


• 12 peĸлaмни пoлeтa 305 x 211 мм. 
• Пoлe c ĸoopдинaти зa вpъзĸa и LОGО 
• Пoлe зa бeлeжĸи (мoжe дa ce зaмeни c ĸopпopaтивeн тeĸcт) 
• Baжни тeлeфoнни нoмepa

Цената е за един брой в лева, без ДДС и не включва доставка.

12-ЛИСТЕН СТЕНЕН КАЛЕНДАР | ORANGE | QR 1523

ON FOCUS
ФОРМАТ 330 х 488 мм, 12 листа
Тяло   170 гр. двустранно хромова хартия
Подложка  245 гр. едностранно хромов картон
Закрепване  метална спирала
Окачване  метална кукичка

ТИРАЖ 10-49
6,85 | 7.27 лв/бр.

ТИРАЖ 50-99
6.55 | 6.97 лв/бр.

ТИРАЖ 100-199
6.25 | 6.67 лв/бр.

ТИРАЖ 200 + 
5.95 | 6.37 лв/бр.

ПРЕДПЕЧАТНА 
ПОДГОТОВКА  
18 лв



1 

СЪДЪРЖАНИЕ

Едва ли в ежедневието си някой се замисля: – Какво оз-
начава думата… КАЛЕНДАР? Официално публикуваната 
версия за значението на думата календар е:  „…от латински 
calendarium означава „сметководна книга“ или „книга за дъ-
лговете“, от calendae – „първият ден на месеца“.

Кой не поглежда поне веднъж дневно календар? В реклам-
ната индустрия този носител на информация и имиджово 
позициониране, е един от най-бюджетните и в същото време 
популярни продукти. Всеки от огромната палитра видове 
календари, е в списъка на практичния бизнес, когато дойде 
време за рекламна или презентационна кампания.

Работни, настолни, многолистови, еднолистни и джобни са 
базовите разновидности на календара. От тук нататък запо-
чва да действа фантазията, естетичния усет и иновативност-
та на дизайнери, конструктори и печатари. Разнообразието 
е огромно като формати, видове хартии, полиграфски тех-
нологии и допълнителни екстри, често поставяйки календа-
ра в по-висока ценова категория. QR MEDIA Ltd

работни календари   2

настолни календари   5

едно- ,6- ,12-, 13- листни  11
И ДЖОБНИ календари

*КАЛЕНДАР ТЕТРАТКА   15

сувенирни календари
Глави и тела за календари 16

*Календарът е с 12 предварително подготвени фотоса от QR Media Ltd. 
Брандирането е възможно на страниците с календариума и кориците на календара.



2          ПРЕМИУМ | PREMIUM | QR 0122 - 01
ОБЩ ФОРМАТ 297 х 680 мм
ФОРМАТ НА РЕКЛАМНА ГЛАВА 297 х 230мм

Тяло   80 гр. двустранно хромова хартия
Глава   300 гр. едностранно хромов картон
Подложка  245 гр. едностранно хромов картон

Съдържание:
• Основен, текущ месец с прозорче за отбелязване на 
датата
• Предходен и следващ месец
• Поле за бележки
• Фази на луната
• Работни дни в текущия месец
• Зодиакален знак; Известни личности родени в 
зодиакалния знак
• Църковни празници, Именни дни; Професионални 
празници
• Важни телефонни номера в България
• Мотивиращ цитат на личност родена през месеца

Закрепване: пластмасова спирала | метална спирала 

UV лак покритие на рекламната глава за тиражи 100+

ТИРАЖ 20 +
ПЛАСТМАСОВА СПИРАЛА | МЕТАЛНА СПИРАЛА
3,56 лв/бр. | 3,84лв/бр.
В цената е включен пълноцветен печат на рекламната 
глава.
Цената не включва изработка на графичен дизайн на 
рекламната глава.

ТИРАЖ 200 +
ПЛАСТМАСОВА СПИРАЛА | МЕТАЛНА СПИРАЛА
3,26 лв/бр. | 3,54 лв/бр.
В цената е включен пълноцветен печат и UV лак на 
рекламната глава.
Цената не включва изработка на графичен дизайн на 
рекламната глава.

