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W cenach zawarte są wszelkie koszty:
• LOGO wkomponowane w projekt na stronie głównej
• DOWOLNE ŻYCZENIA - przesłane własne lub wybrane z kilkudziesięciu naszych propozycji zamieszczonych na stronie

• LOGO na stronie pod życzeniami
• biała koperta dopasowana do zamawianego formatu kartek,

Ponad 1 000 świątecznych projektów

in realiz

2-3

Dysponujemy największą bazą świątecznych projektów graficznych w Polsce. Każda firma
może znaleźć projekt dla siebie, zgodny z barwami firmowymi.

i

term

karnetów (opcjonalnie przy karnetach PREMIUM koperta drukowana full kolor CMYK: motyw świąteczny z kartki + logo)

acj

realiza

dni robocze

Wszystkie wzory dostępne na stronie: www.promedia.pl

ekspr
cja

1

Wybrane projekty: (po kliknięciu przejdziesz na stronę z możliwością złożenia zamówienia na ten wzór)

wa
eso

kartki, karnety z logo

Cennik - kartki, karnety świąteczne z logo

Karnet składany BN1

Karnet składany BN2

Karnet składany BN3

nakład

łącznie z kopertą C6

50 szt.

dzień roboczy

Kartki nieskład. BZ1

łącznie z kopertą K4

rozłożony: 210 x 210mm
złożony: 105 x 210 mm

łącznie z kopertą DL

łącznie z kopertą C6

3,50 zł

4,00 zł

4,50 zł

2,50 zł

100 szt.

2,40 zł

2,95 zł

3,60 zł

1,70 zł

150 szt.

2,10 zł

2,60 zł

3,20 zł

1,40 zł

200 szt.

1,80 zł

2,30 zł

2,70 zł

1,10 zł

300 szt.

1,60 zł

2,00 zł

2,30 zł

0,95 zł

400 szt.

1,40 zł

1,70 zł

2,00 zł

0,80 zł

500 szt.

1,20 zł

1,50 zł

1,70 zł

0,70 zł

1 000 szt.

1,00 zł

1,30 zł

1,50 zł

0,60 zł

2 000 szt.

0,85 zł

1,00 zł

1,25 zł

0,55 zł

3 000 szt.

0,75 zł

0,95 zł

1,15 zł

0,50 zł

rozłożony: 210 x 148mm
złożony: 105 x 148 mm

4 zobacz wzory BN1

rozłożony: 274 x 137mm
złożony: 137 x 137 mm

4 zobacz wzory BN2

4 zobacz wzory BN3

rozmiar: 105 x 148 mm

BN2-022

BN1-342

BN2-027

BN1-381

BN2-059

BN1-348

BN1-118

BN1-114

BN1-293

BN1-360

BN2-116

BN1-188

BN1-265

BN2-120

BN1-103

BN1-017

BN1-311

4 zobacz wzory BZ1

Dla ceny nie ma znaczenia jaki został wybrany wzór kartki świątecznej - WSZYSTKIE wzory są w tej samej cenie.
Istotny jest tylko rozmiar drukowanej kartki, karnetu oraz zamówiony nakład - zgodnie z powyższym cennikiem.
WYSYŁKA KURIERSKA: Wysyłka firmą kurierską DPD. Koszt przesyłki bez względu na zamówiony nakład oraz miejsce dostawy na terenie Polski - 17 zł netto (kwota zawiera ubezpieczenie przesyłki).
DOWOLNE ZMIANY W PROJEKCIE (możliwe nawet całkowite przeobrażenie wzoru) m.in. zmiana kolorystyki projektu, zmiana układu, zamieszczenie logo i stopki adresowej na czwartej stronie karnetu, itp.) - dopłata 200 zł
PROMEDIA.PL 90-613 Łódź, ul. Gdańska 91
tel. 42 636 48 28, tel. 42 636 48 36
www.promedia.pl, e-mail: info@promedia.pl

BN3-003

BN3-057

ponad 1 000 PROJEKTÓW kartek świątecznych
www.promedia.pl/projektyswiateczne.php

BN3-053

BN3-076

BN3-005

BN3-021

BN3-064

cennik ważny od 12 września 2016 roku do momentu wprowadzenia
nowego. Wszystkie podane ceny nie zawierają podatku VAT.
Terminy realizacji określone w dniach roboczych - dodatkowe
informacje na temat terminów realizacji znajdziesz na stronie 9.
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Karnety BN-1 z płytą MINI-CD

• DOSKONAŁE POŁĄCZENIE tradycyjnej kartki świątecznej z płytą CD z kolędami.
• WYBÓR MATERIAŁY MUZYCZNEGO - kilkanaście zestawów z kolędami do wyboru;
• KARNET TRZYCZĘŚCIOWY - układ, który pozwala idealnie rozplanować wszystkie ele-

• PŁYTA MINI-CD 8cm:

• FOLIOWE ETUI - zapobiega samoczynnemu rozkładaniu, podkreśla dbałość o szczegóły oraz

• KARNET BN-1 - wielkość przed złożeniem 210x148 mm / wielkość po złożeniu 105x148 mm
• PROJEKTY GRAFICZNE - możesz wybrać dowolny z prawie czterystu wzorów wykorzysty-

• PROJEKTY GRAFICZNE - możesz zdecydować:

- czy wybrać jeden z kilkudziesięciu gotowych projektów graficznych CD-Karnetu oraz nadruku na płytę, w które wkomponowywane zostanie logo oraz życzenia;
- czy wybrać dowolny projekt graficzny z prawie czterystu motywów świątecznych, na podstawie którego przygotujemy projekt CD-Karnetu z logo i życzeniami oraz nadruk na płycie
(zobacz jak powstaje projekt indywidualny - informacje na stronie 7.);
- czy dostarczysz własny projekt graficzny CD-Karnetu oraz nadruku na płycie przygotowany
zgodnie z naszymi specyfikacjami technicznymi.

cji zamieszczonych na stronie.

