
PARAMETRY TECHNICZNE: 
• układ – tydzień na stronie + notatki  
• objętość środka: 168 stron z obszernym notesem 
• druk 2+2
- szaro-granatowy na papierze białym satynowym
•  wstążka w kolorze jasnoszarym 
•  w standardzie nadrukowane registry kwartalne  
 z numerami tygodnia
•  opcjonalnie wycięte registry kwartalne 
•  tylna wyklejka: administracyjno-drogowa mapa Polski
•  praktyczny planer przed każdym miesiącem zawierający  
 cele miesiąca, zadania do realizacji, przestrzeń do  
 planowania spraw z zakresu zdrowia i życia rodziny
•  rozkładówka przed notesem do zapisania szczególnie  
 ważnych rzeczy, które chcemy mieć zawsze pod ręką

 

Terminarze i notesy  •  Bloki terminarzy

Blok MA4N
20,3 x 28,1

Blok MA5N
14,3 x 20,4

Blok MB5N
16,7 x 24

Blok A6
POWIĘKSZONY

PARAMETRY TECHNICZNE: 
• układ – tydzień na stronie + notatki 

• objętość środka: 128 stron 
• druk 2+2 - szaro-granatowy na papierze białym satynowym 

• wstążka w kolorze jasnoszarym 
• tylna wyklejka: administracyjno-drogowa mapa Polski

• praktyczny planer przed każdym miesiącem zawierający cele miesiąca, zadania do realizacji, 
przestrzeń do planowania spraw z zakresu zdrowia i życia rodziny

• rozkładówka przed notesem do zapisania szczególnie ważnych rzeczy,  
które chcemy mieć zawsze szybko pod ręką 

NOWOŚĆ

Blok A6
11 x 16,5
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LEPIEJ ZARZĄDZAJ CZASEM

PLANER I CELE NA DANY MIESIĄC

CELE NA DANY TYDZIEŃ W BLOKACH NOTATNIKOWYCH

REGISTRY Z NUMERAMI TYGODNI

PLANERY ROKU BIEŻĄCEGO I KOLEJNEGO

Terminarze i notesy  •  Bloki terminarzy
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Terminarze i notesy  •  Bloki terminarzy

Poza blokami standardowymi wykonujemy również bloki autorskie, które od początku do końca 
projektujemy według indywidualnych potrzeb i wymagań Klienta. Nie ma ograniczeń w doborze 
formatu, papieru, kolorów druku, zamieszczania zdjęć czy dodatkowych opisów imprez okoliczno-
ściowych danej branży (bazą do indywidualizacji może być nasz blok z serii biznes kalendarze).

BLOK INDYWIDUALNY

minimalny  
nakład 

PODDRUK 
w bloku

Dzięki umieszczeniu na każdej stronie logo, 
strony www czy też danych teleadresowych 
kalendarz stanie się doskonałym nośnikiem 

reklamowym.

Indywidualny planer
Podążając za trendami panującymi na rynku realizujemy również produkcję autorskich planerów, 

które pozwalają odnaleźć zdrowy balans pomiędzy pracą, życiem osobistym, rozwojem  
i zdrowiem. Ciekawe dodatki, nowoczesny design, czytelna infografika, motywujące  

cytaty - wszystko co niezbędne w realizacji ambitnych planów i marzeń!
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Terminarze i notesy  •  Bloki notesów

BLOKI
NOTESY   

SPIS TREŚCI
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Terminarze i notesy  •  Bloki notesów

WZÓR NSK STANDARD A5

WZÓR INDYWIDUALNY NSK

WZÓR NSK STANDARD B5

minimalny  
nakład 

50

minimalny  
nakład 

50

notesy - bloki

SZYTO-KLEJONE
Postaw na kreatywność i stwórz unikatowy notes firmowy. Dopasuj notes do swoich  
indywidualnych potrzeb - umieść logo, dane teleadresowe, kalendarium na każdej stronie bloku. 
Wybierz rodzaj i kolor oprawy oraz dodatków. Dodaj spersonalizowaną wyklejkę z reklamą  
Twojej firmy, umieść na początku notesu praktyczny dodatek z informacjami i ciekawą grafiką.

