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CENNIK - KARTKI / KARNETY ŚWIĄTECZNE
nakład (od...) 50 100 150 200 300 400 500 750 1.000 2.000 3.000 5.000

KARNETY STANDARDOWE (składane)

gotowe karnety KN-1 + koperta C6 - 0,60 zł - 0,57 zł 0,54 zł 0,52 zł 0,50 zł - 0,48 zł 0,48 zł 0,48 zł 0,48 zł

gotowe karnety KN-3 + koperta DL - 0,80 zł - 0,78 zł 0,76 zł 0,74 zł 0,73 zł - 0,70 zł 0,70 zł 0,70 zł 0,70 zł

koperty białe w cenie karnetów; wzory karnetów standardowych zamieszczone w internecie; karnety standardowe NIE posiadają wydrukowanych życzeń (nie oferujemy druku na kar-
netach standardowych - skorzystaj z pozostałych opcji); karnety standardowe pakowane zbiorczo po 100 szt. (sprzedaż w opakowaniach zbiorczych); przy karnetach standardowych 
istnieje możliwość łączenia kilku wzorów w jedno zamówienie, z tym, że ilość każdego ze wzorów musi być wielokrotnością 100 szt.
papier: papier graficzny karton obustronnie kredowany grafiart duo 285g lub kreda 300g
czas realizacji: zamówienie złożone do godz. 13 - wysyłka w dniu zamówienia (dotyczy karnetów znajdujących sie na magazynie) - oferta do wyczerpania nakładów.

nakład (od...) 50 100 150 200 300 400 500 750 1.000 2.000 3.000 5.000

KARTKI I KARNETY STANDARDOWE Z LOGO (KZ-1, KZ-2 - kartki nieskładane; KN-1, KN-3 - karnety składane)

kartka KZ-1 + koperta C6  (kartka nieskłada-
na wymiar 105 x 148 mm) 3,00 zł 2,00 zł 1,70 zł 1,40 zł 1,25 zł 1,05 zł 0,95 zł 0,85 zł 0,75 zł 0,65 zł 0,55 zł 0,45 zł

kartka KZ-2 + koperta DL  (kartka nieskłada-
na wymiar 105 x 210 mm) 3,50 zł 2,50 zł 2,05 zł 1,70 zł 1,55 zł 1,35 zł 1,20 zł 1,00 zł 0,95 zł 0,75 zł 0,65 zł 0,55 zł

karnet KN-1 + koperta C6  (karnet składany, 
przed złoż. 210 x 148 mm, po złoż. 105 x 148 mm) 4,00 zł 2,80 zł 2,40 zł 2,00 zł 1,80 zł 1,60 zł 1,40 zł 1,20 zł 1,10 zł 0,90 zł 0,75 zł 0,65 zł

karnet KN-3 + koperta DL  (karnet składany 
przed złoż. 210 x 210 mm, po złoż. 210 x 105 mm) 5,00 zł 3,95 zł 3,40 zł 2,80 zł 2,50 zł 2,20 zł 1,90 zł 1,70 zł 1,50 zł 1,20 zł 0,95 zł 0,80 zł

OPCJA: dopłata papier ozdobny 0,80 zł 0,70 zł 0,65 zł 0,60 zł 0,55 zł 0,52 zł 0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł - - -

Druk pełnokolorowy CMYK (wszystkie strony). Do dyspozycji ponad 50 wzorów - sprawdź wzory zamieszczone w internecie (bez możliwości zmiany układu, kolorystyki, itp.); LOGO 
może zostać zamieszczone w 2. miejscach: na głównej stronie oraz na stronie pod życzeniami, w cenie każdej kartki/karnetu biała koperta; druk DOWOLNYCH ŻYCZEŃ wraz z LOGO 
bezpośrednio na rewersie kartki lub na 3. stronie karnetu;
papier: druk cyfrowy - kreda satynowana 300g (lub opcja papier ozdobny); druk ofsetowy - papier graphiart duo 285g obustronnie powlekany lub kreda 300g;
czas realizacji: druk cyfrowy (nakłady do 1.000 szt.) - 1-3 dni, druk offsetowy (nakłady od 1.000 szt.) - 5-10 dni - (terminy liczone od zaakceptowania projektów graficznych)

nakład (od...) 50 100 150 200 300 400 500 750 1.000 2.000 3.000 5.000

KARTKI I KARNETY INDYWIDUALNE Z LOGO (KZ-1, KZ-2 - kartki nieskładane; KN-1, KN-3 - karnety składane)