ТИРАЖ 500 +
ПЛАСТМАСОВА СПИРАЛА | МЕТАЛНА СПИРАЛА
2,96 лв/бр. | 3,24 лв/бр.
В цената е включен пълноцветен печат и UV лак на 
рекламната глава.
Цената включва изработка на графичен дизайн на 
рекламната глава.

Цените са за един брой в лева, без ДДС.
Цената не включва доставка.

РАБОТНИ КАЛЕНДАРИ



3 БИЗНЕС | BUSINESS | QR 0122 - 02
ОБЩ ФОРМАТ 297 х570 мм
ФОРМАТ НА РЕКЛАМНА ГЛАВА 297 х 230 мм

Тяло   80 гр. двустранно хромова хартия
Глава   300 гр. едностранно хромов картон
Подложка  245 гр. едностранно хромов картон

 Съдържание:
• Основен, текущ месец с прозорче за отбелязване на 
датата
• Предходен и следващ месец

 Закрепване: пластмасова спирала | метална спирала
UV лак покритие на рекламната глава за тиражи 100+

ТИРАЖ 20 +
ПЛАСТМАСОВА СПИРАЛА | МЕТАЛНА СПИРАЛА
3,56 лв/бр. | 3,84лв/бр.
В цената е включен пълноцветен печат на рекламната 
глава.
Цената не включва изработка на графичен дизайн на 
рекламната глава.

ТИРАЖ 200 +
ПЛАСТМАСОВА СПИРАЛА | МЕТАЛНА СПИРАЛА
3,26 лв/бр. | 3,54 лв/бр.
В цената е включен пълноцветен печат и UV лак на 
рекламната глава.
Цената не включва изработка на графичен дизайн на 
рекламната глава.

ТИРАЖ 500 +
ПЛАСТМАСОВА СПИРАЛА | МЕТАЛНА СПИРАЛА
2,96 лв/бр. | 3,24 лв/бр.
В цената е включен пълноцветен печат и UV лак на 
рекламната глава.
Цената включва изработка на графичен дизайн на 
рекламната глава.

Цените са за един брой в лева, без ДДС.
Цената не включва доставка.

NOTE



4          БЕЙСИК | BASIC | QR 0122 - 03
ОБЩ ФОРМАТ 297 х 475 мм
ФОРМАТ НА РЕКЛАМНА ГЛАВА 297 х 230 мм

Тяло   80 гр. двустранно хромова хартия
Глава   300 гр. едностранно хромов картон
Подложка  245 гр. едностранно хромов картон

 Съдържание:
• Основен, текущ месец с прозорче за отбелязване на 
датата 

Закрепване: пластмасова спирала | метална спирала
UV лак покритие на рекламната глава за тиражи 100+

Цените са за един брой в лева, без ДДС.
Цената не включва доставка.

Работният календар е заслужено нарочен като най-популярният календар в 
бизнес интериора. Задължителния елемент от корпоративната идентичност на 
всеки бизнес – работният календар, е артикул с целогодишно рекламно при-
съствие. Нашите усилия бяха насочени към разработката на продукт, който да 
не е „тромав“ като формат, в същото време да е достатъчно голям, четивен и с бо-
гата информативна част (модел ПРЕМИУМ). Избрали сме класически контрастен 
колорит от ярко червено и черно. Допълнителните две вариации са провокирани 
от желанията на нашите клиенти за по-малък размер на календара, който да по-
зволява влагане в големи рекламни пакети, съдържащи многобройни рекламни 
сувенири и/или за постигане на малък обем на куриерските пратки в сезона на 
корпоративните подаръци. QR MEDIA Ltd

NOTE

ТИРАЖ 20 +
ПЛАСТМАСОВА СПИРАЛА | МЕТАЛНА СПИРАЛА
3,56 лв/бр. | 3,54лв/бр.
В цената е включен пълноцветен печат на рекламната 
глава.
Цената не включва изработка на графичен дизайн на 
рекламната глава.