minimalny nakład -  
bloki indywidualne objętość oprawa 

szyto-klejona
wszystkie  
formaty

minimalny nakład - 
bloki katalogowe 

50
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notesy - bloki

KLEJONE
Notesy z wymiennymi blokami klejonymi to świetne rozwiązanie dla tych, którzy intensywnie 
korzystają z notesu i chcą, aby okładka pracowała dla nich dłużej niż cykl życia samego bloczka. 
Klejony bloczek możesz dodrukować osobno i samodzielnie umieścić go w kartonowej kopercie 
zamontowanej na tylnej okładce. Wymieniasz go tak często, jak potrzebujesz. 
Możliwość dowolnego wyboru rodzaju i koloru oprawy oraz dodatków.

minimalny  
nakład 

wymienny 
wkład notesuobjętość

wszystkie  
formaty

Terminarze i notesy  •  Bloki notesów

WZÓR NK STANDARD A5

WZÓR INDYWIDUALNY NK 1 WZÓR INDYWIDUALNY NK 2

WZÓR NK STANDARD B5

Pon Wt Śr Czw Pt Sob Nd

minimalny nakład -  
bloki indywidualne 
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Terminarze i notesy  •  Bloki - dodatki

BLOKI
DODATKI   

SPIS TREŚCI
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Najpopularniejszym dodatkiem w blokach kalendarzy książkowych jest firmowa wyklejka  
widoczna zaraz po otwarciu okładki. Dzięki tej formie indywidualizacji kalendarza książkowego  
obdarowany Klient, czy ważny kontrahent będzie miał stały kontakt z reklamą Twojej firmy  
niemal przez 365 dni w roku.  
 
Na wyklejce można umieścić również imienną dedykację dla obdarowanej osoby.  
 
Jeżeli zależy nam na nieco bardziej subtelnej formie reklamy – projekt wyklejki możemy oprzeć  
o ciekawy i designerski motyw nawiązujący grafiką do logo, bądź naszego key visuala  
lub wykorzystać motyw zaprezentowany na okładce, przez co okładka i wyklejka będą  
budowały spójną wizerunkowo całość.

WYKLEJKA 
reklamowa

Terminarze i notesy  •  Bloki - dodatki

WKŁADKA 
reklamowa

Wkładka reklamowa, tzw. lega, może być trwale zintegrowana z blokiem lub dołączona w postaci  
oddzielnej broszury. Pozwala na umieszczenie ważnych dla firmy materiałów informacyjnych  
i reklamowych. Rozwiązanie to sprawia, że wszystkie istotne informacje są zawsze pod ręką. 
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Dodanie barwnej wklejki reklamowej,  
złożonej z jednej lub wielu kartek,  
doskonale zareklamuje Twój produkt. 
Wklejkę można umieścić w dowolnym 
miejscu kalendarza.

WKLEJKA 
reklamowa

Terminarze i notesy  •  Bloki - dodatki

WKLEJKA 
z kalki

Efektowna i elegancka wklejka z transparent-
nej kalki idealnie podkreśli w terminarzu ważną 
datę czy jubileusz. Możliwy wariant kalki cało-

stronicowej lub wąskiego paska, który  
wskaże ważną datę.

NOWOŚĆ
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TASIEMKA
Dobierz kolor tasiemki, nadrukuj na niej swój logotyp lub stronę www: 
•   DRUK PEŁNOKOLOROWY: nadruk jednostronny lub dwustronny na dowolnym kolorze tasiemki  
 w kolorach CMYK 
•   DRUK PUCHNĄCY: nadruk jednostronny na gotowych tasiemkach w kolorach PANTONE 

TASIEMKA 
z zawieszką
Oryginalna zawieszka na tasiemkę może 
być wykonana z różnorodnych materiałów - 
gumy, PVC, drewnianej sklejki. Wykorzystaj 
magię dodatków ... bo zwykły kalendarz to  
już za mało!

