
KALENDARZE
SZYTE NA MIARĘ



PROSTYCH
KROKÓW,
ABY SIĘ WYRÓŻNIĆ

Specjalnie dla Ciebie przygotowaliśmy Przewodnik, w którym znajdziesz 
podpowiedzi, w jaki sposób stworzyć własny notes, kalendarz lub planer.  

Stwórz swój kalendarz „szyty na miarę”, który wyróżni Cię z tłumu.
Zastanów się, co chcesz zawrzeć na jego kartach,
a my każdą z nich zaprojektujemy zgodnie z Twoim pomysłem.
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Określ format 
Lubisz klasykę? Postaw na standardowe rozmiary: A4, A5, A6.
Poszukujesz czegoś nowatorskiego? Sprawdź kwadratowy notes. 
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Wybierz materiał
Twarda, miękka, skórzana, ekologiczna, a może papierowa?
Papier offsetowy, ekologiczny FSC, a nawet z kawy lub trawy.
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Postaw na wyjątkowy projekt graficzny3

Uzupełnij detale
Dodaj wstążki, tasiemki i opaski, które idealnie uzupełnią projekt.
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Dodaj znakowanie
Tłoczenie, folia matowa lub błyszcząca, lakier UV to standard.
A gdyby dodatkowo zadrukować każdy bok?
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Masz jakieś specjalne życzenia co do szaty graficznej 
kalendarza? Możemy je spełnić! 
Dodanie stron, zdjęć, kolorów – zadbamy o wszystko.





Dostępne formaty
W naszej ofercie masz możliwość wybrania kliku rozmiarów:

• A4 / B5 / A5 / A6

• Kwadrat - 17,5 x 17,5 cm 

• Slim – 12,5 x 20,5 cm 

• Reporter – 20,5 x 12,5 cm 

• Mini – 8,4 x 13,5 cm 

• Pocket – 9 x 16 cm 

• Wire-o – 17 x 24 cm

• Twoja fanaberia 



Indywidualną okładką pokaż charakter swojej firmy. 

Oferujemy kilka rodzajów okładek z możliwością znakowania dowolnej techniki i wielkości.

„Nie oceniaj książki po okładce?”

Bzdura! 

twarda

miękka papierowa elastyczna 

miękka



Wykończenie okładki

ostre rogi

zaokrąglone rogi

twardy grzbiet

miękki grzbiet



Rodzaje znakowań
Wybierz zdobienie, które sprawi, że Twój notes wyróżni 

się spośród pozostałych.

tłoczenie

nadruk full kolor

tłoczenie folią

lakier UV



Zdecyduj o układzie kalendarium, rozkładzie zdjęć na stronie, logotypów 

czy złotych myśli. Słowem: możesz wszystko!

Wnętrze – możesz wszystko!





Papier offsetowy, ekologiczny FSC, a nawet z kawy lub trawy. 

Nadrukujemy kropki, kratkę, linię, co tylko zechcesz…

Papier

kropki kratka

linie półkratka



Cool dodatki!

kieszeń na dokumenty

papierowa obwoluta

papierowa opaska 

druk na krawędziach



… i jeszcze więcej!

metaliczna folia na krawędziach

perforacja narożnika

płaskie elastyczne zamknięcie
i pętelka na długopis

planery, terminarze, 
listy rzeczy do zrobienia, itp.



Zielony trend!
Chcesz zadbać o środowisko?

Zamiast standardowej okładki wybierz ekologiczną wersję,

czyli papier z naturalnymi źdźbłami trawy lub z kawy. 



… i jeszcze kokardka 
Wśród dodatków uzupełniających znajdziesz m.in.:

• wstążki o szerokości 3 mm, 

• tasiemki w trzech konfiguracjach szerokości: 7mm, 10 mm, 15 mm, 

• opaski o szerokości 3 mm. 

A do tego wszystkie dostępne w 15 kolorach!



Bądźmy w kontakcie 
Czujesz niedosyt? Masz pytania, a może chciałbyś dowiedzieć się więcej? 

Michalina Krzysiek 
573 973 163 
mk@salonreklamy.pl

Aneta Kamińska
504 031 383
ak@salonreklamy.pl

SALON REKLAMY
ul. Wadowicka 8A Wejście C
30-415 Kraków
www.salonreklamy.pl
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