
Egyedi árakért és további kérdéseivel
kapcsolatban állunk rendelkezésére.

Nyomdai kivitelezés: +36.30.257.8524
Grafikai tervezés +36.20.376.4969

E-mail: info@easybox.hu
Telefon: +36.1.297.4217

Fax: +36.1.297.4216

További információkért látogasson el honlapunkra:

Árlista

Az egy 27,5 cm-es élhosszúságú kocka, melynek hat oldalán az Ön által megadott grafika,easybox°
céglogó vagy fotó jelenik meg. Felhasználható hirdetések, dekorációk és tájékoztató jellegű információk
megjelenítéséhez, oldalközépen vagy a sarkán függesztve vagy akár egymásra helyezve. Akár összefüggő képek, feliratok
is összeállíthatók. Az papíralapú, ezért csak beltéri használatra javasolt, dekorációs célokra ajánljuk.easybox°

Térbeli mivoltából adódóan, kiemelkedik a a megszokott hirdetések, plakátok "zajából", így ezzel az eszközzel külön
hangsúlyt adhat a reklámozott terméknek/szolgáltatásnak.

Egyedi kivánságokat is teljesítünk, formalakkozott, mutálódó egy oldal utánrendelése...stb.

Ízelítő árainkból:

A grafikai tervezéstől a nyomdai kivitelezésig,
komplett megoldást kínálunk, legyen szó egy egyszerű
névjegy ől egy cég teljeskörű grafikai/nyomdai arcur vagy -
latáig, új létrehozásától vagy meglévő anyagok lokalizálásig
PC és Macintosh környezetben is (logótervezés, céges papír,
boríték, borító, kézikönyv, wobbler, plakát,szórólap, dosszié,
öntapadó anyagok termékcsomagolás és termék, -
dobozok…stb.).

Nyomdai tevékenységeink közé tartozik az ofszet, szita és
digitális nyomtatás, valamint a nyomdaipari felületkezelések
(teli és formalakkozás, fóliázás), stancolás és kötészeti
feldolgozás.

Célunk a gyors és minőségi kivitelezés, mely rugalmasan
alkalmazkodik az Ön igényeihez. Erre garancia a több száz
elégedett partnerünk.

Bővebb információt talál a weboldalon.www.lakkozo.hu

Nyomtatás: 4 szín (fotó)
Felület fényes vagy matt fóliával ellátva

5 db 4000 Ft/db
10 db 2800 Ft/db
20 db 1900 Ft/db
50 db 1500 Ft/db

100 db 1300 Ft/db

Függeszték előkészítés felára, sarok vagy oldalközép esetén,
rugós állítható (10-130 cm ) függesztővel: 60 Ft/db
A feltüntetett árak darabárak, melyek egyforma oldalú, egyforma kockákra értendő ,ek
mutáció esetén egyedi árat egyeztetünk. Az árak nem fém vagy UV festékre és nem flekkre
vonatkozik. Az árak az áfát nem tartalmazzák!

Eltérő mennyiségek esetén kérjen a kívánt darabszámra vonatkozó kalkulációt.

Technikai paraméterekről a következő oldalon olvashat.



További információt talál honlapunk menüpontjában.Támogatás
Kéréseivel lépjen kapcsolatba velünk!

A legjobb minőség elérése érdekében az anyagokat az alábbi paraméterekkel rendelkező formátumban kérjük:

PDF (press), JPG (max. quality), TIF

• 300 DPI felbontásnál 275 x 275 mm + 10mm kifutó (3248x3248 px + 118px kifutó)
• CMYK, nem színre bontott (composite)
• nagy felületű fekete flekk ideális beállítása négy szín esetén: C:53 M:56 Y: 51 K:100
• nem tartalmaz színprofilt, path-t, alpha channelt...stb
• a fekete szöveg 100% fekete (nem több színből álló fekete), lehetõleg görbézett betûtípusokkal
• az oldal szélétől 10 mm margó tartása javasolt, az oldal szélein a keretek használatát mellőzze

ftp oldalunk elérhetõségét rendeléskor e-mailban elküldjük.

Az oldalak behajló részén, mely összeállításkor nem látható, egyedi információkat, illetve egyéb jelöléseket helyezünk el.
Ezt tervezéskor nem kell figyelembe vegye.

Technikai paraméterek
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