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OFERTA KALENDARZY

Szanowni państwo

Przedstawiamy państwu katalog,

w którym zawarta jest oferta

naszych kalendarzy na rok 2017.

Ponad 10-letni staż na rynku 

pozwolił nam przygotować ofertę

dla małych i dużych firm, a także 

organizacji pozarządowych, 

sołectw, fundacji czy jednostek 

Ochotniczej Straży Pożarnej.

W katalogu zawarliśmy

najpopularniejsze rodzaje

kalendarzy na rynku - właśnie te,

które cieszą się największą 

popularnością i niewygórowaną

ceną. 

Kalendarze drukujemy cyfrowo

lub offsetowo, dzięki czemu

jesteśmy atrakcyjni cenowo

dla małych jak i dużych nakładów.

Do każdego kalendarza

zawartego w tej ofercie

możemy wykonać bezpłatny 

prosty projekt graficzny

według wskazań klienta.

Zapraszamy do współpracy 

z naszą agencją reklamową. 

Oferujemy szybkie terminy 

realizacji i wysokiej jakości

produkty.
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KALENDARZE LISTKOWE 

Specyfikacja

Opcje

Cennik

Nakład Cena bru�o

Rodzaj: kalendarz kieszonkowy

Format: 8,5 x 5 cm

Zadruk: dwustronny CMYK

Rodzaj papieru: kreda mat 350 g

Narożniki: zaokrąglone lub prostokątne 

Uszlachetnienie: folia połysk / mat

250 136,91 zł

500 165,28 zł

1000 198,20 zł 

1500 267,70 zł 

2000 368,60 zł 

Bezpłatna dostawa kurierem

na terenie całego kraju

Czas realizacji:

około 5-7 dni roboczych

OFERTA KALENDARZY

- własne kalendarium

- możliwość zastąpienia kalendarium

  dowolną grafiką i tekstem

- format 9 x 5 cm
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KALENDARZE WYDZIERANE

Specyfikacja

Opcje za dopłatą

Cennik

Rodzaj: kalendarz miesięczny wydzierany

Format: A3 (29,7 x 42 cm)

Zadruk: jednostronny CMYK

Rodzaj papieru: satyna 250 g

Kalendarium: wklejane, 12 kartkowe 

na każdy miesiąc

Okienko wskazujące dany dzień

OFERTA KALENDARZY

- wzmocniona metaliczna dziurka

- doklejka reklamowa od dołu

- pakowanie w folię (0,3 zł / szt.)

- foliowanie kalendarza mat / błysk

DRUK CYFROWY

Nakład Cena bru�o

1-10 6,2 zł / szt.

11-49 5,4 zł / szt.

50+ 4,8 zł / szt. 

- Bezpłatny projekt dla fundacji,

   sołectw, jednostek OSP 

   i stowarzyszeń

- Możliwość wysyłki kurierem

Czas realizacji:

około 1-2 dni roboczych
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KALENDARZE JEDNODZIELNE

OFERTA KALENDARZY

Specyfikacja

Opcje za dopłatą

Cennik

Nakład Cena bru�o

Rodzaj: wersja podstawowa

Format: 31,5 x 48 cm

Zadruk: jednostronny CMYK

Rodzaj papieru: karton 300g

Ilość kart: 12 kart, papier offset 90

Główka: płaska

Uszlachetnienie: standard

Okienko wskazujące dzień: tak

- pakowanie w koperty

- foliowanie kalendarza (mat / błysk / 

  So� Touch, lakier UV)

- wypukła główka

- przyspieszony czas realizacji (2-4 dni)

10 149 zł 

25  249 zł 

50  429 zł 

100  689 zł 

200  1098 zł 

- Bezpłatny projekt dla fundacji,

   sołectw, jednostek OSP 

   i stowarzyszeń

- Możliwość wysyłki kurierem

Czas realizacji:

około 5-7 dni roboczych
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KALENDARZE LISTWOWANE A2

Specyfikacja

Opcje

Cennik

Nakład Cena bru�o

Rodzaj: kalendarz listwowany

Format: A2 (42 x 59,4 cm)

Zadruk: jednostronny CMYK

Rodzaj papieru: kreda mat / błysk 250 g 

Uszlachetnienie: standard

Listwy: na górze z zawieszką, na dole

obciążająca

Kolor listwy i zawieszki: biała, srebrna,

czarna

- inne formaty: A1, B2, B1

- uszlachetnienie lakierem UV

- uszlachetnienie folią błyszczącą

- cieńszy papier w niższej cenie

- inne kolory listwy

- przyspieszony czas realizacji (2-4 dni)

10  144,80 zł 

25  232,50 zł 

50  389,70 zł 

100  728,40 zł 

200  988,90 zł 

OFERTA KALENDARZY

- Bezpłatny projekt dla fundacji,

   sołectw, jednostek OSP 

   i stowarzyszeń

- Możliwość wysyłki kurierem

Czas realizacji:

około 5-7 dni roboczych
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KALENDARZE STRAŻACKIE

Specyfikacja

Opcje za dopłatą

Cennik

Nakład Cena bru�o

Rodzaj: kalendarz całoroczny

Format: A3 (29,7 x 42 cm)

Zadruk: jednostronny CMYK

Rodzaj papieru: satyna 250 g

Kalendarium: imieniny, zmiany czasu,

fazy księżyca, święta państwowe

i okolicznościowe

1-9 3 zł / szt.

10-100 2,46 zł / szt.

100+ 1,98 zł / szt. 

200+ 1,7 zł / szt. 

