GRAWEROWANIE - nadruk laserem imienia i nazwiska lub nazwy firmy
Na okładce kalendarzy możemy wygrawerować:
1. Imię i nazwisko i/lub nazwę firmy w cenie 10 zł + 23% VAT N a d r u k - przesyłamy do akceptacji.
2. LOGO
Twojej firmy bezpłatnie przy zamówieniu łącznie 20 sztuk różnych kalendarzy
Szczegóły parametrów pliku z logotypem - do ustalenia: e-mail: kalendarze@oddk.pl
lub tel. 58 73 57 266 (godz. 9.00-16.00) N a d r u k - przesyłamy do akceptacji.
SYMBOL: GRAWER, N a d r u k - w prawym dolnym rogu okładki (font 18 pkt)

Kliknij na obrazek, aby powiększyć

CENA: 10,00 zł + 23% VAT (brutto: 12,30 zł)

Kalendarz BHP 2019 (A5)
Praktyczne rady i podpowiedzi dotyczące codziennych zadań i problemów służb bhp. Aktualne wykazy norm i aktów prawnych, przydatne adresy i informacje
niezbędne w pracy specjalistów bhp.
Wszystko to sprawia, że Kalendarz BHP doskonale sprawdza się w pracy behapowca.
Format A5 (14 x 20) cm, 2 dni na
stronie Kalendarium: 256 stron, plus część dodatkowa Luksusowa, twarda, szyta oprawa o aksamitnej, miękkiej powierzchni Papier biały Tasiemka czerwona
Dwukolorowe kalendarium (czerwono-szare), imieniny i święta Na końcu: strony na notatki Rok tłoczony na okładce Obszerna część dodatkowa z praktycznymi
informacjami (158 stron) Zestaw najważniejszych, aktualnych informacji przygotował Bogdan Rączkowski
Kolorowa ...
SYMBOL: KAL1281, STRON: 416, WYDANIE: październik, 2018, opracowanie części dodatkowej: Bogdan Rączkowski PERSONALIZACJA na okładce kalendarza
zobacz >

CENA: 44,00 zł + 23% VAT (brutto: 54,12 zł)

Kalendarz księgowego budżetu 2019 (A5)
Kalendarz dla księgowego budżetu zawiera przejrzyste kalendarium z dużą ilością miejsca na własne notatki, planowanie dnia pracy. Terminarz sporządzania
dokumentacji oraz rozliczeń (sprawozdawczość budżetowa, podatkowa, statystyczna, ZUS, PFRON, ZFŚS itp.). Informacje niezbędne w codziennej pracy księgowego
budżetu. Szczegółowa klasyfikacja dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów, wykaz aktów prawnych.
Format A5 (14 x 20) cm, 2 dni na stronie
Kalendarium: 264 stron, część dodatkowa: 120 stron Luksusowa, twarda, szyta oprawa o aksamitnej, miękkiej powierzchni Tasiemka czerwona Papier biały
Dwukolorowe kalendarium (szaro-czerwone), imieniny i święta Na końcu strony na notatki Rok tłoczony na okładce Obszerna część informacyjna (120 stron). ...
SYMBOL: KAL1282, STRON: 384, WYDANIE: październik, 2018, opracowanie części dodatkowej: Maria Augustowska, Ewa Chrzanowska PERSONALIZACJA na
okładce kalendarza zobacz >

CENA: 49,00 zł + 23% VAT (brutto: 60,27 zł)

Wizytownik
Wizytownik mieści trzy wizytówki standardowych rozmiarów (szerokość 9,5 cm). Wykonany z grubej plastikowej folii. Jest przyklejany na dole wewnętrznej strony okładki
kalendarza.
SYMBOL: WIZYTOWNIK

CENA: 1,00 zł + 23% VAT (brutto: 1,23 zł)

Wklejka reklamowa
Strony reklamowe wklejane w bok kalendarza. (cena za jedną kartkę 4 zł + 23% VAT)
SYMBOL: WKLEJKA

CENA: 4,00 zł + 23% VAT (brutto: 4,92 zł)
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