OFERTA DE PRODUSE (uzuale)
Cărți de vizită

Simple / Duble cu big

Foi cu antet
Diplome
Flyere

A4 / A5 / DL (100x210 mm, 1/3 A4) / A6

Bloc Notes-uri
A4 / A5 / A6

Pliante

A4 deschis, A5 închis 1 big / A4 deschis, 100x210 mm
închis, 2 biguri / A3 deschis, A4 închis 1 big

Formulare
autocopiative

Mape

440x310 deschis, 220x310 închis, 1 big, buzunar lipit
/ 440x310 deschis, 215x310 închis, 2 biguri, buzunar
lipit simplu sau cu burduf

Agende
Cataloage

Mape CD/DVD
Ghiduri

Mape documente
Poze digitale

130x180 mm

Albume

Invitații/
felicitări

210x100 mm / 145x220 mm / 210 x 200 deschis,
210x100 închis, 1 big / 145 x 420 deschis, 145x210
închis, 1 big

Reviste

Etichete
autocolante

180x50 / 190x55 / 90x50 / 85x55

Calendare

De buzunar / De birou / De perete

Broșuri
Prezentări cu spiră
Cărți

Carduri de masă tip plic
Ecusoane

Meniuri eveniment
Numere de masă

Legitimații

Etichete sticle

Carduri plastic

Coperți carcase CD/DVD
Postere indoor

A3, SRA3, 488 x 330 mm
50x70, 70x100, 60x80, 80x120

Plicuri personalizate

DL, C6, C5, C4

CD/DVD-uri personalizate

Pungi plastic
personalizate
Fanioane

Wobblere

RollUp-uri
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Shelftalkere

CĂRȚI DE VIZITĂ SIMPLE

Termen de execuție:
2 ore- 2 zile de la bunul de tipar.

OFERTA DE PREȚ (unitar)
carton dublu cretat mat de 300 grame

Tip/Tiraj

100-500

600-1,000

Peste
1,100

Policromie o față

0.06 euro

0.05 euro

0.04 euro

Policromie față+verso

0.09 euro

0.08 euro

0.07 euro

Policromie față și plastifiate mat
față+verso

0.12 euro

0.11 euro

0.10 euro

Policromie față și plastifiate lucios
față+verso

0.11 euro

0.10 euro

0.09 euro

Policromie o față și cu colțuri
rotunjite

0.17 euro

0.16 euro

0.15 euro

Policromie față+verso, plastifiate
mat față+verso, colțuri rotunjite

0.22 euro

0.21 euro

0.20 euro

SPECIFICAȚII
Format: 85 x 55 mm sau 90 x 50 mm sau 90 x 55 mm.
Suport: carton dublu cretat mat/lucios Novatech (alte suporturi uzuale: offset cu grad
mare de alb Serixo de 300 g, Colotech de 300 g sau cartoane speciale)
Tipar: policromie o față (4+0 culori) sau față+verso (4+4 culori)
Finisări incluse: tăiere la format, cules, adunat, ambalat.
Finisări opționale neincluse în preț: Plastifiere mată sau lucioasă față+verso, lăcuire
totală sau selectivă, perforare, rotunjire colțuri, ștanțare, cașerare pe diverse
suporturi, folio, embosare.
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Tiraj: minim 100 de bucăți
pentru un model, minim un
model, multiplu de 100 pe
model. Prețurile specificate se
aplică și pentru comenzi lunare
cumulate.

Ambalare:
seturi de câte 100 în cutii.

Pentru comenzi (lunare) de
peste 1,100 bucăți asigurăm
gratuit machetarea, (inclusiv
partea legată de date variabile)
precum și livrarea la sediul
clientului.

Compatibil tipar date variabile.

Prețurile nu conțin: creația
grafică, machetarea, livrarea.
Prețurile nu conțin TVA și sunt
exprimate în euro. Factura se va
emite în RON la cursul BNR din
data emiterii.
Imaginile sunt orientative.

CĂRȚI DE VIZITĂ DUBLE

Termen de execuție:
4 ore- 3 zile de la bunul de tipar.