4wybierz jeden z przygotowanych zestawów kolęd . . . . . . . . . . str. 5

(przy tej opcji
nadruk na płycie jest standardowy, jak na przedstawionych zdjęciach, nie ma możliwości zamieszczenia logo na płycie; jeśli chcesz aby logo znajdowało się także na płycie - skorzystaj z
oferty na standardową płytę CD 12cm np. w CD-karnecie trzyczęściowym - informacje znajdziesz po lewej stronie).

• DOWOLNE ŻYCZENIA - przesłane własne życzenia lub wybrane z kilkudziesięciu naszych
propozycji zamieszczonych na stronie.

• KRÓTKI CZAS REALIZACJI

- standardowe
terminy realizacji: 2-5 dni roboczych (termin liczony od akceptacji podglądów plików produkcyjnych).

2-5

dni robocze

ekspr
cja

1

wa
eso

4sprawdź cennik płyt z kolędami w CD-Karnecie
oraz innych dostępnych opakowaniach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 6

in realiz

i

• LOGO na stronie głównej, pod życzeniami oraz na płycie z kolędami.
• DOWOLNE ŻYCZENIA - przesłane własne lub wybrane z kilkudziesięciu naszych propozy-

wanych przy produkcji karnetów BN-1 4 zobacz wzory BN1

• LOGO drukowane na stronie głównej karnetu, oraz na stronie pod życzeniami

term

świadczy o uszanowaniu odbiorcy, dodatkowo podkreślając wyjątkowy charakter opakowania.

- Bóg się rodzi / Jezus malusieńki / W dzień Bożego Narodzenia / Dzisiaj w Betlejem / Cicha
noc / Lulajże Jezuniu

realiza

menty w projekcie - motywy świąteczne, życzenia, tutuły kolęd, miejsce na płytę, logotypy. Wielkość przed złożeniemm ok. 388 x 130 mm / wielkość po złożeniu ok. 130 x 130 mm

- KOLĘDY PRZY KOMINKU (MINI-CD) - ilość utworów: 6; sympatyczna składanka kolęd z zestawów Wigilijna Noc, Najpiękniejsze Kolędy Polskie, Kolędy i Pastorałki

acj

kartki, karnety z logo

CD-KARNETY trzyczęściowe

dzień roboczy

Karnet składany BN1
rozłożony: 210 x 148mm
złożony: 105 x 148 mm

+ płyta mini-CD z
kolędami

nakład

łącznie z kopertą C6

50 szt.

5,50 zł

100 szt.

4,40 zł

150 szt.

4,05 zł

200 szt.

3,75 zł

300 szt.

3,50 zł

400 szt.

3,30 zł

500 szt.

3,00 zł

1 000 szt.

2,80 zł

2 000 szt.

2,60 zł

3 000 szt.

2,50 zł
4 zobacz wzory BN1
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sprawdź dostępne nowe wzory
na stronie: www.promedia.pl (od 15.09.2016)

kolekcja PREMIUM

kolekcja PREMIUM

+

Po raz kolejny wdrażamy nowe technologie do produkcji masowej. Przygotowaliśmy kilkadziesiąt wzorów karnetów, które z całą pewnością będą się wyróżniały już od momentu
otrzymania, a także będą przyciągały uwagę stojąc wśród innych kartek świątecznych.

Zawsze INNOWACYJNOŚĆ - cała kolekcja PREMIUM to eleganckie, najwyższej klasy papiery ozdobne, metalizowane, fakturowane. Szczególną uwagę zwracają karnety, gdzie
wykorzystujemy ciemne papiery, na których drukujemy w kolorach biały + CMYK. Do tej pory
aby wykorzystać biały kolor należało stosować sitodruk lub przy wysokich nakładach offset,
co wiązało się z wysokimi kosztami przygotowalni. Posiadany przez nas park maszynowy
pozwala na druk niskich nakładów, a nawet na wykonywanie personalizacji w kolorze białym.

Koperta z tym samym motywem i LOGO w cenie - po raz kolejny jako
pierwsi w Polsce wprowadzamy druk koperty spójnej stylistycznie z kartką świąteczną z Twoim LOGO. Koperta nie musi być już biała, koperta nie musi mieć już standardowego zadruku
- teraz także koperta będzie podkreślała Twoją dbałość o szczegóły i budowała pozytywny
wizerunek Twojej firmy.
Wysokiej jakości papiery - ozdobne (w różnych kolorach), metalizowane, perłowe, fakturowane, itp.

Druk białym - druk kolorem białym, charakteryzujący się dobrym kryciem oraz możliwością druku półtonów. Jego zaletą jest indywidualny charakter zadruku w
zależności od rodzaju i koloru papieru (inne nasycenie,
dodatkowe odblaski, itp.)
Druk full kolor CMYK - bezpośrednio na biały.

Dbamy o szczegóły
W kolekcji PREMIUM koperta jest z motywem świątecznym z wybranego wzoru
oraz Twoim LOGO - bez dopłaty.
Dzięki temu, już sam moment dostarczenia kartki świątecznej, otwarcia koperty
jest intrygujący i budzi dodatkową ciekawość odbiorcy.
Opcjonalnie masz możliwość wykonania
personalizacji kopert - np. wydrukowwanie adresów odbiorców na każdej z nich.

PROMEDIA.PL 90-613 Łódź, ul. Gdańska 91
tel. 42 636 48 28, tel. 42 636 48 36
www.promedia.pl, e-mail: info@promedia.pl
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kolędy z logo

Kolędy - zestawy

Każdy zestaw kolęd przypisany jest do określonej grupy cenowej , na podstawie której można ustalić cenę.
Fragmenty poszczególnych utworów są dostępne do odsłuchania na stronie www.promedia.pl

RYSZARD RYNKOWSKI - ilość utworów: 12, czas: około 40 min.; wykonawca, którego

przedstawiać nie trzeba, realizacja od 500 szt.

