
Dvoutýdenní kalendář Myslivcův rok

Praktický dvoutýdenní kalendář s řadou zajímavých fotografií. České 
kalendárium je doplněné o východy a západy Slunce a Měsíce a doby 
lovu zvěře. Kalendář je určen jak pro české myslivce, tak i pro širokou 
veřejnost.

rozměr listů: 297 × 150 mm
materiál: křída lesklá 115 g/m2

barevnost: 4/4 

Týdenní kalendář Města a obce ČR

Vydávání stolního týdenního kalendáře „Města a obce ČR“ a to i v jeho 
krajových modifikacích, se již stalo tradicí našeho nakladatelství. Oblí
beným se stal nejen proto, že každý týden poskytuje městům a obcím ČR 
lukrativní prezentační plochu, ale i proto, že je v kalendáři dostatek místa 
pro každodenní záznamy.

rozměr listů: 297 × 150 mm
materiál: křída lesklá 115 g/m2 
barevnost: 4/4

do 500 ks 62 Kč

nad 500 ks 59 Kč

s t o l n í  k a l e n d á ř e  n a  ro k  2 016

do 500 ks 59 Kč

nad 500 ks 49,90 Kč

Stolní měsíční kalendáře 

Tento typ měsíčních stolních kalendářů je možné doporučit nejen jako 
vhodnou formu propagace výrobků či služeb jednotlivým firmám, ale 
též i školám, neboť jim poskytuje prostor jak pro vlastní prezentaci, 
tak i zajímavou formu informování veřejnosti o pořádaných akcích 
v daném roce. Je to i vhodný typ kalendáře pro Informační centra. Jed
notliví občané tak mohou dostat přímo „na stůl“ potřebné informace 
o dění ve městě či obci a připravovaných akcích daného roku. Cenová 
nabídka je kal kulována individuálně v závislosti na cel kovém nákladu 
a to na základě písemné poptávky.

rozměr listů: 180 × 130 mm
materiál: křída lesklá 80 g/m2 všechny listy kalendáře
barevnost: 4/4 cena za ks dle nákladu



Monotematické regionální stolní kalendáře

Nabízíme realizaci regionálních stolních kalendářů, jenž mohou ob
sahovat i místní historické záběry či fotografie našich předků, které 
byly roky skryté, a to v soukromých sbírkách či archivech regionál
ních muzeí nebo oblastních archivů. Prostřednictvím tohoto typu stol
ního kalendáře, jehož zadavatelem mohou být jak města či jednotlivé 
obce v celé ČR, tak i zájmové spolky, mohou vzniknout velmi zajímavé 
a zároveň i specifické stolní kalendáře, jejichž obliba u obyvatel daného 
regionu bude vysoká. S oblibou těchto kalendářů se váže i jejich velmi 
dobrá prodej nost. Dá se tak říci, že tento typ kalendáře má schopnost 
být samo financovatelný. Kalendář je možné realizovat jak ve formě 
týdenního, tak i stejně dobře ve formě dvoutýdenního kalendária. Ce
nová nabídka je kal kulována individuálně v závislosti na celkovém ná
kladu a to na základě písemně učiněné poptávky.

rozměr listů: 297 × 150 mm nebo 322 × 105 mm
materiál: křída lesklá 115 g/m2 všechny listy kalendáře
barevnost: 4/4 

Tento diář má na zřeteli potřeby uživatele, a proto zde každý najde vše, co by správ
nému diáři chybět nemělo. Netypický rozměr, který se snadno vej de do náprsní ka
psy, dodává diáři jeho praktičnost při zachování plné funkčnosti. 

A co více, z diáře lze vytvořit vhodný reklamní 
firemní předmět. Stačí jen desky diáře 

využít jako vhodnou prezentační 
plo   chu, která poslouží jako ne

agresivní, ale účinná firemní 
pre zen tace.

rozměr listů: 114 × 230 mm
materiál: křída lesklá 115 g/m2

barevnost: 2/2 
titulka: firemní grafika 4/0, karton 350 g/m2

cena za ks dle nákladu

Nástěnný tříměsíční kalendář

Diář 2015 s kalendářovou vazbou a firemními deskami

Jednoduchý, leč žádaný typ nástěn ného ka len
dáře, kde má jeho uži vatel možnost rychlého 
přehledu o dění tří měsíců. Specifické po suvné 
okénko ihned poskytuje informa ci o tom, ko
likátý den v daném mě síci právě je. České ka
lendárium má jazykovou mutaci – angličtina, 
němčina, ruština, polština. Jsou vyznačeny 
i státní svátky zemí SK, D, A, PL, RU, GB.

rozměr listů: 297 × 140 mm
materiál: ofset 80 g/m2 všechny listy kalendáře
barevnost: 2/0
vazba: twinwire
velikost kartonu na tisk: 297 × 165 mm

Karton na zavěšení umožňuje tisk loga firmy či plnobarevnou celo stránkovou formu 
prezentace firmy. Firemní potisk kartonu není součástí ceny kalendářů.

cena za ks 67 Kč

cena za ks 53 Kč

Všechny 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

Na stolní kalendáře je možné na karton stojánku umístit samolepku s firemním logem či nabídkou služeb. 
U ostatních kalendářů je možný ofsetový či sítotiskový dotisk loga firmy na podkladový karton. 

Bližší informace o dotisku včetně cen získáte u našich OZ nebo na www.mestskeknihy.cz.