ТИРАЖ 200 +
ПЛАСТМАСОВА СПИРАЛА | МЕТАЛНА СПИРАЛА
3,26 лв/бр. | 3,84 лв/бр.
В цената е включен пълноцветен печат и UV лак на 
рекламната глава.
Цената не включва изработка на графичен дизайн на 
рекламната глава.

ТИРАЖ 500 +
ПЛАСТМАСОВА СПИРАЛА | МЕТАЛНА СПИРАЛА
2,96 лв/бр. | 3,24 лв/бр.
В цената е включен пълноцветен печат и UV лак на 
рекламната глава.
Цената включва изработка на графичен дизайн на 
рекламната глава.
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ОБЩ ФОРМАТ 220 х 135 мм
13 листа, корица + 12 страници с по 2 рекламни площи

Тяло   130 гр. двустранно хромова хартия
Подложка  300 гр. едностранно хромов картон

 Съдържание:
• Рекламна Корица 
• Тяло - Основен, текущ месец
• Поле за бележки
• 12 пълноцветни рекламни изображения
• Рекламно поле с координати 

Закрепване: метална спирала

ТИРАЖ 12+ бр.
4,90 лв/бр.
В цената е включен предпечат 
Цената не включва избор на цветова комбинация 
различна от основната (червено | черно)

ТИРАЖ 50+ бр.
4,60 лв/бр.
В цената е включен предпечат 
Цената не включва избор на цветова комбинация 
различна от основната (червено | черно)

 
ТИРАЖ 100+ бр.
4,30 лв/бр.
В цената е включен предпечат 
Цената не включва избор на цветова комбинация 
различна от основната (червено | черно)

ТИРАЖ 200+ бр.
4,00 лв/бр.
В цената е включен предпечат 
Цената включва избор на цветова комбинация различна 
от основната (червено | черно)

ТИРАЖ 500+ бр.
3,70 лв/бр.
В цената е включен предпечат 
Цената включва избор на цветова комбинация различна 
от основната (червено | черно)

Цените са за един брой в лева, без ДДС.
Цената не включва доставка.

ПИРАМИДА HORIZONT | QR 0322НАСТОЛНИ КАЛЕНДАРИ

NOTE

BASIC

Цветови комбинации за карендариума приложими при тиражи 32+

От клиента: 
Изображения - JPG, TIFF, PDF 
Резолюция - 300 dpi, CMYK 
Размер - според рекламното поле
LOGO - векторно изображение 
Текст - WORD

Полето за рязане = 2 мм



6          пирамида long | QR 0422
ОБЩ ФОРМАТ 94 х 210 мм
12 страници, 12 рекламни изображения

Тяло   130 гр. двустранно хромова хартия
Подложка  300 гр. едностранно хромов картон

 Съдържание:
• Текущ месец, предходен и следващ месец
• Работни дни
• Основни празници
• Рекламно поле 
 

Закрепване: метална спирала 

Прозорче за отбелязване на датата

ТИРАЖ 12+ бр.
3,15 лв/бр.
В цената е включен предпечат 
Цената не включва избор на цветова комбинация 
различна от основната (червено | черно)

ТИРАЖ 50+ бр.
2,85 лв/бр.
В цената е включен предпечат 
Цената не включва избор на цветова комбинация 
различна от основната (червено | черно)

 
ТИРАЖ 100+ бр.
2,55 лв/бр.
В цената е включен предпечат 
Цената не включва избор на цветова комбинация 
различна от основната (червено | черно)

ТИРАЖ 200+ бр.
2,25 лв/бр.
В цената е включен предпечат 
Цената включва избор на цветова комбинация различна 
от основната (червено | черно)

ТИРАЖ 500+ бр.
1,95 лв/бр.
В цената е включен предпечат 
Цената включва избор на цветова комбинация различна 
от основната (червено | черно)

От клиента: 
Изображения - JPG, TIFF, PDF 
Резолюция - 300 dpi, CMYK 
Размер - според рекламното поле
LOGO - векторно изображение 
Текст - WORD 

 

Цените са за един брой в лева, без ДДС.
Цената не включва доставка.