Projekt gra�s: dla jednostek OSP, 

sołectw, fundacji, stowarzyszeń

Czas realizacji:

1-2 dni robocze

OFERTA KALENDARZY

- wzmocniona metaliczna dziurka

- inna gramatura papieru (satyna 300g, 

  kreda mat)

- foliowanie kalendarza (mat / błysk /

  lakier UV) 

DRUK CYFROWY

7



KALENDARZE SPIRALOWANE

Specyfikacja

Opcje za dopłatą

Cennik

Nakład Cena bru�o

Rodzaj: 12-miesięczny, ścienny

Format: A3 (29,7 x 42 cm) 

Zadruk: jednostronny CMYK

Rodzaj papieru: kreda 250 g okładka,

170 g wnętrze

Ilość kart: okładka + 12 miesięcy

Uszlachetnienie: lakier dyspersyjny

Spirala: po krótkim lub długim boku

Kolor spirali : biała, srebrna, czarna

50  1498 zł 

100  2356 zł 

250  3656 zł 

500  4890 zł 

OFERTA KALENDARZY

- inne formaty: A2, B2

- uszlachetnienie lakierem UV

- uszlachetnienie folią błyszczącą

- grubszy papier - kreda 250 g

- Bezpłatny projekt dla fundacji,

   sołectw, jednostek OSP 

   i stowarzyszeń

- Możliwość wysyłki kurierem

Czas realizacji:

około 5-7 dni roboczych

8



KALENDARZE MIESIĘCZNE

Specyfikacja

Opcje

Cennik

Nakład Cena bru�o

Rodzaj: miesięczny 13-kartkowy express

Format: A3 (29,7 x 42 cm)

Zadruk: jednostronny CMYK

Rodzaj papieru: satyna 160 g

Kalendarium: wklejane, 12 kartkowe 

na każdy miesiąc, zawiera imieniny 

oraz święta państwowe i okolicznościowe

(możliwość zaznaczenia swoich świąt)

Spiralowany, dziurka po krótkim boku

1 25 zł

10 229 zł

20 430 zł 

25 499 zł 

-  dla fundacji, Bezpłatny projekt

   sołectw, jednostek OSP 

   i stowarzyszeń

- Możliwość wysyłki kurierem

Czas realizacji:

około 1-2 dni roboczych

OFERTA KALENDARZY

- pakowanie kalendarzy w folię

- inna gramatura papieru

- format A4 pion / poziom

DRUK CYFROWY
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KALENDARZE TRÓJDZIELNE

Specyfikacja

Opcje za dopłatą

Cennik

Nakład Cena bru�o

Rodzaj: wersja podstawowa

Format: 31,5 x 80 cm

Zadruk: jednostronny CMYK

Rodzaj papieru: karton 300g

Ilość kart: 3 x 12 kart, papier offset 90

Główka: płaska

Uszlachetnienie: lakier dyspersyjny

Okienko wskazujące dzień: tak

- wypukła główka

- pakowanie kalendarzy w koperty

- foliowanie kalendarza folią

mat / błysk / So� Touch

- przyspieszony czas realizacji (2-4 dni) 

10  199 zł 

25  425 zł 

50  752 zł 

100  1224 zł 

200  2040 zł 

- Bezpłatny projekt dla fundacji,

   sołectw, jednostek OSP 

   i stowarzyszeń

- Możliwość wysyłki kurierem

Czas realizacji:

około 5-7 dni roboczych

OFERTA KALENDARZY
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OFERTA KALENDARZY

Jak złożyć zamówienie?

Wybierz rodzaj kalendarza i przygotuj

odpowiednie materiały: logotyp,

zdjęcia (np. lokalu, produktów, 

pojazdów). Czym większe zdjęcia

i plik logo, tym lepiej wyjdzie w druku.

1

Wyślij nam pliki na adres mailowy:

bazar@agencjabazar.pl lub odwiedź

nas osobiście we Wronkach na ul.

Rynek 7 (Podzamcze) od poniedziałku

do piątku w godz. 10-14. Materiały

możesz nam dostarczyć na pendrive.

3

2 Jeśli chcesz samodzielnie wykonać

projekt graficzny - skontaktuj się 

z nami - podeślemy makietę dla 

programu Corel Draw lub 

Adobe Ilustrator, na którą nałożysz

swój projekt.

W mailu załącz także takie informacje 

jak typ kalendarza, nakład, dane

do wystawienia faktury vat, rodzaj

płatności i sposób odbioru.

4

W ciągu 24 godzin przedstawimy

wstępny projekt oraz całkowity koszt

zamówienia. Możesz go zaakceptować 

lub podesłać nam informację co mamy

poprawić. Darmowy projekt obejmuje 

2 serie poprawek.

5

Po akceptacji projektu rozpoczynamy

produkcję. Zwykle jest to od 1 do 2 dni

dla druku cyfrowego i od 4 do 7 dni

dla druku offsetowego.

Kiedy kalendarze będą gotowe 

skontaktujemy się z Tobą mailowo 

lub telefonicznie.

6

Możesz zapłacić osobiście podczas

odbioru kalendarzy w naszym biurze. 

Jeśli wybrałeś opcję dostawy kurierem,

płatność dokonywana jest z góry 

na nasze konto bankowe 

lub za pobraniem.
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Kalendarze to nie wszystko co potrafimy.

Sprawdź pełną ofertę na naszej stronie:

www.agencjabazar.pl 
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@ bazar@agencjabazar.pl

Zapraszamy do kontaktu.
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od poniedziałku do piątku
w godz. 10-14 

szybko i sprawnie
odpowiadamy na maile

telefon czynny 
od rana do wieczora

Agencja reklamowa
z polotem

OD 10 LAT W BRANŻY

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA 
REKLAMOWA FIRM

Wronki, Rynek 7
ZAPRASZAMY


