
1. РАБОТНИ КАЛЕНДАРИ 
с 3 ТЕЛА

Тяло: три  отделни секции формат 
32х16см, финландски офсет 80 
гр/кв.м, печат два цвята черно и 
червено, синьо и червено, на 3 
езика (BG, ENG, D).
Телата съдържат информация за 
официалните празници в страните 
от ЕС и др. съседни държави. 
Включена е и информация за 
църковните празници и именните 
дни, датите на зодиите и фазите 
на луната.
Гръб: ширина 34 см, 3 стандартни 
формата за височина, бигован 
за сгъване, “уши” за закрепване 
на телата, картон 300 гр/кв.м, 
прозорче. Макси гръб за включване 
на текст между секциите.
Шапка: индивидуален или 
универсален дизайн, рекламно 
поле 34 см на ширина, височина 
от 18 до 24 см, цветност на 
рекламното поле от 1 до 4 цвята 
(пълноцветен печат), щанцовано 
“ухо” за закачане.
UV лак  на гърбовете с пълноцветен 
печат.

1.1  Гръб Стандарт
формат 34х70 см

1.4  Макси гръб, 
формат 34х80 смПолезна информация

1.1. Шапка с пълно-
цветен печат, бял 
гръб 

1.2 Шапка универ-
сална с фирмен 
надпис, бял гръб 

1.5 Макси гръб  с 
пълноцветен печат

1.4 Гръб Стандарт от 
цветен или релефен 
картон с фирмен
надпис 1 цвят

1.3 Шапка и гръб  с 
пълно-цветен печат



2.1 Пълноцветна 
шапка, бял гръб 

2.4  Универсална 
шапка, бял гръб 
с фирмен надпис

5. ТОРБИЧКИ ЗА ПОДАРЪЦИ
от бяла или кафява хартия 
крафт рипс

5.1-2 
формат 35х41x7 см

5.3-4 
формат 22х36x4 см

2. КОМПАКТНИ РАБОТНИ КАЛЕНДАРИ 
Тяло с перфорация, формат 
29х22 см, цветност – черно/
червено, бордо/златисто, синьо, 
зелено. Съдържат информация:
официални празници, църковни 
празници и именни дни, датите 
на зодиите и фазите на луната, 
дни от седмицата на 3 езика.
Гръб: формат 30х49 см, бигован 
за сгъване,  картон 300 гр./кв.м, 
прозорче.
Шапка: индивидуален или 
универсален дизайн, рекламно 
поле  30 см на ширина,  
щанцовано “ухо” за закачане.

3. НАСТОЛНИ БЕЛЕЖНИЦИ

Формат 33х17см със спирала 
Тяло в обем 60 страници, 
формат - 33х14 см, в т.ч.
52 страници с дати,
1 страница календариум, 
3 страници азбучник, 
2 страници годишен планер, 
2 информационни страници.
Цветност на телата 2+2 цвята 
черно и червено или черно и синьо.
Цветност на кориците - пълноцветен 
печат или корици от цветен релефен 
картон със ситопечат 1 цвят

6. БЕЛЕЖНИК А5 със спирала

Формат А5, 200 стр., без дати, картонени корици от 
опаковъчен картон 300 гр./кв.м с пълноцветен печат 
и ламинат или от цветен релефен картон с фирмен 
надпис ситопечат 1 цвят

4. НАСТОЛНИ календар-пирамидки
Настолен календар-пирамидка, сгъващa се, формат 15х9 см, 
с календариум за текущата година и индивидуален дизайн 

2.3  Шапка и гръб 
от цветен картон
с фирмен надпис

2.2 Пълноцветни 
шапка и гръб 



7. Бележник В5 с 4 ринга, корици от  фина еко кожа, формат 
16,5х24 см, тяло 80 листа от еко хартия Палатина, формат 
14,7х21 см. Фирмен знак върху кориците чрез релефен печат 
(преге).
Опция: метална химикалка с лазерно гравиране на лого
Опция: индивидуална заглавна страница. 

7. БЕЛЕЖНИК В5 с 4 ринга

13-14. Многолистови календари по отделни 
каталози част 1 и 2 15. Настолни календари-

пирамидки по отделен 
каталог 

8. ТЕФТЕРЧЕТА ЗА ЗАПИСКИ

8. ТЕФТЕРЧЕТА за записки с гнездо за химикалка 
(100  карирани листа), универсален дизайн с фирмен 
надпис със ситопечат 
Опция: пластмасова химикалка с фирмен надпис

9. БЕЛЕЖНИЦИ А4, А5 и А6 с корици от термоактивна кожа  по отделен каталог