Цветови комбинации за карендариума приложими при тиражи 48+

NOTE

BASIC

Полето за рязане = 2 мм
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ОБЩ ФОРМАТ 118 х 138 мм
12 страници, 12 рекламни изображения

Тяло   130 гр. двустранно хромова хартия
Подложка  300 гр. едностранно хромов картон

 Съдържание:
• Текущ месец
• Рекламно поле
• Поле с координати
• Поле за бележки

Закрепване: метална спирала 

Прозорче за отбелязване на датата

ТИРАЖ 20+ бр.
3,39 лв/бр.
В цената е включен предпечат 
Цената не включва избор на цветова комбинация 
различна от основната (червено | черно)

ТИРАЖ 50+ бр.
3,09 лв/бр.
В цената е включен предпечат 
Цената не включва избор на цветова комбинация 
различна от основната (червено | черно)

 
ТИРАЖ 100+ бр.
2,79 лв/бр.
В цената е включен предпечат 
Цената не включва избор на цветова комбинация 
различна от основната (червено | черно)

ТИРАЖ 200+ бр.
2,49 лв/бр.
В цената е включен предпечат 
Цената включва избор на цветова комбинация различна 
от основната (червено | черно)

ТИРАЖ 500+ бр.
2,19 лв/бр.
В цената е включен предпечат 
Цената включва избор на цветова комбинация различна 
от основната (червено | черно)

От клиента: 
Изображения - JPG, TIFF, PDF 
Резолюция - 300 dpi, CMYK 
Размер - според рекламното поле
LOGO - векторно изображение 
Текст - WORD

Цените са за един брой в лева, без ДДС.
Цената не включва доставка.

ПИРАМИДА SQUARE | QR 0222

Цветови комбинации за карендариума приложими при тиражи 48+

NOTE

BASIC

Полето за рязане = 2 мм



8          пирамида CD | QR 0922
ОБЩ ФОРМАТ 118 х 138 мм
13 страници (12 рекламни изображения + корица)

Тяло  300 гр. двустранно хромова хартия
 Пластмасова кутия CD 125 мм х 142 мм х 9 мм

 Съдържание:
• Текущ месец
• Рекламно поле
• Поле с координати
• Поле за бележки
 

Прозорче за отбелязване на датата

Цените са за един брой в лева, без ДДС.
Цената не включва доставка.

Цветови комбинации за карендариума приложими при тиражи 50+

BASIC

NOTE

ТИРАЖ 20+ бр.
4,32 лв/бр.
В цената е включен предпечат 
Цената не включва избор на цветова комбинация 
различна от основната (червено | черно)

ТИРАЖ 50+ бр.
4,05 лв/бр.
В цената е включен предпечат 
Цената не включва избор на цветова комбинация 
различна от основната (червено | черно)

 
ТИРАЖ 100+ бр.
3,72 лв/бр.
В цената е включен предпечат 
Цената не включва избор на цветова комбинация 
различна от основната (червено | черно)

ТИРАЖ 200+ бр.
3,41 лв/бр.
В цената е включен предпечат 
Цената включва избор на цветова комбинация различна 
от основната (червено | черно)

От клиента: 
Изображения - JPG, TIFF, PDF 
Резолюция - 300 dpi, CMYK 
Размер - според рекламното поле
LOGO - векторно изображение 
Текст - WORD



9 

Цените са за един брой в лева, без ДДС.
Цената не включва доставка.

пирамида FLOPPY | QR 1322

Цветови комбинации за карендариума приложими при тиражи 50+

BASIC

NOTE

ОБЩ ФОРМАТ 90 х 95 мм
12 листа

Тяло  300 гр. двустранно хромова хартия
 Пластмасова кутия 96 мм х 98 мм х 9 мм

 Съдържание:
• Текущ месец
• Поле с координати
• Поле за LOGO

 
Прозорче за отбелязване на датата

ТИРАЖ 20+ бр. 
2,28 лв/бр.
В цената  е включен предпечат
Цената не включва избор на цветова комбинация 
различна от основната (червено | черно)

ТИРАЖ 50+ бр.  
2,98 лв/бр.
В цената е включен предпечат 
Цената не включва избор на цветова комбинация 
различна от основната (червено | черно)

