CHARYTATYWNE KARNETY ŚWIĄTECZNE
Karnety papierowe oraz e-kartki
KOLEKCJA 2020

Szanowni Państwo,
mam przyjemność przedstawić Państwu tegoroczną ofertę kartek świątecznych Polskiej
Akcji Humanitarnej. W tym roku dochód ze sprzedaży kartek przeznaczymy na
sfinansowanie programu dostępu do żywności w Polsce i na świecie.
Dzięki wsparciu firm i darczyńców prywatnych, każdego roku blisko 2 tysiące dzieci w
szkołach w całej Polsce otrzymuje posiłki finansowane w ramach naszego programu
Pajacyk. Z kolei na naszych misjach zagranicznych prowadzimy programy dożywiania
(m.in. dzieci oraz kobiet w ciąży i karmiących). Gorąco zachęcam do dołączenia do
grona firm wspierających PAH!
Wyjątkowe wzory kartek, wysoką jakość produkcji oraz sprawną realizację zamówienia
zapewnia firma Ilustris. Dzięki tej współpracy możemy dopasować się do Państwa
indywidualnych potrzeb w zakresie życzeń oraz dalszej personalizacji kartek.

Zapraszam do kontaktu,
Barbara Wiśniewska
barbara.wisniewska@pah.org.pl
tel. 501 701 166
Oferta Polskiej Akcji Humanitarnej

Kontakt: Barbara Wiśniewska, barbara.wisniewska@pah.org.pl , tel. 501 701 166

KARTKI ELEKTRONICZNE
1. Kartka animowana dźwiękowa – „Mikołaj”
Animacja dostępna pod adresem:
http://video.ilustris.pl/pah/Mikolaj_PAH_PAJACYK_OK.mp4
Cena 2.000 zł netto
W cenie zamieszczamy Państwa indywidualne życzenia oraz logo firmy.
2. E-kartka formacie gif (na bazie karnetu nr 15/2018 i 23/2019)
Gif dostępny na stronie www.pah.org.pl/kartki-swiateczne
Cena 1.000 zł netto
W cenie zamieszczamy Państwa indywidualne życzenia oraz logo firmy.
*dla firm, które zakupiły kartki papierowe – 700 zł netto
Na e-kartce zamieszczamy projekt życzeń z logo firmy, analogiczny jak na
kartkach papierowych.
b) baner na fb/www na bazie wzoru kartki papierowej – 1000 zł netto
c)Pakiet: e-kartka w formacie gif + baner na fb/www firmy – 1500 zł netto

Przykład elektronicznej kartki z życzeniami

3. Kartka indywidualna, wykonana na bazie karnetu papierowego
z kolekcji
 kartka animowana: 3.000 zł netto
 kartka statyczna:
800 zł netto
W cenie zamieszczamy Państwa indywidualne życzenia oraz logo firmy.
TERMIN REALIZACJI I PRZYJMOWANIA ZAMÓWIENIA
Kartki animowane i e-kartka - do 3 dni roboczych od złożenia zamówienia
i dokonania przelewu, zamówienia przyjmowane do 17.12.2020r.
Kartka indywidualna – termin wykonania do ustalenia, zamówienia przyjmowane
do 14.12.2020r.

Ostatnia strona karnetu papierowego
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KARNETY PAPIEROWE

8 / 2018
ANDRZEJ TYLKOWSKI

23 / 2019
ANDRZEJ TYLKOWSKI

15 / 2018
ANDRZEJ TYLKOWSKI

22 / 2019
ANDRZEJ TYLKOWSKI

24 / 2019
ROMAN KUCHARSKI

25 / 2019
ROMAN KUCHARSKI
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CENNIK KARNETÓW PAPIEROWYCH

TERMIN REALIZACJI I TRANSPORT

KARNET ŚWIĄTECZNY - 3,50zł netto/1szt

PAKOWANIE I TRANSPORT

format (po złożeniu): 111x158 mm
papier: biała kreda 300g, uszlachetnienie folią matową
do kopert dołączone są białe koperty
Minimalna ilość zamówienia – 50 szt.

Nakład w szt.

cena

do 500 do 1000

20,-

45,-

do 2000

do 3000

do 4000

do 5000

od 5001

75,-

72,-

135,-

180,-

wycena
indywidualna

NADRUK WŁASNEJ TREŚCI

Wszystkie ceny podane w ofercie są kwotami netto w PLN, należy do nich doliczyć 23% VAT.

W przypadku zamówień o większym nakładzie, możliwe jest nadrukowanie własnych treści oraz
logotypów wewnątrz karnetów i/lub na kopertach.

TERMIN REALIZACJI I PRZYJMOWANIA ZAMÓWIENIA

Nakład w szt.
cena za nadruk
czarny
cena za nadruku
wielokolorowy
(CMYK)
cena za nadruk z
palety kolorów
Pantone
(cena za każdy 1
kolor)

50-100 101-500
99,-

130,-

5011000

10012000

20013000

30014000

40015000

500010000

156,-

195,-

228,-

241,-

267,-

384,-

karnety bez nadruku - do 3 dni roboczych od złożenia zamówienia i dokonania przelewu,
zamówienia przyjmowane do 17.12.2020r.
karnety z nadrukiem - do 7 dni roboczych od momentu ostatecznego zaakceptowania
projektu graficznego oraz dokonania przelewu, zamówienia przyjmowane do 14.12.2020r.

199,-

325,-

429,-

559,-

715,-

767,-

871,-

1339,-

TERMIN I SPOSÓB PŁATNOŚCI
karnety bez nadruku - 100% płatności dokonanej przed wysyłką, na podstawie faktury proforma

390,-

390,-

546,-

455,-

488,-

501,-

527,-

644,-

Wycena innych opcji nadruku np. kilka kolorów Pantone, CMYK + Pantone, wynika
z zsumowania kwot zawartych w tabeli. W razie wątpliwości prosimy o kontakt
w sprawie indywidualnej wyceny. Cennik dotyczy także nadruku na kopertach.
PRZYGOTOWANIE PROJEKTU GRAFICZNEGO – 70 zł
Cena obejmuje 1 projekt życzeń (układ graficzny życzeń, logo), W sprawie ustalenia projektu
nadruku życzeń tj.: tekst, logo, czcionka, kolor, prosimy o kontakt mailowy:
sylwia.gorzak@ilustris.pl

karnety z nadrukiem - 100% płatności po zaakceptowaniu projektu nadruku, na podstawie faktury
proforma

PROGRAM DOSTĘPU DO ŻYWNOŚĆI
Na każdym karnecie znajduje się logotyp PAH i Pajacyk oraz
informacja:
Dochód z tej kartki został przekazany na program dożywiania
dzieci Pajacyk. Dziękujemy!
The funds raised with this card have been appropriated to
support the food sponsoring program for children. Thank you!
www.pajacyk.pl
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