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TERMINARZE MISTRZOSTW EURO 2021 
11 CZERWCA – 11 LIPCA 2021 

 
TERMINARZ PLAKATOWY B1 
 
Terminarz drukowany na papierze kredowym 170 gram w formacie 970 x 670 mm wykończony 

metalowymi listwami z otworem.  

Lakier UV wybiórczy. Terminarz umożliwia wykonanie nadruku reklamowego w formacie 670 x 115 mm 

metodą sitodruku.  

Zestaw naklejek 24 państw (uczestników mistrzostw) do wklejania w terminarz - opcja dodatkowa. 

  

B1-01 Stadiony B1-02 Asystentka kibica B1-03 Asystentki kibica 

   
 

Opcje dodatkowe 

Terminarz 
Nadruk indywidualny 

Zestaw naklejek  

z flagami 24 państw 

20 szt. x 8,19 zł 

40 szt. x 7,69 zł 

60 szt. x 7,52 zł 

80 szt. x 7,14 zł 

100 szt. x 7,09 zł 

Ryczałt do 100 sztuk 

160 zł / 1 kolor 

120 szt. x 7,06 zł 

140 szt. x 7,03 zł 

160 szt. x 7,01 zł 

180 szt. x 7,00 zł 

200 szt. x 6,99 zł 

500 szt. x 6,89 zł 

1,60 zł / szt. / kolor 

1,89 zł / zestaw 

 

Minimalna ilość 20 sztuk jednego wzoru. Naklejki sprzedajemy wyłącznie z kalendarzami. 

Transport 20 zł netto / 1 paczka do 180 sztuk 



 

 
 

2021-04-26; Strona 2 z 6 

 
ul.Żytnia 57, 01-179 Warszawa 
tel. 22-632-43-00, 501-579-920 
kontakt@promo24.com.pl 
www.promo24.com.pl 
 

 

 

TERMINARZ TRÓJDZIELNY 
 

Terminarz trójdzielny drukowany na papierze kredowym 300 gram. Główka kaszerowana 
pokryta folią błysk z otworkiem. 
Terminarz zawiera kalendarium na czas trwania mistrzostw (odrywane kartki). Wymiary główki 
320 x 228 mm, całość 800 x 320 mm.  
Możliwość wykonania nadruku reklamowego 300 x 80 mm.  
Zestaw naklejek 24 państw (uczestników mistrzostw) do wklejania w terminarz - opcja dodatkowa.  

 

T1-01 T1-02 T1-03 T1-04 

    
 

Opcje dodatkowe 

Terminarz 
Nadruk 

indywidualny 

Zestaw naklejek 

z flagami 

24 państw 

Kartonowe 

pudełko 

na pojedynczy 

terminarz 

Torebka foliowa 

na pojedynczy 

terminarz 

20 szt. x 9,92 zł 

40 szt. x 9,42 zł 

60 szt. x 9,25 zł 

80 szt. x 9,17 zł 

100 szt. x 9,16 zł 

120 szt. x 9,15 zł 

140 szt. x 9,13 zł 

160 szt. x 9,09 zł 

180 szt. x 9,06 zł 

200 szt. x 9,04 zł 

500 szt. x 8,96 zł 

W CENIE 1,89 zł / zestaw 1,15 zł / szt. 0,48 zł / szt. 

 

Minimalna ilość 20 sztuk jednego wzoru. Naklejki sprzedajemy wyłącznie z kalendarzami. 

Transport 20 zł netto / 1 paczka do 100 sztuk 
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TERMINARZ BIURKOWY 
 

Terminarz stojący dostępny w 2 wersjach kolorystycznych. Wykończenie spiralą. Zawiera 13 plansz. 

Wymiary 140 x 240 mm. Możliwość wykonania nadruku reklamowego 240 x 25 mm. 

Plecy wykonane z grubego papieru kredowanego. 

Zestaw naklejek 24 państw (uczestników mistrzostw) do wklejania w terminarz - opcja dodatkowa.  

