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Spójna identyfikacja wizualna Twojej firmy niesie ze sob¹ ogromny potencja³ marketingowy
- im bardziej dbasz o wizerunek firmy, tym lepiej jesteœ odbierany przez klientów,

 którzy ufaj¹, ¿e w równym stopniu zadbasz o ich dobro. 
Spójny graficznie projekt papieru firmowego, blankietów, bloczków, 

teczek ofertowych, segregatorów, wizytówek a tak¿e kopert oraz innych 
materia³ów reklamowych pozwoli Ci zbudowaæ mocn¹ pozycjê, œwiadomoœæ i 

rozpoznawalnoœæ Twojej marki wœród klientów. Zadbaj o szczegó³y 
- zapytaj naszego przedstawiciela o materia³y reklamowe, 

które pomog¹ ich u¿ytkownikom jednoznacznie zidentyfikowaæ Twoj¹ markê!  



Informacje
Ogólne 
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Bloczek reklamowy to niezbêdny ale co wa¿ne tani i bardzo praktyczny artyku³ reklamowy w ka¿dej firmie. 
Przydaje siê podczas spotkañ biznesowych z klientami, na konferencjach, sympozjach, targach, zjazdach czy szkoleniach.

 Jest jednym z lepszych noœników reklamy. 
Trzymaj¹c notes pod rêk¹ klient szybko ale i nieœwiadomie utrwala sobie pozytywny wizerunek Pañstwa firmy.

Notesy reklamowe s¹ sklejone na grzbiecie oraz posiadaj¹ usztywnienie od spodu w postaci bia³ego kartonika.

Bloczki drukujemy w standardowych formatach: A4, A5, A6, A7 i 1/3 DL a tak¿e w formie kwadratowych bloczków
(o boku 9,5 cm) w zadruku jedno- i dwustronnym.

Bloczki kwadratowe klejone b¹dŸ luzem najczêœciej spotykamy u lekarzy pierwszego kontaktu - 
s³u¿¹ g³ównie do wypisania gotowych druczków recept (sklejonych w bloczku - format DL), 

zaleceñ dawkowania leków, terminów kolejnych wizyt etc. 
Rzeczywiœcie ze wzglêdu na swoj¹ powierzchniê na kartkach w bloczkach kwadratowych zapisuje siê rzeczy i sprawy wa¿ne w lapidarnym skrócie.

 S¹ powszechnie wykorzystywane w firmach jako noœnik spraw wa¿nych i priorytetowych.
Proponujemy Pañstwu projekt oraz druk bloczków kwadratowych oraz bloczków typu papier firmowy 

w najpopularniejszych formatach (A4, A5, A6, A7, 1/3 DL) w ró¿nych kombinacjach: luzem, w bloczkach, jednostronne lub dwustronnie zadrukowane. 

Istnieje równie¿ mo¿liwoœæ wyboru kolorystyki nadruku spoœród opcji full color lub 
czarno-bia³y a tak¿e innych opcji uszlachetniania nadruku (np. t³oczenie, uwypuklenie, perforowanie)

Parametry: papier o podwy¿szonej bieli 90 g
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CENNIK

rodzaj 5000 sztuk

750 sztuk 1250 sztuk 1650 sztuk 2050 sztuk

10 000 sztuk 15 000 sztuk 20 000 sztuk

A 4

A 5

A 6

A 7

1/3 DL

Bloczki reklamowe - kolorowe

2012
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500 sztuk 750 sztuk 1250 sztuk 1650 sztuk

300 sztuk 500 sztuk 750 sztuk 1250 sztuk

200 sztuk 400 sztuk 650 sztuk 1150 sztuk

400 sztuk 600 sztuk 800 sztuk 1300 sztuk



Cennik 
Bloczki reklamowe

agencja reklamowaagencja reklamowa

Opcje  
Rozmiar

Rodzaj papieru

Gramatura

Czas realizacji

Dostêpne gramatury papieru: 130g

Dostêpne rodzaje papieru: kreda, b³ysk

5-8 dni roboczych

OGÓLNE INFORMACJE:

Opcje  

DODATKOWE MOZLIWOSCI:
. ,

Opcje  
Ceny

Projekt

Zdjêcia do projektu

POZOSTALE INFORMACJE:

Wszystkie ceny s¹ cenami NETTO

Zdjêcia do projektu nalezy przes³ac na e-mail lub dostarczyc osobiscie
, , ,.

Projekt wykonujemy GRATIS i jest on wliczony w koszt przygotowania projektu

2012

BLOCZKI REKLAMOWE KAMELOT.PL



K
O

N
TA

K
T

PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY

AGENCJA REKLAMOWA KAMELOT

42-400 ZAWIERCIE
UL. OBR. POCZTY GD. 20 s
NIP: 649-20-76-117
REGON:  277659365

Kamelot S.C.

Dane FIRMY:

Dane 
teleadresowe:

WWW.KAMELOT.PL
E-MAIL: BIURO@KAMELOT.PL

TEL.: 32 672 49 76
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W razie jakichkolwiek pytañ b¹dŸ w¹tpliwosci,a takze 
w celu z³ozenia zamówienia prosimy o kontakt z :

,

Numer konta   76 1050 1168 1000 0022 7519 1688 facebook.com/Kamelot.PL

Wygrywaj z nami na:

@@

Tomasz Za³êcki 

514 685 432 

tomasz@kamelot.pl
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