
NABÍDKA  2018
Základním

uměleckým školám

Vážení,
dovolujeme si Vám i v letošním roce nabídnout rychlé, variabilní a hlavně laciné řešení tisku
"Žákovských knížek", vysvědčení a všech dalších tiskopisů, které využíváte ve své činnosti.

32 stran A5; 80g bílý ofsetový papír; obálka karton 200g/m2 - Cena: 10,90 Kč / 1 ks

Žákovský sešit - hudební obory (viz vzor ŽS-M)modrý

IČO: 11114304; DIČ: CZ5509277565

e-mail: exprestisk@volny.cz
499 816 517 • mobil: 604 881 287

• www.exprestisk.info
EXPRESTISK, Husova 487, 541 01 Trutnov

32 stran A5; 80g bílý ofsetový papír; obálka karton 200g/m2 - Cena: 10,90 Kč / 1 ks
Žákovský sešit - i pro jiné, než (viz vzor ŽS-O)hudební obory oranžový

U větších odběrů nestandardních žák. sešitů (od 1.000 ks) dle vzájemné dohody.
Další poskytujeme při odběru standardních vzorů sešitů a tiskopisů z naší nabídky v celkové částce minim. 10.000 Kč bez DPH.

slevy
slevu 5 %

Objednávky na standardní vzory sešitů a tiskopisů vyřídíme obratem.
Rádi poradíme s přípravou do tisku almanachů školy, ročenek, nástěnných i stolních kalendářů atd. - zašleme kalkulaci.

VYSVĚDČENÍ -  BIANCO - 1,60 Kč / 1 ks (ročníkové dle vyhlášky č. 3/2015, odst. 1)
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Žákovská knížka - (viz vzor ŽS-B)bílo-modrýzjednodušená
16 stran A5; 80g bílý ofsetový papír; obálka karton 200g/m2 - Cena: 7,90 Kč / 1 ks

žákovských sešitů ZUŠ

Ceník viz druhá strana letáku

Vlastní úprava obálky (logo, foto atd.) zvýší pocit hrdosti a sounáležitosti žáků se školou.
Obálku možno doplnit o kontakty na zadní straně a změny na vnitřní straně obálky (vlastní výňatek ze
školního řádu, termíny plateb atd.). Vycházíme vstříct i zájmu o úpravu vnitřní části sešitů - vlastní
úprava a počet stran - individuální kalkulace dle požadavků na vyžádání.

SLEVY:

Nezdražujeme

- naopak !!!

Nejvýhodnější

nabídka
na trhu!

Orientační ceník některých dalších tiskovin: Veškeré ceny bez DPH 21%

Zašleme poštou (balné ani manipulační poplatky neúčtujeme) Na fakturu s 30denní splatností• • •
Tisk z dodaných dat (PDF, Corel - krivky, jpg...). U všech tiskovin možné i další formáty (A6, A5, DL atd.) - ceny sdělíme na požádání.

PŘIHLÁŠKY ZUŠ TISKOPISŮa všechny druhy
a katalogových listů pro potřeby ZUŠ zpracovaných dle nejnovějších nashromážděných připomínek.

Využijte jedinečné možnosti zpracování žákovských sešitů dle Vašich představ! !

NOVÉ VYDÁNÍ

ZA STEJNOU CENU
(rozšířené - 32 stran)

1) Letáky A4, diplomy A4
- jednostranný (4/0) plnobarevný tisk
- tisk na křídu 130g

2) Programy - skládačky A4
- oboustranný (4/4) plnobarevný tisk,
skládání na A5 příp. 1/3 A4, křída 130g

3) Plakáty A3+ (33x45 cm)
- jednostranný (4/0) plnobarevný tisk
- tisk na křídu 130g

100 ks 200 ks 300 ks 700 ks

100 ks 200 ks 300 ks 700 ks

25 ks 50 ks 100 ks 200 ks

500,- Kč 900,- Kč 1.300,- Kč 2.500,- Kč

950,- Kč 1.800,- Kč 2.500,- Kč 4.340,- Kč

350,- Kč 550,- Kč 900,- Kč 1.650,- Kč

4) (10x15 cm)samolepka A6
- plnobarevný tisk
- tisk na papírové samolepky

5) (9x5 cm)Vizitky
- plnobarevný tisk
- tisk na křídu 300g

6) - nástěnnéKalendáře roční
- plnobarevný tisk z dodaných fotografií
- křída 200g (13a. + podložka)

- Formát A3+ kroužková vazba s háčkem

100 ks 200 ks 300 ks 700 ks

100 ks 200 ks 300 ks 700 ks

5 ks 10 ks 25 ks 50 ks

350,- Kč 600,- Kč 850,- Kč 1.850,- Kč

200,-

jednostranné
oboustranné

150,- Kč 250,- Kč 350,- Kč 680,- Kč
250,- Kč 400,- Kč 600,- Kč 1.380,- Kč

1 ks

190,-

1 ks

170,-

1 ks

150,-

1 ks
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CENÍK nestandardních žákovských sešitů (s úpravami obálky):
Základní cena: (sešit 32 stran) případně (16 stran)10,90 Kč/1 ks 7,90 Kč/1 ks

(možno i jiný počet stran - dělitelný 4)Jednobarevná obálka
(libovolná barva s vlastním logem, možno doplnit kontakty,
případně zaslat vlastní celkovou úpravu)

+ 1,- Kč/1 ks

Plnobarevná obálka:
(viz jednobarevná obálka, ale plnobarevný tisk)

+ 1,50 Kč/1 ks

•

•

•

- Před tiskem zašleme k náhledu
a ke korektuře e-mailem, příp. poštou

•

•

•

Nejvýhodnější

nabídka
na trhu!

Výrobu žák. sešitů
lze po domluvě zajistit
- ušetříte cca 10 %

nestandardních
u neplátce DPH

Tiskopisy můžeme za menší příplatek opatřit dotiskem údajů, příp. upravit dle potřeby.

Grafické práce spojené
s úpravou zaslaných podkladů
k tisku jsou .ZDARMA

•

- Ceny platí pro minimální odběr
nestandardních žák. sešitů 200 ks

od roku 2015

Na objednávky nestandardních žák. sešitů zaslané do konce března poskytujeme SLEVU 5%, do konce dubna SLEVA 3 %.