 

TB-01 niebieski TB-02 biało-czerwony 

  
 

Kalendarium 

 
 

Opcje dodatkowe 

Terminarz biurkowy 
Nadruk indywidualny 

Zestaw naklejek 

z flagami 24 państw 

20 szt. x 6,39 zł 

40 szt. x 5,89 zł 

60 szt. x 5,72 zł 

80 szt. x 5,64 zł 

100 szt. x 5,59 zł 

120 szt. x 5,46 zł 

140 szt. x 5,44 zł 

160 szt. x 5,42 zł 

180 szt. x 5,41 zł 

200 szt. x 5,40 zł 

500 szt. x 5,20 zł 

W CENIE 1,89 zł / zestaw 

 

Minimalna ilość 20 sztuk jednego wzoru. Naklejki sprzedajemy wyłącznie z kalendarzami. 

Transport 20 zł netto / 1 paczka do 200 sztuk 
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KALENDARZ KSIĄŻKOWY 2021 Z TERMINARZEM MISTRZOSTW  
 
Kalendarz formatu A4 z blokiem w układzie tygodniowym drukowanym na papierze kremowym.  

Blok zawiera 144 strony + barwne mapy. 

Na początku kalendarza znajduje się wklejka ze szczegółowym terminarzem mistrzostw.  

Okładka twarda zmiękczana gąbką pokryta wybiórczo lakierem UV. Do wyboru 2 okładki kalendarza 

z TWOIM LOGO.  

  

TK-01 niebieski TK-02 biało-czerwony 

  

Kalendarium Wklejka z terminarzem mistrzostw 

 
 

 

Opcje dodatkowe 

Kalendarz 

z terminarzem Nadruk 

indywidualny 

Zestaw naklejek 

z flagami 

24 państw 

Kartonowe 

pudełko 

na pojedynczy 

terminarz 

Kartonowe 

pudełko 

na pojedynczy 

kalendarz 

20 szt. x 27,99 zł 

40 szt. x 27,49 zł 

60 szt. x 26,53 zł 

80 szt. x 25,86 zł 

100 szt. x 26,06 zł 

120 szt. x 26,03 zł 

140 szt. x 26,01 zł 

160 szt. x 25,54 zł 

180 szt. x 25,52 zł 

200 szt. x 25,51 zł 

500 szt. x 24,78 zł 

W CENIE 1,89 zł / zestaw 1,15 zł / szt. 0,48 zł / szt. 

 
Minimalna ilość 20 sztuk jednego wzoru. Naklejki sprzedajemy wyłącznie z kalendarzami. 

Transport 20 zł netto / 1 paczka do 50 sztuk 
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PLANER 
 

Planer drukowany na papierze kredowym o gramaturze 300 gram. 

Wymiary 315 x 460 mm. Możliwość nadruku reklamowego 175 x 80 mm. 

Terminarz umożliwia zapisywanie wyników spotkań.  

Zestaw naklejek 24 państw (uczestników mistrzostw) do wklejania w terminarz - opcja dodatkowa.  

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Opcje dodatkowe 

Planer 
Nadruk indywidualny 

Zestaw naklejek 

z flagami 24 państw 

20 szt. x 4,32 zł 

60 szt. x 3,66 zł 

100 szt. x 3,52 zł 

120 szt. x 3,49 zł 

160 szt. x 3,45 zł 

200 szt. x 3,42 zł 

500 szt. x 3,39 zł 

W CENIE 1,89 zł / zestaw 

 

Minimalna ilość 20 sztuk jednego wzoru. Naklejki sprzedajemy wyłącznie z kalendarzami. 

Transport 20 zł netto / 1 paczka do 100 sztuk 
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ZESTAW NAKLEJEK  
 
Zestaw naklejek 24 państw (uczestników mistrzostw) do wklejania w terminarze z tego cennika. 

 

 

 

 

1,89 zł / zestaw 
 

Minimalna ilość 20 sztuk jednego wzoru.  

Naklejki sprzedajemy wyłącznie z kalendarzami. 

 

 

 

 

Ceny netto za 1 szt. Do cen netto należy doliczyć 23% VAT. 

Cennik ważny do wyczerpania zapasów. 

 
Wszystkie nasze materiały znakujemy z plików przygotowanych przez Klienta (przesyłamy specyfikacje) lub na 

życzenie wykonujemy projekty (orientacyjny koszt 60 zł netto / 1 godz.). 

Ostateczne potwierdzenie cen znakowania lub ewentualnego kosztu wykonania projektu nastąpi po obejrzeniu 

materiałów przysłanych przez Klienta. 

 

  

Pozdrawiam 

Małgorzata Strupczewska 

tel. 22-632-43-00 

tel. 501-579-920 

 