 
ТИРАЖ 100+ бр.  
2,66 лв/бр.
В цената е включен предпечат 
Цената включва избор на цветова комбинация различна 
от основната (червено | черно)

ТИРАЖ 200+ бр.  
2,38 лв/бр.
В цената е включен предпечат 
Цената включва избор на цветова комбинация различна 
от основната (червено | черно)

От клиента: 
Изображения - JPG, TIFF, PDF 
Резолюция - 300 dpi, CMYK 
Размер - според рекламното поле
LOGO - векторно изображение 
Текст - WORD



10          ПЛЕНЕР |  DAILY | QR 1422

ФОРМАТ на тялото 314 х 136 мм
ФОРМАТ на подложката 314 х 154 мм
ОБЕМ 60 СТРАНИЦИ + КОРИЦА + ПОДЛОЖКА

Тяло   80 гр. офсетова хартия, двустранен печат
Корица  300 гр. двустранно хромова хартия, едностранен печат
Подложка  300 гр. двустранно хромова хартия, едностранен печат
Закрепване  метална спирала

Съдържание:
• Рекламна корица
• Рекламна подложка
• Страница с поле за лични данни и пълен календар за 2022 година
• Годишен пленер 
• Седмичен пленер, предходен, настоящ и следващ месец
• Телефонни кодове на населените места в България
• Телефонни кодове на държаните от ЕС
• Важни телефонни номера
• Официални празници
• Професионални празници в България
• Православен календар - имени дни

ТИРАЖ 30
 9,38 лв/бр.

ТИРАЖ 50
 8,14 лв/бр.

ДИЗАЙН НА КОРИЦА И ПОДЛОЖКА  
30 лв

От клиента: 
Изображения - JPG, TIFF, PDF 
Резолюция - 300 dpi, CMYK 
Размер - според рекламното поле
LOGO - векторно изображение 
Текст - WORD

ИЗРАБОТКА С ДИЗАЙН НА КОРИЦА и ПОДЛОЖКА   
ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ КЛИЕНТА
Свържете се с нас, за да Ви предоставим пълните 
технически изисквания за печат с изцяло подготвен от 
Вас, без необходимост от корекция, файл за печат. 
Цената за предпечат в този случай е 10 лв за целия 
тираж. 

Цените са за един брой в лева, без ДДС.
Цената не включва доставка.

За различни количества над 50 бр, се свържете с нас 
за да предложим възможния към момента графичен 
вид на настолен календар-пленер, цветова 
комбинация и цена. 
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Цените са за един брой в лева, без ДДС.
Цената не включва доставка.

СТЕННИ КАЛЕНДАРИ

СТЕНЕН ПЛЕНЕР | WALL PLENARY | QR 1622
ФОРМАТ 330 х 488 мм
12 листа | 13листа (12+корица)

Тяло   130 гр. двустранно хромова хартия
Подложка  245 гр. едностранно хромов картон
Закрепване  метална спирала
Окачване  метална кукичка

ТИРАЖ 10-49
6,85 | 7.27 лв/бр.

ТИРАЖ 50-99
6.55 | 6.97 лв/бр.

ТИРАЖ 100-199
6.25 | 6.67 лв/бр.

12 рекламни полета 150 х 280 мм. 
В рекламното поле на всяка страница може да бъдат 
поместени повече от едно изображение. Това дава 
възможност за представяне на повече продукти, което 
прави пленера, освен практичен, и с функция на каталог.

Поле с координати за връзка, LOGO и кратък фирмен 
анонс. PR текста в това рекламно поле може да бъде 
различен  на всяка от страниците на пленера.

Различни цветови комбинации за пленера са приложими 
при тиражи 20+

ТИРАЖ 200 + 
5.95 | 6.37 лв/бр.