Bóg się rodzi / Cicha noc / Pójdźmy wszyscy do stajenki / Gdy się Chrystus rodzi / Anioł pasterzom mówił / Hej bracia czy śpicie / Mizerna cicha / Przybieżeli do Betlejem
/ Jezus malusieńki / W żłobie leży / Hej w dzień narodzenia / Wśród nocnej ciszy

KOLĘDY Z GWIAZDAMI 2 - ilość utworów: 14; czas: ok. 47 min.; kompilacja wprowadzona do sprzedaży w październiku 2008 (zastępująca poprzedni zestaw Kolędy z Gwiazdami) - zawierająca w większości
grupa
cenowa

K4

inne utwory, przez co może być wykorzystywana także przez Klientów zamawiających ten zestaw w latach poprzednich; kolędy w wykonaniu gwiazd polskiej estrady; realizacja od 500 szt.

Przybieżeli do Betlejem - Ryszard Rynkowski / Gdy śliczna panna - Michał Bajor, Katarzyna Groniec / Mędrcy świata - Bogusław Mec / Cicha noc - Ryszard Rynkowski /
W żłobie leży - Anna Jurksztowicz / Bóg się rodzi - Michał Bajor / Hej w dzień narodzenia - Ryszard Rynkowski / Jezus malusieńki - Katarzyna Groniec / Lulajże Jezuniu
- Bogusław Mec / W dzień Bożego Narodzenia - Michał Bajor / Anioł pasterzom mówił - Ryszard Rynkowski / O błogosławiony - Bogusław Mec / Pójdźmy wszyscy do
stajenki - Michał Bajor / Wśród nocnej ciszy - Ryszard Rynkowski

KOLĘDY Z GWIAZDAMI - ilość utworów: 14; czas: ok. 49 min.; końcówka nakładu płyty dostępne tylko z nadrukiem standardowym w ofercie specjalnej, ilość płyt limitowana (nakład nie będzie wznawiany)

Wśród nocnej ciszy - Ryszard Rynkowski / Przybieżeli do Betlejem - Michał Bajor / Gdy śliczna panna - Hanna Banaszak / Cicha noc - Ryszard Rynkowski / Mędrcy
świata - Hanna Banaszak / O błogosławiony - Bogusław Mec / Jezus malusieńki - Katarzyna Groniec / Hej bracia - Ryszard Rynkowski / Bóg się rodzi - Hanna Banaszak
/ Lulajże Jezuniu - Bogusław Mec / Pójdźmy wszyscy do stajenki - Michał Bajor / Hej w dzień narodzenia - Hanna Banaszak / W żłobie leży - Bogusław Mec / Gdy się
Chrystus rodzi - Ryszard Rynkowski

WIGILIJNA NOC - ilość utworów: 12, czas: ok. 47 min., spokojne, akustyczne aranżacje; przyjemne głosy, ciekawy zestaw

Hej w dzień narodzenia / Gdy się Chrystus rodzi / W żłobie leży / Gdy śliczna panna / Pójdźmy wszyscy do stajenki / Dzisiaj w Betlejem / Bóg się rodzi / Przybieżeli do
Betlejem / Jezus malusieńki / Cicha noc / Wśród nocnej ciszy / Do szopy hej pasterze

KOLĘDY I PASTORAŁKI - ilość utworów: 12, czas: ok. 52 min., spokojne aranżacje, podkreślające świąteczną atmosferę – ciekawa propozycja do wigilijnego słuchania w atrakcyjnej cenie

Przybieżeli do Betlejem / W dzień Bożego Narodzenia / Oj maluśki, maluśki / Ach ubogi żłobie / Do szopy hej pasterze / Nie było miejsca dla Ciebie / Dałeś nam miłość
/ Cicha noc / Dzisiaj w Betlejem / Tacy sami jak my / Tryumfy / Zaśnij dziecino

grupa
cenowa

K3

GWIAZDKOWE KOLĘDOWANIE - ilość utworów: 12, sympatyczna składanka kolęd z zestawów Wigilijna..., Kolędy i Pastorałki..., Najpiękniejsze... (w nawiasach zestaw, z którego pochodzi utwór)

Wśród nocnej ciszy (WN) / Zaśnij dziecino (KP) / Przybieżeli do Betlejem (KP) / Gdy śliczna panna (WN) / Dzisiaj w Betlejem (KP) / Tacy sami jak my (KP) / Cicha noc (KP)
/ Do szopy hej pasterze (KP) / Lulajże Jezuniu (NKP) / Nie było miejsca dla Ciebie (KP) / Gdy się Chrystus rodzi (WN) / Pójdźmy wszyscy do stajenki (WN)

NAJPIĘKNIEJSZE WIGILIJNE NUTY - ilość utworów: 15, czas trwania: ok. 62 min., instrumentalnych aranżacjach z wykorzystaniem ŻYWYCH instrumentów - idealny zestaw dla odbiorców zagranicznych
W dzień Bożego Narodzenia / Bóg się rodzi / Lulajże Jezuniu / Gdy się Chrystus rodzi / Cicha noc / Do szopy hej pasterze / Z narodzenia Pana / Oj maluśki, maluśki /
Wesołą nowinę / Pójdźmy wszyscy do stajenki / Jezus malusieńki / Gdy śliczna panna / Dzisiaj w Betlejem / Wśród nocnej ciszy / Przybieżeli do Betlejem

NAJPIĘKNIEJSZE KOLĘDY POLSKIE - ilość utworów: 20, czas: ok. 73 min., kolędy w wykonaniu grupy wokalno-instrumentalnej - miłe aranżacje, ciekawe głosy – duża ilość utworów

W żłobie leży / Dzisiaj w Betlejem / Mędrcy świata / Hej w dzień narodzenia / Anioł pasterzom mówił / Ach ubogi żłobie / Oj maluśki, maluśki / Do szopy hej pasterze /
Bóg się rodzi / Tryumfy / Z narodzenia Pana / Jezus malusieńki / Wśród nocnej ciszy / Cicha noc / Przybieżeli do Betlejem / Lulajże Jezuniu / Pójdźmy wszyscy do stajenki
/ Gdy się Chrystus rodzi / Gdy śliczna panna / Mizerna cicha