NOWOŚĆ

Terminarze i notesy  •  Bloki - dodatki

KIESZEŃ 
papierowa

Funkcjonalny dodatek przeznaczony  
do przechowywania notatek, wizytówek,  

rachunków. Kieszonka wykonana z papieru  
w kolorach chamois, białym lub barwionym  

w masie z możliwością indywidualnego  
zadruku. 

Barwione brzegi bloku terminarza lub notesu są unikatowym i eleganckim dodatkiem.  
Klient może wybrać dowolny kolor z palety barw i skomponować go z okładką.

Barwione 
BRZEGI
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Niezwykle efektownym dodatkiem do kalendarza firmowego i notesu jest klips reklamowy –  
idealny spinacz mocny i trwały, wykonany ze stali nierdzewnej. Praktyczny dodatek dostępny  
jest w 11 standardowych kształtach, z obszarem zadruku nawet do 20x20mm. 
W naszej ofercie dostępne są również klipsy papierowe zamykane na magnes.

KLIPSY reklamowe

klips ze stali nierdzewnej klips magnetyczny

Zapewnij swojej marce rozpoznawalność  
w każdych warunkach. Zakładka z firmowym 
logo, hasłem reklamowych, ciekawą grafiką  
będzie świetnym dodatkiem do terminarza. 

ZAKŁADKA 
magnetyczna

NOWOŚĆ

Terminarze i notesy  •  Bloki - dodatki

ZAKŁADKA 
wycinana laserem

Wyróżnij się z tłumu ! Praktyczny gadżet  
w postaci eko zakładki wycinanej ze sklejki  

będzie wspierał Twój wizerunek  
365 dni w roku.

NOWOŚĆ

ZAKŁADKA  
z karteczkami indeksującymi

By Twoja marka wybijała się przed konkurencję  
dzięki użytecznym dodatkom. 

NOWOŚĆ
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Kalendarze biurkowe i piramidki

KALENDARZE

BIURKOWE 
I PIRAMIDKI

 

SPIS TREŚCI
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Kalendarze biurkowe i piramidki

Indywidualny kształt, forma, niezwykłe uszlachetnienia czynią te realizacje unikalnymi w odpo-
wiedni sposób kreując wizerunek marki. Kalendarze biurkowe wspólnie z pozostałymi modelami 
kalendarzy stanowią bardzo często spójny pakiet reklamowy, utrzymany zgodnie z obowiązują-
cym w firmie systemem identyfikacji wizualnej.

Nasze autorskie realizacje nie odbiegają od powyższego stwierdzenia, nikt inny nie ma  
i nie będzie miał identycznych kalendarzy biurkowych. Nasi klienci powierzyli nam swoje  
pomysły, a my z przyjemnością przemieniliśmy je w rzeczywistość.

Postaw na  
funkcjonalność!

Elegancki i bardzo praktyczny kalendarz biurkowy z czytelnym kalendarium na spirali, wyposażony 
w poręczne bloczki – idealny do prowadzenia notatek. W zestawie 3 bloczki karteczek do notowa-

nia lub 2 bloczki i komplet kolorowych znaczników. Kalendarz dostępny w wielu wariantach  
i kolorach okładek, oprawa pozwala na wykonanie tłoczenia i personalizacji.  

Kalendarium drukowane na eleganckim papierze chamois.  
Mixy kolorystyczne w pakietach po 20 sztuk.

KALENDARZ BN

Kalendarze biurkowe leżące typu “planer” są 
znakomitym materiałem promocyjnym firmy, 
a przy tym doskonale pełnią funkcje organizera 

podczas codziennego dnia pracy. 

Okładka pozwala na wykonanie tłoczenia  
i personalizacji. Praktyczne kalendarium  

drukowane na papierze chamois. 
Istnieje możliwość wykonania kalendarza  

w okleinie niestandardowej już od 100 sztuk 
(okleina płócienna, oklejka papierowa, inny  

wybrany rodzaj okleiny skóropodobnej).

