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1. РАБОТНИ КАЛЕНДАРИ 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.

За всички видове работни календари се
предлагат УНИВЕРСАЛНИ ШАПКИ с
готов дизайн – специално разработени
модели, върху които се добавя
рекламна информация – фирмен знак,
адрес и друг текст.

1.1 Гръб Стандарт
формат 34х70 см

4. Опаковки за работни календари
и др. изделия

1.1.1. Шапка печат
4 цвята, бял гръб
Стандарт

1.1.2 Шапка печат
2 цвята, бял гръб
Стандарт

1.1.3 Шапка
Универсална, бял
гръб Стандарт

1.2.1 Шапка и гръб
Стандарт с пълноцветен печат

1.2.2 Шапка и гръб
Стандарт с двуцветен
печат

1.2.3 Шапка
Универсална, цветен
гръб Стандарт

1.4 Макси гръб,
формат 34х80 см

Полезна информация

1.4.1 Макси гръб с
пълноцветен печат
1.3.2 Гръб Стандарт от цветен релефен картон
c печат 1 цвят

АКОНТА ООД
счетоводство и консултации
1336 София, жк Люлин, бл. 638, вх. B, ет. 6, ап. 63
тел./факс: (02) 827 73 60, e-mail: akonta@abv.bg
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4.1
формат 35х41x7 см

4.2
формат 22х36x4 см

4.3 формат 41x31см
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4.12. Варвара 5.12. Владислав(а), Сав(к)а, Слав(и), Славка 6.12. Никулден: Никола(й), Николина, Нино(а), Нено, Ненка, Кольо 9.12. Ан(н)а 17.12. Данаил, Даниел(а) 20.12. Игнажден: Игнат 24.12. Бъдни вечер:
Евгени(я), Жени(я) 25.12. Рождество Христово: Христо, Христина, Кристина, Младен, Радослав, Радост(ин), Рад(к)а, Емануи(е)л(а) 27.12. Стефановден: Стефан(а), Стамен, Станимир(а), Станко(а), Стоил, Стоян(ка), Цанко(а)
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1.01. Васильовден: Васил(ка), Веселин(а) 6.01. Богоявление (Йордановден): Йордан(ка), Божан(а), Богомил, Богдан(а), Божидар(а), Дарин(а) 7.01. Ивановден: Иван(ка), Йоан(а), Ваньо, Ваня, Жан(а),
Йонко(а), Яне, Ян(к)а, Яни 12.01. Татяна 17.01. Антоновден: Антон, Андон, Дончо, Донка, Тонка, Тотка 18.01. Атанасовден: Атанас(ка), Наско 20.01. Евтим(ий) 25.01. Григор
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1.02. Трифоновден: Трифон, Лозан 2.02. Сретение Господне 3.02. Симеон, Симо, Симона, Мони, Моника 6.02. Светла, Светлана, Пламен(а) 10.02. Харалампи, Валентин(а), Валя

1.4.2 Макси гръб с
двуцветен печат

2. РАБОТНИ КАЛЕНДАРИ-ПЛАНЕРИ с 1 ТЯЛО
Тяло: формат 30х34 см, финландски офсет 80
гр./кв.м, цветност – синьо-бяло-червено/ сивобяло-червено, на 3 езика 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, брой на изминалите и
оставащите дни от годината, датите на зодиите и
фазите на луната.
Гръб: формат 30х38 см, картон 300 гр./кв.м,
прозорче, спирала, отпечатан календариум за
текущата година.
Шапка: индивидуален или универсален дизайн,
рекламно поле 30 см на ширина, височина от 18
до 24 см, цветност на рекламното поле от 1 до
4 цвята (пълноцветен печат), щанцовано “ухо” за
закачане.

5. НАСТОЛНИ БЕЛЕЖНИЦИ
Настолен
бележник,
формат 33,5х14 см,
със спирала, офсетова
хартия 80 гр/кв.м, печат
два цвята (черно и
червено) на 3 езика (BG,
ENG, D), 8 страници
справочник (BG, ENG),
азбучник, корици от
картон или еко кожа.

2.1. Пълноцветна
шапка

2.3 Универсална
шапка с фирмен
надпис

5.1 и 5.3 Настолен бележник, съдържа 32
листа, формат 33,5x10,7 cм, по 1 страница
за всяка седмица.

5.2 и 5.4 Настолен бележник, съдържа 58
листа, формат 33,5x10,7 cм, по 2 страници
за всяка седмица.

