počet kusů
1 - 99 ks
100 - 299 ks
300 - 999 ks
1000 a více ks
Technická příprava

Ceník plnobarevného dotisku novoročenek pigmentovými inkousty
cena Kč/kus
8,00 Kč
7,00 Kč
6,00 Kč
5,00 Kč
400 Kč/CMYK

Ceník slepotisku a reklamní ražby novoročenek fólií
počet kusů
tepelná ražba - slepotisk (např.diáře)
tepelná ražba fólií (novoročenky)
méně než 50 ks
paušál 500 Kč
paušál 650 Kč
50 - 99 ks
10,00 Kč
13,00 Kč
100 - 299 ks
8,00 Kč
11,00 Kč
300 - 499 ks
6,00 Kč
9,00 Kč
500 - 999 ks
5,50 Kč
8,50 Kč
1 000 a více ks
5,00 Kč
8,00 Kč
Technická příprava a výroba raznice (může se lišit u velmi složité předlohy):
od 1.200 Kč/ mosazná raznice
Ceník reklamního potisku vybraných papírových výrobků sítotiskem
- nástěnné kalendáře, stolní kalendáře, novoročenky, papírové tašky do 200 cm² a krabice na víno
počet kusů/barev
jedna barva
každá další barva
méně než 50 ks
paušál 450 Kč
+ 400,00 Kč
50 - 99 ks
9,00 Kč
+ 8,00 Kč
100 - 299 ks
8,00 Kč
+ 6,50 Kč
300 - 499 ks
7,00 Kč
+ 5,50 Kč
500 - 999 ks
6,50 Kč
+ 4,50 Kč
1 000 - 2 999 ks
5,00 Kč
+ 4,00 Kč
3 000 - 4 999 ks
4,00 Kč
+ 3,50 Kč
5 000 a více ks
4,00 Kč
+ 3,00 Kč
Technická příprava
330,00 Kč
+ 220,00 Kč
První korekturu zasíláme k odsouhlasení zdarma.
Druhou a další korektury vyvolané změnou zadání účtujeme paušální sazbou 120 Kč za předmět
plus hodnotou grafické práce dle hodinové sazby.
Za zpracování návrhu různých variant potisku na předmět účtujeme 120 Kč za variantu.
Grafické práce na vašich podkladech (tvorba a úprava loga...) účtujeme hodinovou sazbou 500 Kč.
Cena digitálního tisku novoročenek platí pro libovolný soutisk barev s výjimkou stříbrné, zlaté a bílé barvy.
Přirážka při potisku obdobných předmětů totožnou předlohou a barvou v jedné sérii:
120 Kč za každou změnu předmětu, násobeno počtem barev.
Expresní tisk (do 10 pracovních dnů) realizujeme po dohodě s přirážkou 20 až 100 % dle období.
Zhotovené filmy, síta, raznice ap. zůstávají majetkem dodavatele, pro opakované použití nejsou archivovány.
Dodavatel si vyhrazuje právo dodat a účtovat +/- 5 % z objednaného počtu kusů s potiskem.
DG TIP, spol. s r.o.
BRNO: K Terminálu 2, brno@dgtip.cz, tel. 516 101 101
PRAHA: Pražská 16, praha@dgtip.cz, tel. 516 101 193
PLZEŇ: Havlíčkova 16, plzen@dgtip.cz, tel. 777 348 472
VESELÍ NAD MORAVOU: Vláky 1578, veseli@dgtip.cz, tel. 516 101 195
SEVERNÍ MORAVA: obchod1@dgtip.cz, tel. 777 348 478
elektronické obchody včetně on-line stavu skladových zásob a objednávek: www.dgtip.cz

