
                                                                  

                CENNIK DO OFERT 2020/2021            

PLAKAT: „PROMOCYJNY PAKIET 2 PRODUKTÓW” 
 

Promocyjny pakiet 2 produktów: cena regularna – 33 zł, promocyjna cena przy zakupie całego 
pakietu 24 zł, w skład pakietu wchodzą: 

• grupa montowana cyfrowo w ramce tekturowej 20 x 32 cm 

• 9 zdjęć różnej wielkości na formacie 15 x 27 cm 

24 zł 

Zdjęcia z powyższego pakietu można zakupić osobno w następujących cenach: 

Grupa montowana cyfrowo ze zdjęć indywidualnych w ramce tekturowej 20 x 32 cm 17 zł 

9 zdjęć różnej wielkości na formacie 15 x 27 cm 16 zł 

PLAKAT „OFERTA NA ZAMÓWIENIA INDYWIDUALNE” 

NR NA 
PLAKACIE 

NAZWA ZDJĘCIA CENA 

5 
Kalendarz młodzieżowy ze zrywanymi kartkami do powieszenia 30 x 45 cm, 
olistwowany 

35 zł 

6 Kalendarz dla najmłodszych ze zrywanymi kartkami do powieszenia 30 x 45 cm 35 zł 

7 Portret w brązowej plastikowej ramce 24 x 31 cm 36 zł 

8 Portret z cyfrowo montowaną togą w czerwonej plastikowej ramce 20 x 26 cm 35 zł 

11 Portret w antyramie 25 x 32 cm 38 zł 

12 Portret w antyramie 25 x 45 cm 41 zł 

17 Portret w białej plastikowej ramce 21 x 28 cm 35 zł 

24 
Fotosznurek, trzy różne portrety 15 x 18 cm z jednego ujęcia z kompletem 
montażowym  w pudełku 

29 zł 

26 Portret na płótnie w plastikowej szaroniebieskiej ramce 24 x 32 cm 41 zł 

„PROMOCYJNY PAKIET 2 PRODUKTÓW DLA KLAS VIII” 

Promocyjny pakiet 2 produktów: cena regularna – 39 zł, promocyjna cena przy zakupie całego 
pakietu 29 zł, w skład pakietu wchodzą: 

• pamiątka ukończenia szkoły podstawowej z budynkiem 20 x 64 cm 

• 9 zdjęć różnej wielkości na formacie 15 x 27 cm 

29 zł 

Zdjęcia z powyższego pakietu można zakupić osobno w następujących cenach: 

Pamiątka ukończenia szkoły podstawowej z budynkiem 20 x 64 cm 23 ZŁ 

9 zdjęć różnej wielkości na formacie 15 x 27 cm 16 ZŁ 



                                                                  

 