ПРЕДПЕЧАТНА ПОДГОТОВКА  
18 лв

От клиента: 
Изображения - 
JPG, TIFF, PDF 
Резолюция - 300 dpi, CMYK 
Размер - 
според рекламното поле
LOGO - векторно 
изображение 
Текст - WORD

Изображенията са 
илюстративни, фрагменти от 
фирмения календар на 
QR Media Ltd 2023 - MORE 
ABOUT COLOR PRINTING

ДИЗАЙН НА КОРИЦА (за 13- ЛИСТЕН)  20 лв



12          6- ЛИСТЕН | THRIFTY | QR 0722

Цените са за един брой в лева, без ДДС.
Цената не включва доставка.

Изображенията са илюстративни, фрагменти от фирмения календар на 
QR Media Ltd 2023 - MORE ABOUT COLOR PRINTING

Съдържание:
• Рекламно изображение 300 х 230 мм
• 2 месеца
• Важни телефонни номера
• Рекламно поле с координати за връзка и кратък корпоративен 
анонс 
• Поле за бележки • Фази на луната • Зодиакален знак

ТИРАЖ 10-49
4,80 лв/бр.

ТИРАЖ 50-99
4,50 лв/бр.

ТИРАЖ 100-199
4,20 лв/бр.

ТИРАЖ 200 и повече 
3,90 лв/бр.

ПРЕДПЕЧАТНА ПОДГОТОВКА  
18 лв

От клиента: 
Изображения - JPG, TIFF, PDF 
Резолюция - 300 dpi, CMYK 
Размер - според рекламното поле
LOGO - векторно изображение 
Текст - WORD

ИЗРАБОТКА ПО ИНДИВИДУАЛЕН ДИЗАЙН   
предоставен от клиента за тиражи 50+

Тяло
170 гр. дв. хромова хартия

Подложка
245 гр. едностр. хромов картон

Закрепване
метална спирала

Окачване 
метална кукичка

ФОРМАТ 330 х 488 мм, 6 листа

Свържете се с нас, за да Ви предоставим пълните технически 
изисквания за печат на календарите с индивидуален дизайн, от 
изцяло подготвен от Вас, без необходимост от корекция, файл за 
печат. 
Цената за предпечат при този вид календари е 15 лв за целия тираж. 

ИЗРАБОТКА НА УНИКАЛЕН ДИЗАЙН  за тиражи 100+
20 лв/лист 



13 12/13- ЛИСТЕН | ELEGANTE

ФОРМАТ 330 х 488 мм
12 листа | 13листа (12+корица)

Тяло   170 гр. двустранно хромова хартия
Подложка  245 гр. едностранно хромов картон
Закрепване  метална спирала
Окачване  метална кукичка

Съдържание:
• Рекламна корица (за 13- ЛИСТЕН | DELUXE)
• Рекламно изображение 300 х 230 мм
• Координати за връзка 
(разположение според графичното оформаление)
• Основен, текущ месец 
(възможност за смяна на цвета на годината и подложката на месеца.)
• Следващ месец
• Поле за бележки
(полето може да бъде заменено с текст по избор на клиента)
• Фази на луната
• Църковни празници, Именни дни 
(полето може да бъде заменено с текст по избор на клиента)

От клиента: 
Изображения - JPG, TIFF, PDF 
Резолюция - 300 dpi, CMYK 
Размер - според рекламното поле
LOGO - векторно изображение 
Текст - WORD

ИЗРАБОТКА ПО ИНДИВИДУАЛЕН ДИЗАЙН   
предоставен от клиента за тиражи 50+
Свържете се с нас, за да Ви предоставим пълните 
технически изисквания за печат на календарите с 
индивидуален дизайн, от изцяло подготвен от Вас, без 
необходимост от корекция, файл за печат. 
Цената за предпечат при този вид календари е 15 лв за 
целия тираж. 

ИЗРАБОТКА НА УНИКАЛЕН ДИЗАЙН  за тиражи 100+
20 лв/лист 

Цените са за един брой в лева, без ДДС.
Цената не включва доставка.

Изображенията са илюстративни, фрагменти от фирмения календар на 
QR Media Ltd 2023 - MORE ABOUT COLOR PRINTING

 QR 0522

ТИРАЖ 10-49
6,85 | 7.27 лв/бр.

ТИРАЖ 50-99
6.55 | 6.97 лв/бр.

ТИРАЖ 100-199
6.25 | 6.67 лв/бр.

