
2

Odliczaj razem z nami.
Kalendarzowe szaleństwo na rok 2014.
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Z końcem roku przygotowujemy się już do planowania dni roku następnego.
Zaplanuj ten przyszły rok razem z nami! Gwarantujemy Państwu terminowość, jakość realizacji 
oraz profesjonalną obsługę klienta.

Nasz zespół XCONSULTER w porozumieniu z Państwem dopasuje indywidualnie 
model kalendarza do Państwa oczekiwań oraz wyznaczników tożsamości wizualnej.

Kalendarz z logo Państwa marki to najlepszy element identyfikacji wizualnej, 
który będzie towarzyszyć pracownikom, kontrahentom oraz klientom przez cały rok.  Jest jednocześnie
niezbędnym elementem każdego biura oraz swoistym „przypominaczem” marki dla kontrahentów.
Dla pracowników danej firmy stanowi element integrowania personelu z marką. 

Zacznij ten rok razem z nami !
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Poniższa oferta ma na celu przybliżenie specyfiki kalendarzy, aby ostateczny wybór był dla
Państwa prostszy.
W celu skonstruowania spersonalizowanej oferty, początkowo dokonują Państwo wyboru spośród
Dwóch wariantów, prezentowanych poniżej :

1. Typ kalendarza czyli  książkowe, biurkowe, ścienne (plakatowe, wieloplanszowe, trójdzielne, jednodzielne).
2. Typ grafiki (katalog dostępnych grafik lub indywidualny projekt graficzny).

Intencją naszą jest doradztwo w zakresie przygotowania kalendarza, skrojonego na miarę Państwa potrzeb. 
Ważnym elementem jest dopasowanie motywu przewodniego kalendarza do tożsamości Państwa marki.
Na spotkaniu z naszym specjalistą ds. PR, pokażemy Państwu dostępne wzorniki materiałów          
oraz katalog  wzorów i grafik.

W dalszej części oferty, prezentujemy  wybrane typy kalendarzy oraz przykładowe 
zdjęcia. To Państwo dokonują wyboru spośród dostępnych wzorów, modeli oraz oferowanych 
grafik. Oczywiście, wraz z naszym wsparciem z zakresu kreowania wizerunku marki, 
pomożemy Państwu stworzyć indywidualną wizualizację kalendarza. 
Wszystko zależy tylko od Państwa!

 

-   

Kalendarzowe szaleństwo !
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Z uwagi na szeroki asortyment kalendarzy firmowych poniżej przedstawiam Państwu
podział z uwagi na typ:

1. kalendarze KSIĄŻKOWE
Format: A4,A5,B6
Dzienne lub tygodniowe
Dostępne opcje: oprawa, materiał, kolorystka,kalendarium, tłoczenia, personalizacja, 
elementy wykończenia ( typ papieru, rodzaj tasiemki, okucia, registry, zapięcia z gumki /
na magnes / zamek, wklejki, kryształki Swarovskiego ).

Przykład:
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2. kalendarze BIURKOWE 
Biuwary, plannery, terminarze w formie piramidek 
poziomych lub pionowych

Przykład: 
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3.kalendarze  ŚCIENNE 
3.1 kalendarze  PLAKATOWE 
Format A1 lub B1
Jednokartowe ( całoroczny nadruk ) lub 13-kartowe
Przykład:



8

3.2 kalendarze TRÓJDZIELNE oraz JEDNODZIELNE
Przykład:  
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3.3 kalendarze PLANERY
Przykład:
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4. kalendarze NIETYPOWE

Kalendarz biurowy nie musi posiadać monotonnej formy. Proponujemy Państwu 
inne rozwiązania.
- kalendarz pod postacią KOSTKI RUBIKA,
- kalendarz w formie PODKŁADKA POD MYSZ,
- PERSONALIZOWANE kalendarze biurkowe lub ścienne (z imieniem 
  odbiorcy wkomponowanym w fotografię)   
- kalendarz w zestawie z wizytówkami, portfelem, czy etui na długopisy
- kalendarz biurkowy z notesem i karteczkami samoprzylepnymi 
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 5. kalendarze INDYWIDUALNA KREACJA 

Projekt całorocznego kalendarza jest znaczącym elementem procesu komunikacji 
wizualnej Państwa firmy z otoczeniem. W związku z powyższym, jednym z rozwiązań jest
indywidualny projekt kalendarza idealnie skrojony na Państwa potrzeby. 
Kreacja kalendarza opiera się na  autorskim projekcie przygotowanym przez naszego grafika, 
a w razie potrzeby na zorganizowanej przez nas sesji zdjęciowej.

Rozwiązań jest wiele, my pomożemy Państwu wybrać, te najlepsze.  
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Proszę zapoznać się z małym wycinkiem naszej ofertą poniżej klikając link odnośnika:
http://www.kalendarz.com.pl/ 

Skontaktuj się z nami w celu ustalenia spotkania.

Oferta ważna do 30.11.2013

Pozdrawiam, 

Kamila Żołna 

Specjalista ds. sprzedaży, marketingu i PR

Tel . 887 55 8005 
E-mail: kamila.zolna@xconsulter.pl 