ŚWIĄTECZNE NASTROJE - ilość utworów: 15, czas trwania: ok. 48 min., eleganckie, instrumentalne aranżacje kolęd, idealne przy domowym kolędowaniu

Gdy śliczna panna / Pójdźmy wszyscy do stajenki / Cicha noc / Oj maluśki, maluśki / Wśród nocnej ciszy / Jezus malusieńki / Mędrcy świata / Lulajże Jezuniu / Do szopki
hej pasterze / Gdy się Chrystus rodzi / W żłobie leży / Przybieżeli do Betlejem / Anioł pasterzom mówił / Dzisiaj w Betlejem / Bóg się rodzi

mini

CD

KOLĘDY PRZY KOMINKU (MINI-CD 8cm) - ilość utworów: 6; ciekawa składanka kolęd z zestawów Wigilijna Noc, Najpiękniejsze Kolędy Polskie, Kolędy i Pastorałki – zestaw dostępny w karnetach BN1
Bóg się rodzi / Jezus malusieńki / W dzień Bożego Narodzenia / Dzisiaj w Betlejem / Cicha Noc / Lulajże Jezuniu
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kolędy z logo

Kolędy - cennik

Jak sprawdzić ceny płyt CD z kolędami?
Na cenę płyt z kolędami z LOGO wpływ mają 3 czynniki:

Poniższe ceny zawierają:

1. nakład
2. wybrany rodzaj opakowania
3. wybrany zestaw kolęd - każdy zestaw przypisany jest do określonej
grupy cenowej (tytuły utworów, krótki opis znajdziesz na stronie 5.):

• tłoczenie płyty CD z kolędami (wybrany zestaw) łącznie z INDYWIDUALNYM pełnokolorowym nadrukiem na płycie z LOGO
• wskazane opakowanie + pełnokolorowy INDYWIDUALNY druk okładek, wkładek z LOGO + konfekcjonowanie
• wybrany gotowy projekt graficzny z naszych wzorów z logo na opakowaniu oraz na płycie (opcje za dopłatą: wybrany dowolny projekt graficzny z naszej bazy, dostosowanie go do rodzaju opakowania, zmiana kolorystyki, układu, itp. lub dostarczony
własny projekt zgodny ze specyfikacjami technicznymi)
• wszelkie opłaty związane z wykorzystanym materiałem muzycznym (z tytułu praw autorskich, wykonawczych, producenckich).
grupa
cenowa

Płyta CD z kolędami + OPAKOWANIE
PŁYTA z kolędami + KOPERTA

FOLIOWA

PŁYTA z kolędami + KOPERTA

KARTONOWA

PŁYTA z kolędami + PUDEŁKO

SLIM

PŁYTA z kolędami + PUDEŁKO

CD-BOX clear tray

PŁYTA z kolędami + DIGIPACK

4P

+ konfekcjonowanie

+ druk pełnokolorowy CMYK + uszlachetnienie folią blysk lub mat
+ konfekcjonowanie

+ druk wkładki w otwierane skrzydełko 4 str. 4+0 (zadruk strony
głównej oraz strony widocznej po otwarciu pudełka)
+ konfekcjonowanie

+ druk wkładki w otwierane skrzydełko 4 str. 4+0 (zadruk strony
głównej oraz strony widocznej po otwarciu pudełka)
+ wkładka pod tray 4+4 (zadruk obustronny) + konfekcjonowanie

+ druk digipacka full kolor CMYK
+ uszlachetnienie digipacka folią błyszczącą lub matową
+ konfekcjonowanie

PŁYTA z kolędami + CD-Karnet

trzyczęściowy

PŁYTA z kolędami + CD-Karnet

PREMIUM

+ druk obustronny full kolor CMYK
+ kółeczko do montażu płyty CD
+ konfekcjonowanie, foliowe etui

wysokiej jakości papiery metalizowane, ozdobne, fakturowane,
druk obustronnny full kolor CMYK lub kolor biały + full kolor CMYK
+ kółeczko do montażu płyty CD + konfekcjonowanie, foliowe etui

• foliowanie pudełka CD-BOX; slim, DVD-SLIM lub digipacka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,25 zł (minimum 50 zł)

grupa cenowa K4 - Kolędy Ryszard Rynkowski / Kolędy z Gwiazdami 2
nakład (od...)