ТИРАЖ 200 + 
5.95 | 6.37 лв/бр.

ПРЕДПЕЧАТНА ПОДГОТОВКА  
18 лв
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ФОРМАТ 90 х 60мм

300 гр. двустранно хромов картон
UV двустранно покритие

Съдържание:
• Рекламно изображение 90 х 60 мм
• Календар 2022
• Зодиакален знак

ТИРАЖ 1000
96 лв

От клиента: 
Изображения - JPG, TIFF, PDF 
Резолюция - 300 dpi, CMYK 
Размер - според рекламното поле
LOGO - векторно изображение 
Текст - WORD

ИЗРАБОТКА ПО ИНДИВИДУАЛЕН ДИЗАЙН   
предоставен от клиента за тиражи 50+
Свържете се с нас, за да Ви предоставим пълните 
технически изисквания за печат на календарите с 
индивидуален дизайн, от изцяло подготвен от Вас, без 
необходимост от корекция, файл за печат. 
Цената за предпечат при този вид календари е 10 лв за 
целия тираж. 

ИЗРАБОТКА НА УНИКАЛЕН ДИЗАЙН 
НА КАЛЕНДАРИУМА 
25 лв

ДЖОБНО КАЛЕНДАРЧЕ | QR 1522

Цените са за тираж 1000 бр. в лева, без ДДС.
Цената не включва доставка.

ЕДНОЛИСТЕН | ONE | QR 0822

Цените са за един брой в лева, без ДДС.
Цената не включва доставка.

Съдържание:
• Рекламно изображение 300 х 240 мм
• Календар 2022
• Поле с координати за връзка 
• Поле за бележки • Зодиакален знак

ТИРАЖ 10-49
1,89 лв/бр.

ТИРАЖ 50-99
1,59 лв/бр.

ТИРАЖ 100-199
1,29 лв/бр.

ТИРАЖ 200 и повече 
0,99 лв/бр.

ПРЕДПЕЧАТНА ПОДГОТОВКА  
18лв

ФОРМАТ 330 х 488 мм, ПЛАКАТ, 170 гр. дв. хромова хартия
(С опция за поставяне на метална капса за окачване + 0,20 лв/бр.)

От клиента: 
Изображения - JPG, TIFF, PDF 
Резолюция - 300 dpi, CMYK 
Размер - според рекламното поле
LOGO - векторно изображение 
Текст - WORD

ИЗРАБОТКА ПО ИНДИВИДУАЛЕН ДИЗАЙН   
предоставен от клиента за тиражи 50+
Свържете се с нас, за да Ви предоставим 
пълните технически изисквания за печат 
на календарите с индивидуален дизайн, от 
изцяло подготвен от Вас, без необходимост от 
корекция, файл за печат. 
 

ИЗРАБОТКА НА УНИКАЛЕН ДИЗАЙН  за 
тиражи 200+
30 лв



15 Календар “тетрадка”  | QR 2123
Разгънат формат 297 х 420 мм
Сгънат формат 297 х 210 мм

Тяло   130 гр. дв.  хромова хартия
Корица  300 гр. дв. хром гланц картон

Шито   с 2 телчета
Опаковка  целофанов плик

3 модела: Цветя, Котета, Кученца

Съдържание:
12 стр. с текущ, предходен и следващ месец; 
църковни и професионални празници; фази 
на луната; зодиакален знак; брой работни дни; 
личности родени през месеца; място за бележки

12 страници с цветни аранжировки/кученца/
котенца/...
1 стр. пленер 
1 стр. важни телефонни номера 

За РА и корпоративни клиенти - Всяка календарна страница може да се персонализира с корпоративни лого и координати.

ТИРАЖ 10-49
5,85 лв/бр.

ТИРАЖ 50-99
5,55 лв/бр.

ТИРАЖ 100-199
5,25 лв/бр.

От клиента: 
LOGO - векторно изображение 
Текст - WORD

ИЗРАБОТКА ПО ИНДИВИДУАЛЕН ДИЗАЙН   
предоставен от клиента за тиражи 50+
Свържете се с нас, за да Ви предоставим пълните технически изисквания за 
печат на календарите с индивидуален дизайн, от изцяло подготвен от Вас, без 
необходимост от корекция, файл за печат. 