4. Опаковки за работни календари
и др. изделия

5.1.1 Настолен бележник с универсални картонени корици, текуща година
върху горната корица, фирмен надпис върху долната корица.

Тяло: с перфорация, формат 25х23 см,
финландски офсет 80 гр./кв.м,цветност– черночервено/ синьо-червено, на 3 езика 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: формат 30х49 см, бигован за сгъване,
“уши” за закрепване на телата, картон 300 гр./
кв.м, прозорче.
Шапка: индивидуален или универсален дизайн,
рекламно поле 30 см на ширина, височина 24 см
и повече, цветност на рекламното поле от 1 до
4 цвята (пълноцветен печат), щанцовано “ухо” за
закачане.
UV лак на гърбовете с пълноцветен печат.
Възможност за поставяне на спирала.

5.1.3 и 5.2.3 Настолен бележник с корици от
цветен релефен картон (син или бордо). Фирмен
надпис върху долната корица чрез ситопечат.

3. КОМПАКТНИ РАБОТНИ КАЛЕНДАРИ

5.3 и 5.4 Настолен бележник с корици от еко кожа различни цветове. Фирмен знак върху кориците чрез
ситопечат или топъл печат (преге).

3.1.1. Пълноцветна 3.2 Пълноцветни
шапка и гръб
шапка, бял гръб

3.3 Гръб от цветен релефен картон или
сребрист картон с UV лак, печат 1 цвят

3.4.1 Универсална
шапка , бял гръб

5.1.4 и 5.2.4 Настолен бележник с картонени корици с
пълноцветен едностранен печат по индивидуален дизайн,
UV лак.

8.1 Настолни планери с гнездо за химикалка,
формат 44х36 см, печат на листата в един цвят
(сив) на 3 езика (BG, ENG, D), 53 листа офсетова
хартия 80 гр/кв.м или специална олеко-тена еко
хартия. Прозрачна ПВЦ подложка за календариум,
помага да се запази външния вид на планера
през цялата година. Може да се използва като
допълнителна рекламна площ.

8.2 Настолни мини планери с гнездо за химикалка,
формат 33х20 см, печат на листата в черен цвят, 53
листа отпечатани на офсетова хартия 80 гр/кв.м.

9. БЕЛЕЖНИЦИ А4 и А5 по отделен каталог

Бележник с дати, формат А5 (14,5х21 см), корици от книговенил
или еко кожа, 352 стр., 17 стр. справочник на български език,
азбучник, цветни карти на България и на Европа.

Бележник без дати, формат А5 (14,5х21 см), корици книговенил
или еко кожа, 192 или 320 стр., 16 стр. справочник на български
език, азбучник, цветни карти на България и на Европа.

13. Многолистови стенни календари по отделен каталог

14. Настолни календари-пирамидки по отделен каталог

15. Работни календар-пирамидки

Бележник формат A5 (14,5х21 см), картонени корици с
пълноцветен печат по индивидуален дизайн, ламинат мат или
гланц, телата с дати (9.5) или без дати (9.6)

10. Бележник А5 със спирала, формат А5 (14х20,5 см), без
дати, 200 стр. Една индивидуална страница за клиента. Корици
от цветен релефен картон, фирмен надпис със ситопечат или
от опаковъчен картон 300 гр./кв.м, с пълноцветен печат по
индивидуален дизайн, ламинат или UV лак

12х. БЕЛЕЖНИК В5 с 4 ринга
12.х 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
Опция: индивидуални страници.

Работни календар-пирамидки, спирала и прозорче. Тяло формат
8,5х13 см, печат два цвята (черно и червено) на 3 езика (BG, ENG,
D), двустранен печат (календариум за цялата година). Стандартна
подложка формат 10х16,5 см от бял картон, цветен релефен картон
или с пълноцветен печат по индивидуален дизайн. Рекламно поле за
отпечатване на фирмените надписи формат 10х3,5 см.

Работни календар-пирамидки с широка подложка
формат 22х16,5 см (15.4) с пълноцветен печат по
индивидуален дизайн, голямо поле за фирмена
реклама. (15.4)

16. Настолни календар-пирамидки

17. Джобни календарчета

Настолни календар-пирамидки, сгъващи се, формат
15х9 см, едностранно-хромов картон 300 гр/кв.м,
календариум за теку-щата година.

Формат 8,5х5,5 см, 4+4 цвята, двустранен UV лак,
хромов картон 300 гр/кв.м, закръглени ъгли, по
индивидуален дизайн.

