
netradiční nástěnné kalendáře s obecnou tematikou na rok 2017

myslivcův rok tvar: ovál na výšku
rozměry: 450 × 555 mm

počet listů: 13
autoři fotografií: Jaromír Zumr, Jaroslav Vogeltanz, Josef Ruml
cizojazyčné popisy: ne
lak: vonný (vůně lesa)

počet listů: 13
autor fotografií: Ivo Konečný
cizojazyčné popisy: ano (angličtina, němčina)
lak: vonný (vůně lesa)

toulky Šumavou tvar: ozdobný ovál na výšku
rozměry: 450 × 555 mm

na titulní strany některých kalendářů jsou aplikovány vonné laky.

moravskoslezské beskydy tvar: kruh
rozměry: 470 × 470 mm

počet listů: 13
autor fotografií: Stanislav Švíka
cizojazyčné popisy: ano (angličtina, němčina)
lak: vonný (vůně lesa)



český ráj tvar: ovál na výšku
rozměry: 450 × 555 mm

počet listů: 13
autor fotografií: Jan Měchura, Jiří Večerník
cizojazyčné popisy: ano (angličtina, němčina)
lak: lesklý

naší přírodou tvar: ovál na výšku
rozměry: 450 × 555 mm

počet listů: 13
autor fotografií: Jan Měchura, Ivo Konečný, Jaroslav Vogeltanz
cizojazyčné popisy: ano (angličtina, němčina)
lak: lesklý

noVinka

počet listů: 13
autoři fotografií: Petr Fabian, Jan Měchura
cizojazyčné popisy: ano (angličtina, němčina)
lak: lesklý

Hrady a zámky české republiky
tvar: kruh
rozměry: 470 × 470 mm



cena 39 kč/ks

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %

NástěNNé firemNí kaleNdáře

Houby našich lesů tvar: obdélník na výšku s pohlednicemi
rozměry: 93 × 230 mm

počet listů: 13
autor fotografií: Zdeněk Drahokoupil
cizojazyčné popisy: ne
lak: vonný (vůně lesa)

noVinka

Má Vaše firma významné výročí? Chcete své obchodní partnery mile překvapit netradičním dárkem? Pokud na dané otázky 
odpovídáte ano, pak jsme připraveni Vám být k dispozici při realizaci Vašeho firemního kalendáře pro rok 2017. Stačí nám do-
dat kvalitní fotografie a určit, jaký tvar by měl Váš firemní kalendář mít. Jeho realizací získáte neobvyklý, atraktivní a originální 
dárek, tedy vlastní firemní nástěnný kalendář netradičního tvaru. Za zmínku stojí fakt, že průmyslový vzor se váže i k dalším 
tvarům než jen ke kruhu a oválu. Cena realizace vlastních firemních kalendářů se řídí firemním ceníkem produktů našeho 
nakladatelství a cena jednoho kusu kalendáře je tak dána celkovým nákladem ka lendářů, náročností grafických prací 
a ty pem užitého ma teriálu. Nabízíme i reali zaci dvouměsíčních firemních kalendářů. Ceno vou kalkulaci zpracuje me na 
základě Vámi předložených požadavků a přání.



Ceník netradičních nástěnných kalendářů s obecnou tematikou

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %

Vaše objednávky s Vámi vyřídí naši obchodní zástupci nebo je přijímáme na adrese:
městské knihy s.r.o., 285 75 Žehušice 123, tel./fax: 327 399 140, e-mail: objednavky@mestskeknihy.cz

Ceník dotisků na podkladový karton

Při výběru více typů kalendářů s kartonem s potiskem musí být použit karton typu a.

Jednobarevné 

zpracování (sítotisk)

Plnobarevné zpracování
(tisk ofsetovou technologií)

alternativní tisk na barevné 

stolní laserové tiskárně

Potisk stojánkových kartonů 

stolních kalendářů

do 50 ks
jednorázová paušální částka 
1 250 kč

nad 50 ks
400 kč (osvit síta, příprava)

+ 15 kč/ks

nad 200 ks
400 kč (osvit síta, příprava)

+ 12 kč/ks

do 100 ks
jednorázová paušální částka

2 500 kč

nad 100 ks
23 kč/ks

pro jakýkoli počet kusů

11 kč/ks

tisk probíhá na samolepku o maximálních 
rozměrech cca 80 × 30 mm

jedná se o nižší kvalitu tisku

plnobarevná samolepka 4/0
s možností tisku ve velikosti 
240 × 25 mm
2 × 15 kč (30 kč)

sítotiskový potisk na stojánek 
v jedné barvě (černá, 
modrá, červená, žlutá, zelená)
400 kč (osvit síta, příprava)

2 × 8 kč (16 kč)/stojánek

odebrané množství cena za kus

do 50 ks 157 kč

od 51 ks do 100 ks 139 kč

od 101 ks do 150 ks 137 kč

od 151 ks do 500 ks 129 kč

od 501 ks do 1 000 ks 119 kč

od 1 001 ks do 1 500 ks 99 kč

nad 1 500 ks 98 kč

nad 2 000 ks 96 kč

Cena podkladového kartonu je 5 Kč/ks + cena případného dotisku dle ceníku

možné tvary kartonů (červeně) k jednotlivým typům kalendářů

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21%
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Tyto ceny platí od 3. 2. 2016 a vztahují se na obecné kalendáře netradičních tvarů, 
které budou objednány, odebrány a uhrazeny zá kazníkem formou úhrady 
zálohové faktury nebo hotovostní platbou v den předání kalendářů. Při ob-
jednávce nad 50 ks dovoz do firmy zdarma. Při objednávce do 50 ks budou 
kalendáře zasílány balíkem. K ceně kalendářů bude účtováno balné a poštovné 
dle ceníku dopravce.
Prodejní cena za kus je určena celkovým množstvím odebraných kalendářů. 
Celkovým množstvím se rozumí součet dílčích množství jednotlivých typů. 
Standardně jsou kalendáře baleny po 10 kusech, za příplatek 5 Kč/ks je 
možné kalendáře balit i jednotlivě.
Více informací o našich kalendářích najdete i na www.mestskeknihy.cz, 
kde je můžete objednat prostřednictvím e-shopu.

Z nabízených netradičních nástěnných kalendářů s obecnou tematikou lze tak vytvořit 
i originální firemní kalendáře, kdy se součástí kalendáře stává vlastní titulní karton s plno-
barevným jednostranným potiskem (viz Sellier & Bellot).

Součástí kalendářů může být 
i podkladový karton s možností 
dotisku loga firmy. do 100 ks 2 500 kč

nad 100 ks 23 kč/ks

Cena za realizaci vlastního 
titulního kartonu

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %

V y t i š t ě n o  v  d u b n u  2 016 .  V y d a v a t e l  s i  v y h r a z uj e  p r á vo  n a  p ř í p a d n é  z m ě ny  v ý b ě r u  u ve d e n ý c h  fo t o g r a f i í  a  g r a f i c k ý c h  n á v r h ů  k a l e n d á ř ů .

nabídka PodkladoVéHo kartonu s Potiskem