ИЗРАБОТКА НА УНИКАЛЕН ДИЗАЙН  за тиражи 100+
20 лв/лист 

ТИРАЖ 200 и повече 
4,95 лв/бр.

ПРЕДПЕЧАТНА ПОДГОТОВКА 
(за персонализиран вариант)  18 лв

Цените са за един брой в лева, без ДДС.
Цената не включва доставка.
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ЗА РАБОТНИ КАЛЕНДАРИ
РЕКЛАМНА ГЛАВА ЗА РАБОТЕН КАЛЕНДАР
Размер до 320 х 230 мм.
Дебелина 260 гр.
Минимален тираж 2 броя.

Опции: UV лак, ламиниране, Минимален тираж 100 броя

Попитайте ни за условия за добавяне на допълнителни опции, както и за други размери и 
дебелина на картона.

В цената не е включен предпечат, ако не разполагате с подготвен файл за печат моля 
свържете се с нас за оферта.

Цена: 0,49 лв/бр.

ТЕЛА ЗА РАБОТНИ КАЛЕНДАРИ  - ЦЕНА: 1,65 лв/бр. | ТЯЛО+ПРОЗОРЧЕ - ЦЕНА: 1,65 лв/бр. +0,15 лв/бр. | гръб, 350 гр. хм - ЦЕНА: 0,25 лв/бр.

QR 0122 - 01, 297Х450 ММ QR 0122 - 02, 297Х330 ММ QR 0122 - 03, 297Х225 ММ

Телата са изработени от 80 гр. двустранно хромова хартия. Издават се във вид на те-
традки подлепени по късата страна. Допълнително можете да поръчате и подложки (гръб) 
от 350 гр. едностранно хромов опаковъчен картон на цена от 0,25 лв/бр. без ДДС.

Всички цени са за един брой в лева, без ДДС и не включва доставка.

КАЛЕНДАРИ СУВЕНИРИ | SOUVENIRS

Календарите, които провокират вашето въображение! Попитайте ни 
за цени на календари отпечатани върху керамични чаши, възглавнички, 
подложки за мишки или гравирани върху дървени вечни календари...

Ако ви хрумне друг нестандартен сувенир, върху който можем да от-
печатим, трансферираме или гравираме календар, не се колебайте да 
ни споделите идеята си. Ние ще потърсим решение и ще предложим 
най-добрата цена.

ГЛАВИ, ТЕЛА, ТЕЛА + ПРОЗОРЧЕТА,гърбове



12-ЛИСТЕН СТЕНЕН КАЛЕНДАР | WAVE | QR 1523 A

ON FOCUS
ФОРМАТ 330 х 488 мм, 12 листа
Тяло   170 гр. двустранно хромова хартия
Подложка  245 гр. едностранно хромов картон
Закрепване  метална спирала
Окачване  метална кукичка

Cъдъpжaниe: 
• 12 peĸлaмни пoлeтa 300 x 266* мм. 
• Пoлe c ĸoopдинaти зa вpъзĸa и LОGО 
• Пoлe зa бeлeжĸи (мoжe дa ce зaмeни c ĸopпopaтивeн тeĸcт) 
• Baжни тeлeфoнни нoмepa 
 
* Пopaди дъгoвиднaтa paмĸa нa peĸлaмнитe пoлeтa e нeoбxoдимo дa ce пoдбиpaт изoбpaжeния, ĸoитo 
нямa дa тъpпят cъщecтвeни визyaлни зaгyби.

Цената е за един брой в лева, без ДДС и не включва доставка.

ТИРАЖ 10-49
6,85 | 7.27 лв/бр.

ТИРАЖ 50-99
6.55 | 6.97 лв/бр.

ТИРАЖ 100-199
6.25 | 6.67 лв/бр.

ТИРАЖ 200 + 
5.95 | 6.37 лв/бр.

ПРЕДПЕЧАТНА 
ПОДГОТОВКА  
18 лв




