CENNIK US£UG REKLAMOWYCH

Banery

cena obejmuje wykoñczony baner (krawêdzie zgrzane oraz zaoczkowane co 50cm)

do 2m2
2,1m2 - 10m2
powy¿ej

- 35z³
- 30z³
- 25z³

Banery pionowe - ROLL-UP
- 85cm x 200cm
- 100cm x 200cm

System z aluminiow¹ kaset¹ oraz podwójn¹ torb¹

- 160z³
- 200z³

Druk solwentowy na wysokiej jakoœci materia³ach serii Iconos blockout

Litery ze styroduru
Litera 10cm - 10z³, 20cm - 20z³, 30cm - 30z³, 40cm - 40z³ itd
Logotypy cena + 20%
gruboœæ zastosowanego styroduru - œrednio 15% wysokoœci znaku
cena obejmuje: styrodur, ciêcie, klejenie oraz gipsowanie szczelin, malowanie

Wykoñczenie liter barwn¹ pleksi 3mm + 100%
Monta¿ liter: 20% wartoœci liter bez pleksi, minimum 60z³,
monta¿ na wysokoœci z u¿yciem podnoœnika dŸwigowego
cena monta¿u + wynajem zwy¿ki 120z³ - 1-sza godzina + 60z³ - ka¿da kolejna

Samochody

cena ca³oœciowa - materia³y + aplikacja

oklejanie grafik¹ wycinan¹ ploterowo
oklejanie grafik¹ wycinan¹ ploterowo (folie odblaskowe)

- 70z³ m2
- 90z³ m2

oklejanie szyb foli¹ drukowan¹ OWV

- 80z³ m2

oklejanie foli¹ drukowan¹ monomeryczn¹ + laminat

- 100z³ m2

oklejanie foli¹ drukowan¹ wylewan¹ + laminat
Dop³aty: Praca do 1,0m2 + 100%

- 145z³ m2

Tablice cena ca³oœciowa, nale¿y doliczyæ koszt noœnika (poni¿ej)
Grafika wycinana
Grafika drukowana

- 50z³ m2
- 60z³ m2

koszt noœnika:
- PCV: 4mm - 50z³/, 6mm - 75z³, 8mm - 95z³
cena za m2
dowolne wymiary, max 3.05 x 1,56m
- Magnes
45z³m2 (maksymalna szerokoœæ) 61cm
- blacha ocynk 40z³ m2

Witryny
oklejanie
oklejanie
oklejanie
oklejanie

cena ca³oœciowa - materia³y + aplikacja

bez apli
z apl¹
szyb foli¹ drukowan¹ OWV
szyb foli¹ drukowan¹ monomer

- 55z³ m2
- 70z³ m2
- 110z³ m2
- 85z³ m2

Praca na wysokoœci (drabina) + 15%
Dop³aty: Praca do 1,0m2 + 100%

PROJEKTY
Do wszystkich powy¿szych prac standartowy nieskomplikowany projekt lub kilka jeœli
zachodzi potrzeba, robimy ca³kowicie bezp³atnie przy za³o¿eniu ¿e praca jest
wykonywana w firmie CONCEPT
Wszystkie ceny netto + VAT 23%,
ceny s¹ orientacyjne - finalna wartoœæ zlecenia musi byæ potwierdzona przez firmê
osobiœcie lub przez pocztê elektroniczn¹ po akceptacji ostatecznego projektu.
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