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PODROBNÝ CENÍK ABSOLVENTSKÝCH

 

Standardní dodací lhůta je 10 - 15

i urgentní objednávce do 5 pracovních dní 

Grafický náhled poskytneme na vyžádání za poplatek 

 

ŠERPY PRO ŽÁKY   

Ceny šerp jsou uvedeny za 1 ks a

Při  objednávce pod 15 ks jsou příplatkové položky 

 

AKCE – šerpa s jednostranným

Šerpa s jednostranným potiskem 

Šerpa s jednostranným potiskem

Šerpa s oboustranným potiskem 

Šerpa s oboustranným potiskem, zadní strana seznam třídy

Šerpa s oboustranným potiskem, zadní strana jméno 

Třpytivá šerpa v odstínech 31, 32, 33 a 34

Sešití šerpy     

Taftová květina bez ozdoby   

Taftová květina s ozdobou ve středu

Malé logo nebo jméno na cípu šerpy

Prodloužená délka 2,2 m pro odstíny stuhy 1 

Prodloužená délka 2,2 m pro odstíny stuhy 31 

Prodloužená délka 2,4 m pro odstíny stuhy 1 

Prodloužená délka 2,4 m pro odstíny stuhy 31 
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ABSOLVENTSKÝCH ŠERP  

15 pracovních dní. Po předchozí dohodě jsme schopni vyhovět                
pracovních dní za expresní příplatek 50 % z celkové ceny zakázky. 

poskytneme na vyžádání za poplatek 50 Kč. 

a kalkulovány pro počet 15 a více kusů.  

příplatkové položky uvedeny níže pod ceníkem UČITELSKÝCH ŠERP 

jednostranným potiskem Absolvent 2019 (písmo 3, 10, 11, 12)

potiskem Absolvent 2019 – písmo z naší nabídky   

potiskem           

                        

potiskem, zadní strana seznam třídy    

oboustranným potiskem, zadní strana jméno a příjmení žáka                 

odstínech 31, 32, 33 a 34                příplatek 

                 příplatek + 

                příplatek +

ozdobou ve středu                příplatek + 

Malé logo nebo jméno na cípu šerpy      příplatek + 

Prodloužená délka 2,2 m pro odstíny stuhy 1 - 30                 příplatek + 5,

Prodloužená délka 2,2 m pro odstíny stuhy 31 - 34                 příplatek + 8,

Prodloužená délka 2,4 m pro odstíny stuhy 1 - 30               příplatek + 10,

Prodloužená délka 2,4 m pro odstíny stuhy 31 - 34               příplatek + 16,

  

www.reklamasulekovi.cz      

    

. Po předchozí dohodě jsme schopni vyhovět                
celkové ceny zakázky.  

pod ceníkem UČITELSKÝCH ŠERP . 

(písmo 3, 10, 11, 12)   65,- Kč 

     75,- Kč 

     80,- Kč 

                85,- Kč 

   110,- Kč 

   145,- Kč 

příplatek + 35,- Kč 

příplatek + 14,- Kč 

příplatek + 20,- Kč  

příplatek + 25,- Kč 

příplatek + 25 až 30,- Kč 

příplatek + 5,- Kč 

příplatek + 8,- Kč 

příplatek + 10,- Kč 

příplatek + 16,- Kč 
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ŠERPY PRO UČITELE 

Ceny šerp jsou uvedeny za 1 ks.  

Šerpa Třídní učitel/ ka (1 ks k objednávce 15 a více ks 

Učitelská šerpa s jednostranným potiskem

Učitelská šerpa s oboustranným 

Učitelská šerpa s oboustranným 

Učitelská šerpa s oboustranným potiskem, zadní strana seznam

Třpytivá šerpa v odstínech 31, 32, 33 a 34

Sešití šerpy     

Taftová květina bez ozdoby   

Taftová květina s ozdobou ve středu

Malé logo nebo jméno na cípu šerpy

Prodloužená délka 2,2 m pro odstíny stuhy 1 

Prodloužená délka 2,2 m pro odstíny stuhy 31 

Prodloužená délka 2,4 m pro odstíny stuhy 1 

Prodloužená délka 2,4 m pro odstíny stuhy 31 

Akce trvá do 30. 4. 2019. 

PŘÍPLATKOVÉ POLOŽKY pro objednávky

Šerpa s jednostranným potiskem

1 – 3 ks     

4 – 6 ks     

7 – 9 ks     

10 – 14 ks    

Šerpa s oboustranným potiskem

1 – 3 ks     

4 – 6 ks     

7 – 9 ks     

10 – 14 ks    

.  
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objednávce 15 a více ks absolventských)              

jednostranným potiskem      

oboustranným potiskem, zadní strana stejný slogan jako žáci  

oboustranným potiskem, zadní strana libovolný nápis   

oboustranným potiskem, zadní strana seznam třídy     

, 32, 33 a 34                příplatek 

                 příplatek + 

                příplatek + 

ozdobou ve středu                příplatek + 2

Malé logo nebo jméno na cípu šerpy      příplatek + 

,2 m pro odstíny stuhy 1 - 30                 příplatek + 5,

Prodloužená délka 2,2 m pro odstíny stuhy 31 - 34                 příplatek + 8,

Prodloužená délka 2,4 m pro odstíny stuhy 1 - 30               příplatek + 10,

pro odstíny stuhy 31 - 34               příplatek + 16,

pro objednávky pod 15 ks 

jednostranným potiskem 

                                         

                

                 

                

potiskem 

                 

                 

              

                 

  

www.reklamasulekovi.cz      

         ZDARMA 

   110,- Kč 

   120,- Kč 

   160,- Kč 

   390,- Kč 

příplatek + 35,- Kč 

příplatek + 14,- Kč 

příplatek + 20,- Kč  

příplatek + 25,- Kč 

příplatek + 25 až 30,- Kč 

příplatek + 5,- Kč 

příplatek + 8,- Kč 

příplatek + 10,- Kč 

příplatek + 16,- Kč 

       + 60,- Kč/ ks 

        + 45,- Kč/ ks 

        + 30,- Kč/ ks 

        + 15,- Kč/ ks 

        + 90,- Kč/ ks 

      + 60,- Kč/ ks 

        + 40,- Kč/ ks 

        + 25,- Kč/ ks 