50

100

200

300

500

1 000

1 500

2 000

3 000

4 000

5 000

10 000

K3
K4

-

-

-

3,50 zł
-

2,90 zł
7,95 zł

2,25 zł
7,35 zł

2,00 zł
6,80 zł

1,65 zł
6,20 zł

1,40 zł
5,65 zł

1,35 zł
5,50 zł

1,20 zł
5,15 zł

0,95 zł
4,90 zł

K3
K4

9,50 zł
-

7,90 zł
-

5,30 zł
-

4,10 zł
-

3,20 zł
9,15 zł

2,60 zł
8,05 zł

2,30 zł
7,40 zł

2,00 zł
6,65 zł

1,70 zł
5,95 zł

1,50 zł
5,75 zł

1,30 zł
5,50 zł

1,00 zł
5,00 zł

K3
K4

9,30 zł
-

7,70 zł
-

5,30 zł
-

4,10 zł
-

3,25 zł
9,20 zł

2,95 zł
8,40 zł

2,75 zł
7,85 zł

2,40 zł
7,05 zł

2,15 zł
6,40 zł

2,00 zł
6,25 zł

1,75 zł
5,70 zł

1,45 zł
5,45 zł

K3
K4

10,50 zł
-

8,70 zł
-

6,30 zł
-

5,10 zł
-

4,25 zł
10,80 zł

3,95 zł
9,50 zł

3,75 zł
8,60 zł

3,30 zł
7,85 zł

3,05 zł
6,95 zł

2,80 zł
6,75 zł

2,55 zł
6,45 zł

2,25 zł
6,20 zł

K3
K4

-

9,70 zł
-

7,20 zł
-

5,90 zł
-

4,95 zł
11,35 zł

4,55 zł
9,40 zł

4,20 zł
8,85 zł

3,70 zł
8,05 zł

3,35 zł
7,20 zł

3,00 zł
7,00 zł

2,65 zł
6,65 zł

2,35 zł
6,15 zł

K3
K4

9,50 zł
-

8,50 zł
-

6,10 zł
-

4,90 zł
-

4,05 zł
10,70 zł

3,65 zł
9,30 zł

3,45 zł
8,30 zł

3,00 zł
7,35 zł

2,65 zł
6,75 zł

2,50 zł
6,60 zł

2,35 zł
6,25 zł

2,05 zł
6,05 zł

K3
K4

12,50 zł
-

11,00 zł
-

8,30 zł
-

7,00 zł
-

6,15 zł
12,80 zł

5,75 zł
11,40 zł

5,45 zł
10,30 zł

5,00 zł
9,35 zł

4,65 zł
8,75 zł

4,50 zł
8,60 zł

4,35 zł
8,25 zł

4,05 zł
8,05 zł

innych ofert szukaj

Opcjonalne dopłaty:

grupa cenowa K3 - Wigilijna Noc / Najpiękniejsze Kolędy Polskie / Kolędy i Pastorałki /
Świąteczne Nastroje / Gwiazdkowe Kolędowanie / Najpiękniejsze Wigilijne Nuty;

na stronie www.promedia.pl

kolędy - oferta specjalna

• uszlachetnienie digipacka (folia matowa z wybiórczym lakierem UV) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . indywidualnie

PŁYTA Kolędy z Gwiazdami 1 + CD KARNET

oferta ograniczona ilościowo, płyty dostępne tylko z nadrukiem standardowym (takim jak na zdjęciach),
+ CD-karnet - druk obustronny full kolor CMYK z LOGO
+ kółeczko do montażu płyty + foliowe etui + konfekcjonowanie

• koperta ochronna na płytę CD z zabezpieczeniem powietrznym (koperta bąbelkowa) . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,45 zł
• koperta papierowa (standardowa biała) do wysyłki pocztowej CD-karnetu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,15 zł
• druk w kolorach Pantone (dostępne dla nakładów od 1 000 szt.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . indywidualnie
• dostarczony własny projekt graficzny (zgodny ze specyfikacjami technicznymi) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 zł
• dowolny projekt wybrany z ok. 400 świątecznych wzorów dostosowany do indywidualnych
potrzeb (zmiana kolorystyki, układu, itp. - jak powstaje projekt indywidualny - strona 7.) . . . . . . . . . . . . . . 200 zł

zestaw kolęd

50

100

200

300

500

Kol. z Gw. 1

12,20 zł

11,00 zł

10,50 zł

9,20 zł

8,30 zł

• wysyłka kurierska (łącznie z ubezpieczeniem przesyłki) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 zł (każda paczka do 30 kg)
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Projekty indywidualne
Przygotowaliśmy ponad 1 000 gotowych projektów kartek oraz karnetów świątecznych oraz kilkadziesiąt projektów opakowań do płyt z kolędami i nadruków na
płytach. Jeżeli korzystasz z gotowych projektów, gdzie do pokazanego wzoru wkomponowujemy logo na stronie głównej, życzenia oraz logo pod życzeniami, nie
ponosisz żadnych dodatkowych kosztów - wszystko zawarte jest w cenie podstawowej (nie zaznaczaj wówczas opcji projektu indywidualnego).
Możesz także skorzystać z opcji dodatkowych - nawet całkowice zmienić wygląd projektu graficznego, łącznie z kolorystyką, dodaniem, usunięciem dowolnych elementów graficznych, itp. - jeśli chcesz skorzystać z tych możliwości, podczas składania zamówienia wybierz opcję projektu indywidualnego.
W jaki sposób powstają projekty indywidualne - prześledźmy drogę od przeglądania naszej oferty w internecie do gotowej płyty z kolędami lub kartki świątecznej.
Zapoznanie się z treściami poniżej pokaże także różnice w wykonywaniu projektów przez naszą firmę - nie ograniczamy się jedynie do dodruku logo w istniejących
kartkach / karnetach / płytach, ale przy wyborze projektu indywidualnego - produkcja jest przygotowywana i drukowana całkowicie indywidualnie, bez wzglęWybierz projekt
du na wielkość zamówionej produkcji.

1.

Dysponujemy jedną z największych baz
świątecznych wzorów - znajdziesz u nas
ponad 1.000 projektów, z których z łatwością wybierzesz najbardziej odpowiedni wzór dla Twojej firmy.

Koszty dodatkowe za projekty indywidualne podane są w cenniku.

2.

Złóż zamówienie
Jeśli zamawiasz kolędy - zamówienie należy złożyć na formularzu pdf, który łatwo wypełnisz na monitorze komputera wpisując
dane do wystawienia faktury VAT oraz wybierając z rozwijanych list zamawiane opcje.

Każdy wzór może zostać wykorzystany
do wykonania indywidualnych projektów
kartek, karnetów, nadruków na płyty oraz
opakowań do płyt CD z kolędami. Wybierz
jeden z przedstawionych projektów.
Kilkaset świątecznych
projektów
znajdziesz na stronie:
www.promedia.pl/projektyswiateczne.php

Każdy z wybranych wzorów może zostać
dowolnie zmodyfikowany, dopasowany
do Twoich indywidualnych potrzeb (szczegóły patrz punkt 4.).
Wybrany wzór nie ma wpływu na cenę.

Formularze zamówień
znajdziesz na stronie:

www.promedia.pl/zamowienia.php

3.