OFERTA DE PREȚ (unitar)
carton dublu cretat mat de 300 grame

Tip/Tiraj

50- 250

300-500

Peste 550

Policromie o față

0.15 euro

0.12 euro

0.10 euro

Policromie față+verso

0.25 euro

0.21 euro

0.19 euro

Policromie o față și plastifiate
mat o față

0.24 euro

0.20 euro

0.18 euro

Policromie față+verso, plastifiate
mat față+verso

0.34 euro

0.28 euro

0.25 euro

Policromie față+verso, colțuri
rotunjite

0.35 euro

0.29 euro

0.26 euro

Policromie față+verso, plastifiate
mat față+verso, colțuri rotunjite

0.45 euro

0.37 euro

0.33 euro

SPECIFICAȚII
Format: închis 85x55mm și deschis 170x55mm/85x110mm sau închis 90x50mm și
deschis 180x50mm/90x100mm, 1 big
Suport: carton dublu cretat mat/lucios Novatech de 300 g (alte suporturi uzuale:
offset cu grad mare de alb Serixo de 300 g, Colotech de 300 g sau cartoane speciale)
Tipar: policromie o față (4+0 culori) sau față+verso (4+4 culori)
Finisări incluse: tăiere la format, cules, adunat, ambalat, biguire (1 big).
Finisări opționale neincluse în preț: Plastifiere mată sau lucioasă față+verso, lăcuire
totală sau selectivă, perforare, rotunjire colțuri, ștanțare, cașerare pe diverse
suporturi, folio, embosare.
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Tiraj: minim 50 de bucăți pentru
un model, minim un model,
multiplu de 50 pe model.
Prețurile specificate se aplică și
pentru
comenzi
lunare
cumulate.

Ambalare:
seturi de câte 50 în cutii.

Pentru comenzi (lunare) de
peste 550 de bucăți asigurăm
gratuit machetarea (inclusiv
partea legată de date variabile)
precum și livrarea la sediul
clientului.

Compatibil tipar date variabile.

Prețurile nu conțin: creația
grafică, machetarea, livrarea.
Prețurile nu conțin TVA și sunt
exprimate în euro. Factura se va
emite în RON la cursul BNR din
data emiterii.
Imaginile sunt orientative.

FLYERE

OFERTA DE PREȚ (unitar)
carton dublu cretat mat/lucios de 150 g, tipar policromie față+verso

Format

Tiraj/preț unitar

A4

50-100
0.38 euro

150-300
0.31 euro

Peste 350
0.27 euro

A5

100-200
0.21 euro

300-600
0.16 euro

Peste 700
0.14 euro

1/3 A4 (210x100 mm)

150-300
0.15 euro

450-900
0.11 euro

Peste 1,050
0.09 euro

A6

200-400
0.13 euro

600-1,200
0.09 euro

Peste 1,400
0.07 euro

SPECIFICAȚII
Format: A4, A5, DL (100x210 mm), A6
Suport: carton dublu cretat mat/lucios Novatech de 150 g (alte suporturi uzuale:
dublu cretat mat/lucios de 130/170/200 grame, carton offset cu grad mare de alb
Serixo de 130/150/170/200 grame, Colotech de 120/160/200 grame sau cartoane
speciale)
Tipar: policromie o față (4+0 culori) sau față+verso (4+4 culori)
Finisări incluse: tăiere la format, cules, adunat, ambalat.
Finisări opționale neincluse în preț: Plastifiere mată sau lucioasă față+verso, lăcuire
totală sau selectivă, perforare, rotunjire colțuri, ștanțare, cașerare , folio, embosare.
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Termen de execuție:
2 ore- 2 zile de la bunul de tipar.

Tiraj: minim 50/100/150/200 de
bucăți. Prețurile specificate se
aplică și pentru comenzi lunare
cumulate.

Ambalare:
seturi de câte 50/100/150/200..

Pentru comenzi (lunare) de
peste
350/700/1,050/1,400
asigurăm gratuit machetarea,
(inclusiv partea legată de date
variabile) precum și livrarea la
sediul clientului.

Compatibil tipar date variabile.

Prețurile nu conțin: creația
grafică, machetarea, livrarea.
Prețurile nu conțin TVA și sunt
exprimate în euro. Factura se va
emite în RON la cursul BNR din
data emiterii.
Imaginile sunt orientative.