KALENDARZ BL

kalendarium do kalendarza  
biurkowego na rok 2020
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Zwykłe gadżety zmieniamy w niezwykłe  
upominki.

Spraw, aby Klient nigdy o Tobie nie zapomniał! 
Najczęściej obdarowujemy naszych Klientów 
z okazji Bożego Narodzenia i nadchodzącego 
nowego roku. Czas to zmienić! Rozpieszczaj 
ich, podaruj karnet z kalendarzem, celebrując 
razem z nimi także święta okolicznościowe 
(Dzień Kobiet) czy branżowe (Dzień Cukierni-
ka). Wspieraj go podczas targów i konferencji! 
Nasze karnety sprawią, że będziesz  
mu towarzyszył przez cały rok!

KARNET  
z kalendarzem

kalendarz BOX
Wizerunkowy kalendarz z planszami  zamykanymi w eleganckiej kopercie. Koperta po złożeniu 

tworzy praktyczny stojak, na którym umieszczamy kartę z wybranym miesiącem.  
• karton Alaska 300g • wymiar koperty: 11,5 x 16,5 cm  

• 12 kart kalendarium (druk 4+0) • wymiar karty: 10x7 x 12,5 cm

piramidka 
Z NOTESEM

Ekskluzywna spiralowana piramidka  
wieloplanszowa. Stojak wykonany jest  

z tektury litej, z zadrukiem w pełnym kolorze. 
Kalendarz składa się z 13 kart o wymiarach  
16 x 11 cm . Dodatkowo zawiera 36 kartek  

notatnikowych o wymiarach 6,5 x 11 cm. 
Piramidkę możesz wykonać w indywidualnym 

rozmiarze dopasowanym do Twoich potrzeb.

Kalendarze biurkowe i piramidki
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Zestawy upominkowe

ZESTAWY 
UPOMINKOWE

SPIS TREŚCI
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Tak niewiele trzeba, aby Twój Klient poczuł się wyjątkowo. Wystarczy drobny, spersonalizowany 
upominek. Pomożemy Ci zaskoczyć Klientów oryginalnymi propozycjami gadżetów dobranymi
do branży, identyfikacji wizerunkowej albo okazji. Możesz przebierać w propozycjach, wybierać  
spośród szerokiej gamy artykułów piśmienniczych, elektroniki, odzieży, słodyczy albo wykreować 
coś wyjątkowego.
Jedno jest pewne - gadżet powinien być unikalny, charakterystyczny i atrakcyjny, niekoniecznie 
związany funkcjonalnie z produktem lub marką,  za to na pewno powiązany z jej wartościami. 

Stwórz z nami  
wyjątkowy zestaw!

Zestawy upominkowe

Gadżety idealne  
na event

Przygotowanie zestawu oryginalnych upo-
minków reklamowych to świetna promocja 

dla firmy, która pozwala na budowanie  
świadomości marki.

Słodkie świąteczne upominki
Koniec roku to idealny czas na podsumowania oraz podziękowanie za współpracę najważniejszym 

partnerom biznesowym. Otrzymywanie słodkiego upominku może być punktem wyjścia  
do rozwijania nowych relacji i pielęgnowania obecnych. Nie musisz czekać do końca roku -  

rocznice czy jubileusze to równie dobry moment aby zachwycić swoich pracowników,  
czy też lojalnych Klientów słodkim upominkiem z firmowym logo.
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WYJĄTKOWE ZESTAWY 
 NA WYJĄTKOWE OKAZJE!

Zestawy upominkowe
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dobrekalendarze.pl

dobredrukowanie.pl

dobryfotobank.pl

webuzzeria.com

40-246 Katowice, ul. Porcelanowa 11c 
tel. 32 730 32 32, 32 258 16 45 

e-mail: marketing@grupainfomax.com 
grupainfomax.com 

 