Jeśli zamawiasz kartki świąteczne - możesz skorzystać z formularza pdf lub złożyć
zamówienie przez internet - obok każdego
wzoru graficznego jest formularz online.
Wystarczy wypełnić oraz potwierdzić złożenie zamówienia.

Prześlij materiały do projektu

Istotne są wszelkie Twoje sugestie - jeśli chcesz zmienić kolorystykę, usunąć/dodać dowolne elementy, zmienić napisy, krój czcionki - opisz nam
swoje oczekiwania w mailu razem z przesyłanym LOGO oraz treścią życzeń.
Prześlij logo firmy - największe możliwości w przygotowaniu projektów dają znaki graficzne zapisane wektorowo w formatach: cdr (Corel do X6), lub
eps, ai (Illustrator do CS6) - jeśli takich nie posiadasz, prześlij logo w posiadanym formacie - pdf, tiff, jpg ...
Masz możliwość zamieszczenia dowolnych życzeń - prześlij własną treść życzeń lub podaj numer wybranych życzeń spośród kilkudziesięciu tekstów,
zamieszczonych na naszej stronie: www.promedia.pl/kartki,swiateczne,zyczenia
Przesyłając materiały, sprawdź czy wysyłasz potrzebny komplet, dzięki temu szybciej otrzymasz projekt graficzny.
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4.

Przygotowanie projektu indywidualnego
Wykorzystując jeden wybrany wzór, możemy stworzyć indywidualną kartkę
lub karnet, nadruk na płycie z kolędami, projekt opakowania do płyt CD.
Przygotowując projekt możemy dowolnie zmodyfikować wybrany wzór:

Powyżej wzór zamieszczony na
naszych stronach:

BN1-246

Poniżej zamieściliśmy przykładowe
projekty wykonane w oparciu o
powyższy wzór.
Zwróć uwagę na możliwości (zmianę kolorystyki, układu, itp.)
jakie dostajesz od nas zamawiając
płyty CD z kolędami lub kartki
indywidualne z logo.

•

zmienić kolorystykę projektu, tak aby dopasować ją do barw firmowych,
znaków graficznych;

•

dodać / usunąć / zmienić poszczególne elementy z projektu, napisy, wykorzystane czcionki

•

Twoje logo zamieszczane jest w dowolnych miejscach, najczęściej umieszczane jest:
•

wkomponowywane w projekt graficzny na głównej stronie kartki, karnetu lub opakowania płyt CD z kolędami,

•

na stronie z zamieszczonymi życzeniami,

•

na ostatniej stronie karnetu, w postaci podcienia, imitacji wypukłości
/ wklęsłości, także z możliwością zamieszczenia danych teleadresowych, adresu strony www, hasła reklamowego itp.

•

w przypadku płyt CD z kolędami - na powierzchni płyty oraz opakowaniach.

Wybierając jeden wzór otrzymasz 2-3 różne wizualizacje z wykorzystaniem
tego projektu.
Czas wykonania pierwszych wizualizacji to najczęściej 1-3 dni roboczych od
złożeniu zamówienia oraz dostarczenia wymaganych materiałów: numeru wybranego wzoru, loga firmy, tekstów życzeń, ewentualnie innych potrzebnych
materiałów.
Ważne są wszelkie sugestie do wykonania projektu.

5.

Poprawki

W jednej z otrzymanych wizualizacjach
możesz wprowadzać korekty, poprawki, aż do uzyskania pełnej satysfakcji.
Czas wprowadzenia zgłoszonych mailowo uwag oraz poprawek w wizualizacjach - od kilku godzin do 1 dnia roboczego.
Zwróć szczególną uwagę na poprawność wszystkich tekstów oraz ewentualnych danych teleadresowych Twojej
Firmy.
Pamiętaj również, że wcześniejsze przysłanie wszelkich poprawek i uwag będzie miało wpływ na termin zrealizowania Twojego zamówienia. Nie zwlekaj z
przesłaniem uwag.

6.

Akceptacja, realizacja

Po otrzymaniu ostatecznej akceptacji
do druku - Twoja praca jest realizowana.
Wszelkie terminy realizacji prac podajemy od otrzymania akceptacji do druku
(akceptacje wpływające do nas po godzienie 15:00 są traktowane jak złożne
następnego dnia roboczego).
Terminy druku oraz wysyłki podane są
na następnej stronie.
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Zamówienia

Terminy realizacji

Zamówienia można składać online lub korzystając z formularzy w pliku pdf - wybierz wygodną
dla siebie formę złożenia zamówienia.

Dokładamy wszelkich starań, aby zamówienia były realizowane w możliwie krótkim czasie. W oparciu o nasze
kilkunastoletnie doświadczenie, poniżej podajemy orientacyjne, wyrażone w dniach roboczych terminy realizacji projektów oraz wykonania prac. W okresie 15.11 - 6.12 terminy mogą być nieznacznie wydłużone.

Zamówienia online:

PRZYGOTOWANIE PROJEKTÓW GRAFICZNYCH:

•

na stronie wyświetlającej konkretny wzór
projektu kartki świątecznej - poniżej wzoru
jest dostępny formularz zamówienia, gdzie
wybierasz poszczególne opcje, a w następnym kroku podajesz dane do faktury VAT.

Pobierz formularz w formacie PDF:

(konieczne aktywne połączenie z internetem)
pobierz formularz, wypełnij go na ekranie komputera, a następnie po wydrukowaniu oraz podpisaniu prześlij go na podany w zamówieniu numer faksu lub zeskanuj i prześlij mailem.
•

zamówienie kartek świątecznych:
www.promedia.pl/zam_kartki.pdf

•

zamówienie płyt CD z kolędami:
www.promedia.pl/zam_koledy.pdf

W przypadku dodatkowych pytań
– prosimy o kontakt z naszym biurem:
tel. 42 636 48 28, 42 636 48 36
e-mail: info@promedia.pl

(czas liczony od otrzymania zamówienia oraz wszystkich materiałów koniecznych do wykonania projektów - wybrany wzór, logo, życzenia, ...)

