
CHARYTATYWNE KARNETY ŚWIĄTECZNE
Karnety papierowe oraz e-kartki                  
                                                                 KOLEKCJA 2022

Szanowni Państwo,

mamy przyjemność przedstawić Państwu tegoroczną ofertę 
kartek świątecznych Polskiej Akcji Humanitarnej. 

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.

Zapraszamy do kontaktu
biznes@pah.org.pl



KARNETY PAPIEROWE

1/2022
POLSKA AKCJA HUMANITARNA

2/2022
MARIANNA SZTYMA

3/2022
ANDRZEJ TYLKOWSKI

4/2022
ANDRZEJ TYLKOWSKI



CENNIK CHARYTATYWNYCH KARNETÓW ŚWIĄTECZNYCH

NAKŁAD w szt.
50-100

101-
500

501-
1000

1001-
2000

2001-
3000

3001-
4000

4001-
5000

5001-
10000

cena za nadruk czarny 200,- 250,- 300,- 350,- 400,- 450,- 500,- 700,-

cena za nadruk
wielokolorowy (CMYK) 400,- 600,- 800,- 1000,- 1200,- 1400,- 1600,- 2000,-

cena za nadruk z 
palety kolorów Pantone 
(cena za każdy 1 kolor)

390,- 445,- 470,- 495,- 529,- 541,- 577,- 684,-

I. Karnety papierowe

Specyfikacja:
• format (po złożeniu): 111x158 mm 
• papier: biała kreda 300g, uszlachetnienie folią matową
• do karnetów dołączone są białe koperty 

1. Cena:
Kartka z kopertą  –  4,30 zł netto/szt.

2. Nadruk wewnątrz karnetów (życzenia świąteczne, logo firmy) 
cena dotyczy 1 projektu.

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.

3. Przygotowanie jednego projektu graficznego 
(układ graficzny życzeń, logo) - 100 zł. 

Cena obejmuje 1 projekt życzeń.

W sprawie ustalenia projektu nadruku życzeń tj.: tekst, logo, czcionka, kolor, 
prosimy o kontakt mailowy: katarzyna.stachowiak@ilustris.pl

4. Pakowanie i transport (kurier)

NAKŁAD w szt. do 500 do 1000 do 2000 do 4000 do 5000 od 5001

Cena 30,- 60,- 120,- 210,- 280,- wycena 
indywidualna

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

5. Termin realizacji i przyjmowania zamówienia:
• karnety bez nadruku - do 3 dni od złożenia zamówienia i dokonania 
przelewu, zamówienia przyjmowane do 16.12.2022 r.
• karnety z nadrukiem - do 7 dni roboczych od momentu ostatecznego 
zaakceptowania projektu graficznego oraz dokonania przelewu, zamówienia 
przyjmowane do 12.12.2022 r.

6. Termin i sposób płatności: 
1. Karnety bez nadruku - 100% płatności dokonanej przed wysyłką,   
na podstawie faktury proforma  
2. Karnety z nadrukiem - 100% płatności po zaakceptowaniu projektu 
nadruku, na podstawie faktury proforma 

7. Ostatnia strona karnetu
Na ostatniej stronie karnetu znajduje się logotyp PAH oraz informacja: 
„Dochód ze sprzedaży tej kartki wspiera działania Polskiej Akcji 
Humanitarnej”.

MINIMALNA ILOŚĆ ZAMÓWIENIA – 50 SZTUK KARNETÓW.



KARTKI ELEKTRONICZNE
1. a) e-kartka w formacie gif: 1000 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. Animacje kartek w formie gif można obejrzeć 
na stronie: https://www.pah.org.pl/kartki-swiateczne/

b) baner na fb/www na bazie wzoru kartki papierowej– 1.000 zł

c) PAKIET: e-kartka w formie gif + baner na fb/na www firmy – 1.500 zł netto

Zapraszamy do kontaktu
Kontakt: biznes@pah.org.pl

2. kartka animowana dźwiękowa: 2.000 zł netto
Animacje dostępne pod adresem:
video.ilustris.pl/pah/Mikolaj_PAH_PAJACYK_OK.mp4
video.ilustris.pl/pah/Mikolajek_BN_2021.mp4 

3. kartka indywidualna, wykonana na bazie karnetu papierowego z kolekcji:
kartka animowana: 3.000 zł netto 
kartka statyczna: 800 zł netto 

4. e-kartka wykonana na specjalne zamówienie - indywidualna wycena

https://www.pah.org.pl/kartki-swiateczne/
http://video.ilustris.pl/pah/Mikolaj_PAH_PAJACYK_OK.mp4
http://video.ilustris.pl/pah/Mikolajek_BN_2021.mp4

