
OFERTA UPOMINKÓW Z OKAZJI DNIA KOBIET 2011

Kwiaty w puszce

Puszki  zawierające  nasiona  lub  cebulki  roślin 
wraz ze specjalnie spreparowanymi składnikami 
gwarantującymi  optymalne  warunki  wzrostu, 
przeobrażają  się  w małe  "kwiatowe  wazoniki" 
zaledwie w kilka tygodni. Proste w uprawie nie 
wymagają  skomplikowanych  zabiegów 
pielęgnacyjnych, za to kompaktowa dekoracyjna 
puszka  każdego  dnia  stanowić  będzie 
niepowtarzalną reklamę Państwa firmy. 

Dostępne  gatunki: tulipan  czerwony,  czarny,  
hiacynt, narcyz, lilię, szafirek

Cennik na kwiaty w puszkach bez nadruku
cena netto*/szt 18,35

Cennik na kwiaty w puszkach z nadrukiem 
netto*/szt
144-288 szt 20,85
289-432 szt 20,15
433-576 szt 19
577-720 szt 18,6
Pow. 720 szt 17,7

+ Koszty dodatkowe: 
przygotowanie projektu graficznego: 50,- pln/1 
godzinę pracy grafika (min. 20,- pln)

* do podanych cen należy doliczyć 8% VAT.
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Róże z nadrukiem

Logo  Twojej  firmy,  zdjęcia  czy  tekst 
podziękowań - wszystko to może znaleźć się na 
płatkach pięknej  róży,  łącząc  magię  wręczania 
kwiatów z niebanalna formą reklamy.

Cennik pojedynczych róż z nadrukiem 
standardowym cena netto*/szt
1-99 szt 8,2
100-249 szt 7,8
250-999 szt 7,4
1000-4999 szt 6,95
Pow. 5000 szt.6,55

Cennik bukietów róż z nadrukiem 
standardowym cena netto*/bukiet
bukiet 6 róż z nadrukiem 70,2
Bukiet 9 róż z nadrukiem 105,2
Bukiet 12 róż z nadrukiem 140,3
Bukiet 18 róż z nadrukiem 210

+  ewentualny jednorazowy koszt w przypadku 
nadruków spersonalizowanych (logo, zdjęcie, 
napisy) należy pokryć koszt przygotowania 
matrycy:
krótki tekst - 9.95 zł / sztukę
grafika, logo, zdjęcie - 29.95 zł / sztukę

* do podanych cen należy doliczyć 8% VAT

Xconsulter Sp. z o.o.
ul. Zdrojowa 1, 43-200 Pszczyna

(32) 448 34 20
biuro@xconsulter.pl

www.xconsulter.pl

http://www.xconsulter.pl/


kubki ceramiczne

Doskonały  prezent  dla  klientów,  kontrahentów 
czy pracowników, który dzięki logo i zdjęciom 
będzie  promował  Państwa  firmę  również  w 
czasie chwil wytchnienia na kawie czy herbacie.

Wyrób  ceramiczny  z  dowolnym  nadrukiem 
pełno kolorowym
pole nadruku: 200 mm x 96 mm

Możliwe  jest  drukowanie  zdjęć  i  grafiki  z 
przejściami tonalnymi. Liczba użytych kolorów 
jest nieograniczona i nie ma wpływu na cenę. 
Nadruk jest NIE ZNISZCZALNY, nie da się go 
usunąć  ani  rozpuszczalnikiem  ani  innymi 
środkami chemicznymi.

Dostępne kolory wnętrza:
biały,  czarny,  granatowy,  zielony,  żółty,  
czerwony

cena netto*/szt
1-10 szt 9,45
11-30 szt 7,45
31-70 szt 6,75
71-120 szt 6,1
121-500 szt 5,8
500-1000 szt 5,7
Pow. 1000 szt.5,3

+ koszty dodatkowe: 
przygotowanie projektu graficznego: 50,- pln/1 
godzinę pracy grafika (min. 20,- pln)

* do podanych cen należy doliczyć 23% VAT.
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poszewka na podusię

Upominek,  który  zadowoli  każde  gusty. 
Antyalergiczna  i  miękka poszewka na  podusie 
będzie  nie  tylko  ozdobą  w  pokoju,  ale  także 
praktycznym  upominkiem.  Możliwość 
zakupienia na poszewkę jasia. Materiał: satyna. 
Istnieje  możliwość  nadruku  dwustronnego  za 
dodatkową opłatą.

Wymiar poszewki: 40x40cm
Wymiar nadruku max: 40x40cm

Rodzaj nadruku:
Sublimacja to nadruk najlepszej jakości. Technologia 
pozwala na wykonanie nadruków wielokolorowych. 
Możliwe  jest  drukowanie  zdjęć  i  grafiki  z 
przejściami tonalnymi. Liczba użytych kolorów jest 
nieograniczona  i  nie  ma  wpływu na  cenę.  Nadruk 
jest nie zniszczalny. Nadruku nie da się usunąć ani 
rozpuszczalnikiem  ani  innymi  środkami 
chemicznymi.

Cennik poszewki z nadrukiem:
cena netto*/szt 10,8

+ Koszty dodatkowe: 
przygotowanie projektu graficznego: 50,- pln/1 
godzinę pracy grafika (min. 20,- pln)

* do podanych cen należy doliczyć 23% VAT
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Podwójne lusterko

Eleganckie,  podwójne  lusterko,  standardowe  i 
powiększające,  w  obudowie  z  czarnym 
elementem ozdobnym.

cena bez nadruku netto*/szt
10-100 szt 24,35
101-500 szt 22,95
Pow. 500 szt 21

+ Koszt nadruku:
ustawienie maszyny 15zł  

grawer laserowy od 20szt – 1,50zł/szt 
grawer laserowy od 50szt: 1,35zł/sz 
grawer laserowy od 100szt: 1,25zł/szt 
grawer dla 500szt: 0,85zł/szt

pakowanie 0,08zł/szt

 * do podanych cen należy doliczyć 23% VAT

Zestaw kąpielowy

4-częściowy  zestaw  kąpielowy  w  czterech 
zapachach:  papai,  oliwkowym,  różanym  i 
waniliowym.  Zestaw  składa  się  z  żelu  pod 
prysznic, sprayu do ciała, balsamu do ciała i soli 
do kąpieli.

cena bez nadruku netto*/szt
10-500 szt 26
Pow. 500 szt 22

 * do podanych cen należy doliczyć 23% VAT
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Zestaw do manicure

Zestaw  do  manicure  z  kolekcji  CrisMa, 
składający  się  z  nożyczek,  cążków,  pęsety, 
diamentowego  pilnika  oraz  narzędzi  do 
usuwania  skórek  i  czyszczenia  paznokci. 
Państwa logo umieścimy na etui.

cena bez nadruku netto*/szt
10-500 szt 17,7
Pow. 500 szt 16,3

+ Koszt nadruku:

koszty przygotowania nadruku: 35zł

poniżej 50szt: 100zł/całość
51-100 szt: 1,10zł/szt
101-500 szt: 0,95zł/szt
pow. 500 szt: 0,80zł/szt

+ pakowanie 0,10zł/szt

 * do podanych cen należy doliczyć 23% VAT

Oferta ważna do 31.03.2011. Po tym terminie prosimy o wysyłanie zapytań celem potwierdzenia 
ceny.

Z poważaniem,

Dział Sprzedaży
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