PLIANTE

OFERTA DE PREȚ (unitar)
carton dublu cretat mat/lucios de 170 g, tipar policromie față+verso

Format

Tiraj/preț unitar

A3 deschis, A4 închis,
1 big

25-50
0.76 euro

75-150
0.67 euro

Peste 175
0.61 euro

A4 deschis, A5 închis,
1 big

50-100
0.41 euro

150-300
0.36 euro

Peste 350
0.33 euro

A4 deschis, 210x99 mm
închis, 2 biguri

50-100
0.43 euro

150-300
0.38 euro

Peste 350
0.35 euro

SPECIFICAȚII
Format: deschis A3 (420 x 297 mm), închis A4 (210 x 297 mm), 1 big
deschis A4 (210 x 297 mm), închis A5 (210 x 148.5 mm), 1 big
deschis A4 (210 x 297 mm), Închis 210 x 99 mm, 2 biguri
Suport: carton dublu cretat mat/lucios Novatech de 170 g (alte suporturi uzuale:
dublu cretat mat/lucios, offset, Colotech, special de 130/150/200 grame)
Tipar: policromie față+verso (4+4 culori)
Finisări incluse: tăiere la format, biguire (1 big), cules, adunat, ambalat
Finisări opționale neincluse în preț: Plastifiere mată sau lucioasă față+verso, lăcuire
totală sau selectivă, perforare, rotunjire colțuri, ștanțare, cașerare pe diverse
suporturi, folio, embosare.
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Termen de execuție:
4 ore- 3 zile de la bunul de tipar.

Tiraj: minim 25/50 de bucăți.
Prețurile specificate se aplică și
pentru
comenzi
lunare
cumulate.

Ambalare:
seturi de câte 25/50/100..

Pentru comenzi (lunare) de
peste 175/350 asigurăm gratuit
machetarea (inclusiv partea
legată de date variabile) precum
și livrarea la sediul clientului.

Compatibil tipar date variabile.

Prețurile nu conțin: creația
grafică, machetarea, livrarea.
Prețurile nu conțin TVA și sunt
exprimate în euro. Factura se va
emite în RON la cursul BNR din
data emiterii.
Imaginile sunt orientative.

MAPE

Termen de execuție:
1 zi- 4 zile de la bunul de tipar.

OFERTA DE PREȚ (unitar)
carton dublu cretat mat/lucios de 300 grame

Format

Tiraj/preț unitar

1 big, tipar policromie o
față, buzunar lipit 1 big

25-50
0.97 euro

75-150
0.84 euro

Peste 175
0.76 euro

2 biguri, tipar policromie o
față, buzunar lipit 2 biguri

25-50
1.01 euro

75-150
0.88 euro

Peste 175
0.80 euro

1 big, tipar policromie o
față, buzunar lipit 1 big,
plastifiată mat față+verso

25-50
1.50 euro

75-150
1.24 euro

Peste 175
1.11 euro

2 biguri, tipar policromie o
față, buzunar lipit 2 biguri,
plastifiată mat față+verso

25-50
1.54 euro

75-150
1.28 euro

Peste 175
1.15 euro

SPECIFICAȚII
Format: deschis 440 x 310 mm, închis 220 x 310 mm/215x310, 1 big sau 2 biguri
Suport: carton dublu cretat mat/lucios Novatech de 300 g (alte suporturi uzuale:
Colotech 300 grame)
Tipar: policromie o față (4+0 culori)
Finisări incluse: biguire (1/2 biguri), tăiere la format, buzunar netipărit lipit cu SDA,
cules, adunat, ambalat.
Finisări opționale neincluse în preț: Plastifiere mată sau lucioasă față+verso, lăcuire
totală sau selectivă, perforare, rotunjire colțuri, ștanțare, cașerare , folio, embosare.,
suport CD/DVD buton.
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Tiraj: minim 25 de bucăți.
Prețurile specificate se aplică și
pentru
comenzi
lunare
cumulate.

Ambalare:
seturi de câte 25/50..

Pentru comenzi (lunare) de
peste 175 de bucăți asigurăm
gratuit machetarea, inclusiv
partea legată de date variabile,
precum și livrarea la sediul
clientului.

Compatibil tipar date variabile.

Prețurile nu conțin: creația
grafică, machetarea, livrarea.
Prețurile nu conțin TVA și sunt
exprimate în euro. Factura se va
emite în RON la cursul BNR din
data emiterii.
Imaginile sunt orientative.