• 1-2 dni robocze

PRZYGOTOWANIE POPRAWEK W PROJEKTACH GRAFICZNYCH:

(czas liczony od przesłania maila z opisem poprawek na adres grafika@promedia.pl - prosimy nie wysyłać opisu zmian na inne adresy mailowe)

• od kilku godzin do 1 dnia roboczego

DRUK KARTEK, KARNETÓW ŚWIĄTECZNYCH:

(czas liczony od przesłanej mailem* ostatecznej akceptacji wszystkich projektów graficznych do realizacji pracy wraz z poprawkami.)

• Druk: nakłady do 3.000 szt - 1-3 dni robocze; nakłady powyżej 3.000 szt - 5-10 dni roboczych; Terminy liczone od akceptacji mailowej* ostatecznych wersji projektów do druku. Akceptacja wpływająca po godz. 15 jest traktowana jak
akceptacja dokonana następnego dnia roboczego.
• Przy druku na papierze ozdobnym czas realizacji 1-7 dni roboczych od akceptacji projektów do druku.

REALIZACJA PŁYT CD Z KOLĘDAMI:

(czas liczony od przesłanej mailem* ostatecznej akceptacji wszystkich projektów graficznych do realizacji pracy wraz z poprawkami.)

• nakłady poniżej 1.000 szt: 3-7 dni roboczych;
• nakłady od 1.000 szt: 5-10 dni roboczych;
• nakłady od 10.000 szt: ustalenia indywidualne
•

UWAGA: Dodatkowe opcje - m.in. uszlachetnienia druku kopert, digipacków, CD-karnetów, foliowanie opakowań z płytami, dzielenie nakładu na wysyłkę pod
różne adresy, itp. - mogą wydłużyć czas realizacji pracy.

* mail otrzymany po godz. 15:00 traktowany jest jak doręczony następnego dnia roboczego.

WYSYŁKA KURIERSKA
Przesyłka realizowana jest przez firmę kurierską DPD. Dostawa w dowolne miejsce na terenie Polski następnego dnia roboczego po nadaniu przesyłki w godzinach 9.00-16.00. Każda przesyłka jest ubezpieczona.

Proste wypełnienie

formularza na ekranie monitora - wpisz dane
do faktury VAT, adres wysyłki (jeśli jest inny niż dane do FV).
Opcje zamówienia możesz wybierać z wygodnych rozwijanych list, a po wpisaniu cen oraz nakładu - wartośc netto/brutto formularz wyliczy automatycznie.
Jeśli zatrzymasz na chwilkę myszkę nad polem do wpisywania danych - zostanie
wyświetlona pomoc ułatwiająca jego wypełnienia.
UWAGA: funkcje interaktywne poprawnie działają przy korzystaniu z programu
Adobe Reader, programy alternatywne mogą nie obsługiwać ich prawidłowo.

Opcjonalnie (za dopłatą) przesyłka może zostać dostarczona w sobotę lub w dni robocze w określonych godzinach (do 10.30
lub do 12.00). Dostawy z gwarantowaną godziną dostawy mogą być niemożliwe do realizacji w niektórych miejscowościach.
Numer listu przewozowego wraz z numerem telefonu do kuriera realizującego dostawę jest przekazywany na maila odbiorcy. Na podstawie numeru listu można także monitorować przesyłkę za pomocą strony internetowej firmy kurierskiej DPD.
UWAGA: w przypadkach niezależnych od nas zimowych utrudnień w działaniach firm kurierskich i transportowych
- realizacja przedmiotu zamówienia oraz czas dostawy przesyłki kurierskiej mogą ulec wydłużeniu.
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Pracujemy dla najlepszych
Kilkadziesiąt tysięcy firm i instytucji dla których mielismy przyjemność realizować produkcje, dla zdecydowanej większości wielokrotnie ... to nas najbardziej cieszy.
Obsługujemy firmy różnej wielkości - od korporacji międzynarodowych, po małe rodzinne przedsiebiorstwa. Nie sposób wymienić wszystkich ...
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3Com POLAND Sp. z o.o.
ABB Sp. z o.o
ABC Data Sp. z o.o.
ACP PHARMA S.A.
ADT POLAND Sp. z o.o.
AIESEC POLSKA
AIR PRODUCTS GAZY Sp. z o.o.
AKADEMIA EKONOMICZNA W Katowicach
AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH
ALLIANZ Życie Polska S.A.
AMBASADY RP - m.in. w Rydze, w Paryżu
AQUAFORM Sp. z o.o.
ATA-INT Ltd Sp. z o.o.
BADURA S.A.
BANK BPH S.A.
BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.
BERLITZ POLAND Sp. z o.o.
BOLIX Sp. z o.o.
BOT Górnictwo i Energetyka S.A.
BRUGMAN Fabryka Grzejników Sp. z o.o.
CARL ZEISS Sp. z o.o.
CENTRALNY INSTYTUT OCHRONY PRACY
Centre for European Constitutional Law (CECL)
CENTROSTAL Górnośląski P.P.O.W.H.
CETELEM Polska Expansion S.A.
COLGATE-PALMOLIVE Poland Sp. z o.o.
COMARCH S.A.
DANFOSS Sp. z o.o.
DEC Sp. z o.o.
DECORA Sp. z o.o.
DROŻDŻOWNIA LUBLIN Sp. z o.o.
DRUKARNIA CZĘSTOCHOWSKIE ZAKŁADY GRAFICZNE S.A.
ELIT Polska Sp. z o.o.
ENERGIS Polska Sp. z o.o.
Fabryka Maszyn Górniczych PIOMA S.A.
Firma Konfekcyjna HEXELINE
Gdańska Stocznia REMONTOWA im. Piłsudskiego
GERMANOS Polska Sp. z o.o.
Grupa Radiowa AGORY Sp. z o.o.
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GUARDIAN INDUSTRIES Poland
HAJDUKI S.A.
HASCO-LEK S.A.
HOGA.PL S.A.
HOTEL JAN III SOBIESKI Sp. z o.o. - Warszawa
HYDROBUDOWA S.A.
HYDROTREST SKANSKA S.A. Kraków
IKEA HANIM Poland S.A.
INSTYTUT MEDYCYNY PRACY im. prof. dra med. Jerzego Nofera
IZOSTAL S.A.
JAAN Sp. j.
JAS-FBG S.A.
JDJ Bachalski Sp. z o.o.
JVC Polska Sp. z o.o.
K-TEL Sp. z o.o.
KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI
KLIMA - THERM Sp. z o.o.
KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH i GIEŁD
KOMPANIA KSIĄŻAŃSKA Sp. z o.o.
KOMPLET Polska Sp. z o.o.
KONGSKILDE Polska Sp. z o.o.
KRAJOWA IZBA DORADCÓW PODATKOWYCH
Laboratorium Kosmetyczne Dr IRENA ERIS S.A.
LEADER SCHOOL
LPP S.A.
LUX MED. Sp. z o.o.
LYNKA Sp. z o.o.
ŁÓDZKI DOM KULTURY
ŁÓDZKIE TOWARZYSTWO MUZYCZNE im. Karola Szymanowskiego
MAŁOPOLSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO
S.A.
MERCEDES-BENZ Sosnowiec Sp. z o.o.
METALPLAST-BIELSKO S.A.
METRA Poland Aluminium Sp. z o.o.
MOKATE Sp. z o.o.
NKT CABLES S.A.
NORDISKA EKOFIBER Polska Sp. z o.o.
NSZZ SOLIDARNOŚĆ Huty Stalowa Wola

