ELEKTROSTATYCZNY
NOTES DLA TWOJEJ FIRMY!
przyklejaj notatki gdzie tylko chcesz!
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CO TO JEST
NOTES ELEKTROSTATYCZNY?
Innowacyjne notesy bez kleju w nowej odsłonie
Rewolucja w biurze, domu, na szkoleniach jak i wielu innych
miejscach!
Napisz co zechcesz, przyklej gdzie zechcesz, przesuń, odklej
i … znowu przyklej!
Przylega do wielu różnych podłoży: ściana, mur, cegła, drewno,
szkło, tablica…
Szeroka gama standardowych kolorów karteczek
4 podstawowe rozmiary z możliwością wykonania wymiaru
na specjalne życzenie
Dwa warianty okładek
Okładka może być zadrukowana z logo twojej firmy
albo może zawierać inne dowolne informacje oraz zdjęcia
100 kartek w notesie
Białe kartki w notesie mogą być również z logo
Notesy bez kleju. Po zdjęciu nie pozostawiają żadnych śladów.
Jest repozycjonowalny, ślizga się po powierzchni co sprawia,
że aplikowanie i usuwanie jest szybkie i łatwe.
Szybko i łatwo przywiera do większości czystych i suchych
powierzchni
Po zdjęciu z powierzchni nie ma żadnych pozostałości
Przyjazny dla środowiska – 100% recyklingu
Kartki posiadają stały, wysoki ładunek elektrostatyczny
Łatwe pisanie długopisem po karteczkach

ul.Łęczycka 77
85-737 Bydgoszcz
tel.: 52 330 69 60
e-mail: biuro@winners-gadzety.pl
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CENNIK
WYMIAR

200 szt.

300 szt.

400 szt.

500 szt.

600 szt.

100 x 70 mm

9,90 zł

8,90 zł

7,90 zł

7,90 zł

7,90 zł

190 x 100 mm

15,90 zł

14,90 zł

14,90 zł

13,90 zł

13,90 zł

190 x 140 mm

19,90 zł

18,90 zł

17,90 zł

17,90 zł

17,90 zł

A4 (210 x 297 mm)

39,90 zł

38,90 zł

37,90 zł

37,90 zł

37,90 zł

Druk dwustronny; jednostronnie foliowane mat / błysk
Okładka: druk cyfrowy, karton 350 g/m2
100 arkuszy w notesie, pakowane w kartony po 25 szt. lub 100 szt.
Bloczki klejone na dłuższej krawędzi
Kolory: zielony, żółty pomarańczowy, różowy, biały, czerwony, niebieski,
Czas realizacji: około 12-14 dni roboczych od przyjęcia zamówienia i akceptacji
projektu graficznego
Koszt dostawy: 20 zł netto/paczka do 100 szt.

Opcje dodatkowe:
Okładka zawijana (całościowa): +0, 65 zł/szt.
Jednostkowa torebka foliowa: +0,13 zł za 100x70;
+0,17 zł za 190x100 i 190x140;
+0,22 zł za A4.
Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%
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