INVITAȚII/FELICITĂRI

OFERTA DE PREȚ (unitar)
carton ultra lucios o față, 300 grame, tipar policromie față+verso

Format

Tiraj/preț unitar

A5

100-200
0.31 euro

300-600
0.25 euro

Peste 700
0.23 euro

A5 închis, 148x420 mm
deschis, 1 big

50-100
0.46 euro

150-300
0.38 euro

Peste 350
0.35 euro

DL, 1/3 A4 (210x100 mm)

150-300
0.24 euro

450-900
0.20 euro

Peste 1,050
0.18 euro

deschis 210x200 mm, închis
210x100 mm

50-100
0.46 euro

150-300
0.38 euro

Peste 350
0.35 euro

SPECIFICAȚII
Format: A5, DL, A5 deschis, 148x420 mm închis 1 big, DL închis, 210x200 mm
deschis, 1 big
Suport: carton ultra gloss 300 grame (alte suporturi uzuale: dublu cretat, offset cu
grad mare de alb Serixo, Colotech de 300 grame sau cartoane speciale)
Tipar: policromie față+verso (4+4 culori)
Finisări incluse: tăiere la format, cules, adunat, ambalat.
Finisări opționale neincluse în preț: Plastifiere mată sau lucioasă față+verso, lăcuire
totală sau selectivă, perforare, rotunjire colțuri, ștanțare, cașerare , folio, embosare.
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Termen de execuție:
3 ore- 4 zile de la bunul de tipar.

Tiraj: minim 100/50/150/50 de
bucăți. Prețurile specificate se
aplică și pentru comenzi lunare
cumulate.

Ambalare:
seturi de câte 100/50/150/50.

Pentru comenzi (lunare) de
peste
700/350/1050/350
asigurăm gratuit machetarea,
inclusiv partea legată de date
variabile, precum și livrarea la
sediul clientului.

Compatibil tipar date variabile.

Prețurile nu conțin: creația
grafică, machetarea, livrarea.
Prețurile nu conțin TVA și sunt
exprimate în euro. Factura se va
emite în RON la cursul BNR din
data emiterii.
Imaginile sunt orientative.

FOTOGRAFII

OFERTA DE PREȚ (unitar)
carton dublu cretat lucios de 300 grame, tipar policromie o față
TIRAJ

25- 100

125- 300

Peste 325

90x 130

0.11 euro

0.09 euro

0.08 euro

100x 150

0.14 euro

0.11 euro

0.09 euro

130x 180

0.17 euro

0.13 euro

0.11 euro

150x 210

0.18 euro

0.14 euro

0.12 euro

200x 300

0.29 euro

0.25 euro

0.23 euro

300x 400

0.58 euro

0.48 euro

0.44 euro

300x 600

3.00 euro

2.40 euro

1.99 euro

300x 900

4.20 euro

3.50 euro

3.09 euro

SPECIFICAȚII
Format: 90x130, 100x150, 130x180, 150x210, 200x300, 300x400, 300x600, 300x900
Suport: carton dublu cretat lucios 300 grame Novatech (alte suporturi uzuale: ultra
lucios de 300 grame, Colotech de 300 grame)
Tipar: policromie o față (4+0 culori)
Finisări incluse: tăiere la format, adunat, cules, ambalat
Finisări opționale neincluse în preț: Plastifiere mată sau lucioasă față+verso, lăcuire
totală sau selectivă, perforare, rotunjire colțuri, ștanțare, cașerare , folio, embosare.
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Termen de execuție:
2 ore- 2 zile de la bunul de tipar.

Tiraj: minim 25 de bucăți.
Prețurile specificale se aplică și
pentru
comenzi
lunare
cumulate.

Ambalare:
seturi de câte 25/50/100/200..

Pentru comenzi (lunare) de
peste 325 de bucăți asigurăm
gratuit machetarea (inclusiv
partea legată de date variabile)
precum și livrarea la sediul
clientului.

Compatibil tipar date variabile.

Prețurile nu conțin: creația
grafică, machetarea, livrarea.
Prețurile nu conțin TVA și sunt
exprimate în euro. Factura se va
emite în RON la cursul BNR din
data emiterii.
Imaginile sunt orientative.