PROMEDIA.PL 90-613 Łódź, ul. Gdańska 91
tel. 42 636 48 28, tel. 42 636 48 36
www.promedia.pl, e-mail: info@promedia.pl
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OPUS FILM
OSITRON KOMMUNIKATIONTECHNIK GmbH
PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY
PARTNER XXI Sp. z o.o.
PGNIG S.A.
PHILIP MORRIS POLSKA – „NSZZ Solidarność”
PIL TYTAN S.A.
POCZTA POLSKA
POLFARMEX S.A.
POLITECHNIKA GDAŃSKA
POLITECHNIKA ŁÓDZKA
POLITECHNIKA WARSZAWSKA
POLSKA AKADEMIA NAUK
POLSKI INSTYTUT MUZYCZNY
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POLSKI LEASING PRZEMYSŁOWY S.A.
POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.
REMEHA Polska Sp. z o.o.
ROSSMANN SDP Sp. z o.o.
RUCH S.A.
SAD Sp. z o.o.
SANWIL S.A.
SCANDIA ŻYCIE S.A.
SCORPIO Sp. z o.o.
SE-MA-FOR Produkcja Filmowa Sp. z o.o.
SEB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A
SELENA S.A. oraz SELANA Co. S.A.
SOLVAY PHARMACEUTICALS GmbH
Społeczny Instytut Wydawniczy Znak Sp. z o.o.
STAR FOODS S.A.
SZYNAKA - MEBLE Sp. z o.o.
TAKE IT Doradztwo Personalne Sp. z o.o.
TARGI KIELCE Sp. z o.o.
TEATR ITP
TEATR LALKI I AKTORA PINOKIO
TELEFONIA DIALOG S.A.
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TK POLSKA OPERATIONS S.A
TOMRA ORWAK POLSKA Sp. z o.o.
TORUŃ - PACYFIK Sp. z o.o.
TORUŃSKA OFICYNA WYDAWNICZA
Towarowa Giełda Energii S.A.
TOYA Sp. z o.o.
UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
UNIWERSYTET GDAŃSKI
UNIWERSYTET im. A. Mickiewicza
UNIWERSYTET im. Kard. Stefana Wyszyńskiego
UNIWERSYTET ŁÓDZKI
URZĄD MARSZAŁKOWSKI w Łodzi
URZĄD SŁUZBY CYWILNEJ
URZĘDY MIAST, URZĘDY GMIN, STAROSTWA POWIATOWE m.in. Miasto Stołeczne Warszawa, Szczecin,
Łódź, Zgierz, Sopot, Węgliniec, Jaworze, Wapno, Rumia, Ozorków, Sępólno Krajeńskie, Złotoryja, Żarów,
Strzelce Opolskie, Andrespol, Lwówek Śląski, Zduńska
Wola ...
VOGEL BURDA COMMUNICATIONS Sp. z o.o.
WEBAC Sp. z o.o.
WIELKOPOLSKA GIEŁDA ODZIEŻOWA
WILO Polska Sp. z o.o.
WODGiK w Łodzi
WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY w Łodzi
WSSM W ŁODZI
WYŻSA SZKOŁA ADMINISTRACJI I BIZNESU im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni
WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU w Dąbrowie Górniczej
WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNO EKONOMICZNA
w Łodzi
ZAMOJSKA KORPORACJA ENERGETYCZNA S.A.
ZEG - ENERGETYKA Sp. z o.o.
ZKiP Lewiatan’94 Holding S.A.
ZURICH Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
ZWIĄZEK
Główny

NAUCZYCIELSTWA

POLSKIEGO

Zarząd

TELEWIZJA POLSAT S.A.
TELEWIZJA POLSKA S.A.
TESSEL POLAND Sp. z o.o.
TETLEY POLSKA Sp. z o.o.

ponad 1 000 PROJEKTÓW kartek świątecznych
www.promedia.pl/projektyswiateczne.php

... przepraszamy wszystkich,
których zabrakło na powyższej liście

cennik ważny od 12 września 2016 roku do momentu wprowadzenia
nowego. Wszystkie podane ceny nie zawierają podatku VAT.
Terminy realizacji określone w dniach roboczych - dodatkowe
informacje na temat terminów realizacji znajdziesz na stronie 9.
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