kartka KZ-1 + koperta C6  (kartka nieskłada-
na wymiar 105 x 148 mm) - 4,00 zł 3,05 zł 2,50 zł 2,15 zł 1,65 zł 1,35 zł 1,20 zł 0,95 zł 0,75 zł 0,65 zł 0,50 zł

kartka KZ-2 + koperta DL  (kartka nieskłada-
na wymiar 105 x 210 mm) - 4,50 zł 3,40 zł 2,80 zł 2,45 zł 1,95 zł 1,60 zł 1,35 zł 1,15 zł 0,85 zł 0,75 zł 0,60 zł

karnet KN-1 + koperta C6  (karnet składany, 
przed złoż. 210 x 148 mm, po złoż. 105 x 148 mm) - 4,80 zł 3,75 zł 3,10 zł 2,65 zł 2,20 zł 1,80 zł 1,55 zł 1,30 zł 1,00 zł 0,85 zł 0,70 zł

karnet KN-3 + koperta DL  (karnet składany 
przed złoż. 210 x 210 mm, po złoż. 210 x 105 mm) - 5,95 zł 4,75 zł 3,90 zł 3,35 zł 2,80 zł 2,30 zł 2,05 zł 1,70 zł 1,30 zł 1,05 zł 0,85 zł

karneciki do prezentów (składane przed zło-
żeniem 138 x 95 mm, po złożeniu 69 x 95 mm) - 3,45 zł 2,95 zł 2,55 zł 2,10 zł 1,85 zł 1,70 zł 1,25 zł 1,00 zł 0,90 zł 0,70 zł 0,60 zł

OPCJA: dopłata papier ozdobny - 0,70 zł 0,65 zł 0,60 zł 0,55 zł 0,52 zł 0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł - - -

Druk pełnokolorowy CMYK (wszystkie strony). Do dyspozycji ponad 200 wzorów - sprawdź wzory zamieszczone w internecie (dodatkowo możliwość dowolnych zmian w projekcie: 
układu, kolorystyki, itp.); LOGO może zostać zamieszczone w 3. miejscach: na głównej stronie, stronie pod życzeniami, oraz w przypadku karnetów na 4 stronie wraz np. z danymi 
teleadresowymi; w cenie każdej kartki/karnetu biała koperta; druk DOWOLNYCH ŻYCZEŃ wraz z LOGO bezpośrednio na rewersie kartki lub na 3. stronie karnetu;
papier: druk cyfrowy - kreda satynowana 300g (lub opcja papier ozdobny); druk ofsetowy - papier graphiart duo 285g obustronnie powlekany lub kreda 300g;
czas realizacji: druk cyfrowy (nakłady do 1.000 szt.) - 1-4 dni, druk offsetowy (nakłady od 1.000 szt.) - 7-10 dni - (terminy liczone od zaakceptowania projektów graficznych)

ROZMIARY KARTEK / KARNETÓW
KARTKA KZ-1

kartka nieskładana (niska)
wielkość: 105x148 mm
idealna do koperty C6 (koperta biała w cenie)

KARNECIKI DO PREZENTÓW
karnet składany (mały, do koszy prezentowych)
wielkość: 138x95 mm (po złożeniu 69x95 mm)

KARNET KN-1
karnet składany (niski)
wielkość: 210x148 mm (po złożeniu 105x148 mm)
idealny do koperty C6 (koperta biała w cenie)

KARTKA KZ-2
kartka nieskładana (wysoka)
wielkość: 105x210 mm
idealna do koperty DL (koperta biała w cenie)

KARNET KN-3
karnet składany (wysoki)
wielkość: 210x210 mm (po złożeniu 105x210 mm)
idealny do koperty DL (koperta biała w cenie)

PORÓWNANIE KARTEK/KARNETÓW
STANDARDOWYCH z LOGO oraz

INDYWIDUALNYCH z LOGO

opis Standardowe
z LOGO

Indywidualne
z LOGO

ilość dostępnych pro-
jektów graficznych ponad 50 ponad 200

dowolne zmiany w pod-
stawowym projekcie NIE TAK  DOWOLNE 

kolorystyka, układ

wszystkie strony druk 
pełnokolorowy CMYK TAK TAK

zamieszczenie LOGO 
na pierwszej stronie

TAK (w określo-
nym miejscu)

TAK (w dowolnym 
miejscu)

zamieszczenie
DOWOLNYCH ŻYCZEŃ TAK TAK

zamieszczenie LOGO 
na stronie z życzeniami TAK TAK

zamieszczenie LOGO 
na czwartej stronie + 

stopka adresowa
NIE TAK (dotyczy kar-

netów składanych)

średni czas wykonania 
projektów z LOGO 1 dzień 1-3 dni
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