Vakdombor nyomás - az elegáns megoldás

Ha postai úton kívánja elküldeni ajándék falinaptárát, karton tasakot is rendelhet vagy egyedi csomagolást készítünk
Önnek.

Az emblémát egy megfelelő hőmérsékletre felmelegített véset segítségével
nyomjuk a felületre, melynek hatására az embléma az anyagba benyomódik,
illetve plasztikusan elszíneződik (elsősorban a hőre színeződő anyagok
esetében).

Cikkszám

Piktogram

Tasak méret
(cm)

Naptár méret
(cm)

CS-FA-01

01

37 × 42,5

34 × 32,5

CS-FA-02

02

37 × 56,5

31,5 × 45, 32 × 45
34 × 48,5

CS-FA-03

03

48 × 66

43,5 × 52 , 45 × 52

CS-FA-04

04

51,5 × 44

48,5 × 34

CS-FA-05

05

41,5 × 73

63 × 31,5,
31,5 × 63

CS-FA-06

06

43 × 27

24 × 33

CS-FA-07

07

33 × 33

30 × 30

Présfólia nyomás - az elegáns, színes megoldás
Az emblémát egy megfelelő hőmérsékletre felmelegített véset, valamint egy
színes fólia segítségével nyomjuk a felületre, melynek hatására az embléma az
anyagba benyomódik, illetve a fólia színével egyezően elszíneződik.

Agenda egyediesítés
Egyediesítés

Falinaptár csomagolás, egyediesítés

Falinaptár csomagolás

Szitanyomás - a színes megoldás
A kívánt felületet az Ön grafikája alapján, vékony festékréteggel látjuk el.
Kiválóan alkalmas logók, vállalati adatok megjelenítésére a rendelkezésre álló
reklámfelületen. Előnye a színek valósághű visszaadása. Több száz színből
választhat.

4 szín color feliratozás - a színesebb megoldás
Amennyiben színes képet, négy szín color grafikát kíván elhelyezni a naptáron,
az öntapadó papír a megfelelő választás. A matricát nyomdai eljárással
nyomjuk és a kívánt felületre helyezzük. Csak az Ön képzelete szab határt!

Névnyomás - a személyre szabott megoldás
Falinaptáraink szitanyomással és színes matricával emblémázhatóak. Csatalakozzon megrendelőink népes
táborához, akik gyönyörű képekkel és egyedi reklámfelülettel készült falinaptárakkal ajándékozzák meg partnereiket!
Igény szerint egyedi képekkel készült falinaptárt is készítünk.

A naptár az egyik legszemélyesebb ajándék, mely reklámértéke mellett
hasznos is felhasználója számára. Ezt tovább fokozhatjuk a megajádékozott
személy nevének elhelyezésével a naptár borítóján. Több száz betűtípusból
választhat.
Naptárainkra vakdombor nyomással monogrammot is elhelyezhet.

Szitanyomás

Egyedi előzék - a nyitó és záró megoldás

Szitanyomás, egyedi falinaptár

Egyedi falinaptár

A könyv jellegű naptárak borítójának belső oldalát a kívánt grafikával
megnyomjuk. Így a naptár kinyitásakor rögtön az Ön logójával vagy
reklámjával találkozik a felhasználó.

4 szín color borító - a színes, egyedi megoldás
A céges grafikát, fotót a naptár borítóján helyezzük el, majd igény szerint matt
vagy fényes fóliával díszítjük. Matt fólia és UV formalakk kombinációjával a
lényeges elemeket kiemelheti, hangsúlyozhatja.

Céges oldalak – a sokatmondó megoldás
Számos esetben nem elég a naptárak borítóján elhelyezett embléma, mivel
szeretnénk bővebben bemutatni vállalkozásunkat. Erre nyújtanak megoldást
a céges oldalak. A kívánt grafikát, szöveget nyomdai eljárással helyezzük el a
könyv jellegű naptárakba. Kérje ajánlatunkat és meglátja, nem fog csalódni.
Tegye egyedivé határidő- és tárgyalási naplóját és meséljen cégéről korlátok
nélkül!
Egyediesítési megoldásokkal kapcsolatban kérjük, keresse munkatársunkat.
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Az elmúlt években számos partnerünk élt a lehetőséggel, melyet az egyedi speditőr naptár ajándékozása jelent.
A speditőr naptár egyedi és valóban hasznos társ a mindennapokban. Egyedi, hiszen teljes mértékben személyre
szabható, ennek csak az Ön képzelete szab határt.

Senki sem vitathatja, hogy az asztali naptárak az irodavilág leghasznosabb, múlhatatlan segítői. Ha Önnek fontos
a pontosság, az időpontok betartása és ezáltal az ügyfelek elégedettsége, akkor a cég egyik asztaláról sem
hiányozhatnak ezek a tervező alkalmatosságok. Ismerje meg asztali naptáraink megannyi előnyét, hogy a 2016.
évben már Ön is élvezhesse termékeink töretlen támogatását.

Hasznos Önnek, hiszen a speditőr naptár használója naponta többször tekint az Ön naptárára, amikor programját
tervezi vagy „csak” a dátumot szeretné megtudni. De minden nap egyszer egész biztosan találkozik az Ön
reklámjával, amikor a csúszkát megigazítja, az adott napra állítja. Ez legkevesebb 365 alkalmat jelent. Mindezt egy
TV reklám árának töredékéért. Ezért tartják partnereink a speditőr naptárt az egyik leghatékonyabb, legjobb ár-érték
arányú marketing eszköznek.

Asztali naptáraink többféle típusban és színben kaphatóak. Gyártóként különösen nagy figyelmet fordítunk
arra, hogy asztali naptáraink megbízható, stabil alátámasztása egyúttal biztosítsa a jól kihasználható, kényelmes
író felületet is. Ezért a lekerekített sarkú álló hátkarton, illetve a 4 részes, masszív fekvő háttábla egyedülálló
technikai megoldásokat jelentenek a hazai piacon. A napi teendőkön felüli extra feljegyzésékhez nagy felületű,
jegyzetelésre alkalmas külön rész lett kialakítva.

Az Ön speditőr naptára készülhet:

•
•
•
•
•

Jellemzők

Egyedi fejrésszel és / vagy egyedi hátkartonnal
Emblémázott reklámfelületekkel
Egyedi csúszkával
Fém akasztó karikával
Egyedi csomagolással

Névnapok, hasznos
információk

Félórás
beosztás

Összesített
naptár (2 hónap)

Jegyzetelésre
alkalmas felület

Extra sorok a munkaidőn túli
események feljegyzésére

Magyar-angol-német
nyelvű naptár

A speditőr naptárakat postázható papírborítékban vagy átlátszó fóliatasakban szállítjuk. Egyedi igény alapján
karton tasakot is készítünk.

Egyedi fejrész és hátkarton

Egyediesítési lehetőségek

Asztali naptár egyediesítés

Speditőr naptár egyediesítés

Egyediesítési lehetőségek

Szitázás

Egyedi csúszka
Alapkínálatunkban többféle csúszkát ajánlunk.
Ha mégsem talál megfelelőt, készíttesse el speditőr naptárát
cége arculatának megfelelő egyedi csúszkával. Már számos
partnerünk fedezte fel az egyediesítés eme új lehetőségét.
Csatlakozzon Ön is és söpörje be az elismerést megajándékozott partnereitől, munkatársaitól!

4

Csomagolás

Alnyomat

Átlátszó fólia tasak, postázható boríték vagy
egyedi igény szerint karton tasak.
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