ETICHETE

AUTOCOLANTE

OFERTA DE PREȚ (unitar)
autocolant polipropilenă (mat, lucios, transparent),, tipar policromie o față

TIRAJ (echivalent A4)

50- 100

150- 300

Peste 350

210x 297

0.68 euro

0.56 euro

0.51 euro

210x 148

0.35 euro

0.29 euro

0.25 euro

105x 248

0.17 euro

0.14 euro

1.12 euro

105x 70

0.11 euro

0.09 euro

0.08 euro

105x 48

0.08 euro

0.06 euro

0.05 euro

105x 35

0.07 euro

0.05 euro

0.04 euro

70x 35

0.06 euro

0.04 euro

0.03 euro

SPECIFICAȚII
Format: 210x297, 210x148, 105x148, 105x70, 105x48, 105x35, 70x35 mm
Suport: autocolant polipropilenă (mat, lucios, transparent) (alte suporturi uzuale:
autocolant offfset cu striații, autocolant dublu cretat)
Tipar: policromie o față (4+0 culori)
Finisări incluse: tăiere la format, adunat, cules, ambalat.
Finisări opționale neincluse în preț: Plastifiere mată sau lucioasă față+verso, lăcuire
totală sau selectivă, perforare, rotunjire colțuri, ștanțare, cașerare , folio, embosare.
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Termen de execuție:
2 ore- 2 zile de la bunul de tipar.

Tiraj: minim 50 de coli A4.
Prețurile specificale se aplică și
pentru
comenzi
lunare
cumulate.

Ambalare:
seturi de câte 50/100/150/200..

Pentru comenzi (lunare) de
peste 350 asigurăm gratuit
machetarea (inclusiv partea
legată de date variabile) precum
și livrarea la sediul clientului.

Compatibil tipar date variabile.

Prețurile nu conțin: creația
grafică, machetarea, livrarea.
Prețurile nu conțin TVA și sunt
exprimate în euro. Factura se va
emite în RON la cursul BNR din
data emiterii.
Imaginile sunt orientative.

POSTERE INDOOR

Termen de execuție:
2 ore- 2 zile de la bunul de tipar.

OFERTA DE PREȚ (unitar)
TIRAJ

5 - 10

15 - 30

Peste 45

A0

14.40 euro

12.40 euro

10.40 euro

A1

7.40 euro

6.40 euro

5.80 euro

A2

4.30 euro

3.30 euro

3.00 euro

50x70

5.48 euro

4.48 euro

4.10 euro

70x100

9.81 euro

8.81 euro

8.10 euro

60x80

7.10 euro

6.10 euro

5.50 euro

80x120

14.00 euro

12.00 euro

10.00 euro

TIRAJ

25 - 50

75 - 150

Peste 175

A3

0.56 euro

0.46 euro

0.42 euro

SRA3

0.58 euro

0.48 euro

0.44 euro

488x 330 mm

0.66 euro

0.55 euro

0.50 euro

Tiraj: minim 5 bucăți. Prețurile
specificale se aplică și pentru
comenzi lunare cumulate.

Ambalare:
seturi de câte 5/10/15 etc.

Pentru comenzi (lunare) de
peste 45/175 asigurăm gratuit
machetarea, inclusiv partea
legată de date variabile, precum
și livrarea la sediul clientului.

SPECIFICAȚII
Format: A4, A5, A6, DL (100x210 mm)
Suport: carton dublu cretat mat/lucios (Novatech), offset cu grad mare de alb
(Serixo) de 150 g, Colotech de 160 g sau cartoane speciale
Tipar: policromie o față (4+0 culori) sau față+verso (4+4 culori)
Finisări incluse: tăiere la format, cules, adunat, ambalat.
Finisări opționale neincluse în preț : Plastifiere mată sau lucioasă față+verso, lăcuire
totală sau selectivă, perforare, rotunjire colțuri, ștanțare, cașerare , folio, embosare.
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Compatibil tipar date variabile.

Prețurile nu conțin: creația
grafică, machetarea, livrarea.
Prețurile nu conțin TVA și sunt
exprimate în euro. Factura se va
emite în RON la cursul BNR din
data emiterii.
Imaginile sunt orientative.

CD/DVD PERSONALIZATE

Termen de execuție:
2 zile- 4 zile de la bunul de tipar.

OFERTA DE PREȚ (unitar)

TIRAJ

50- 100

150-300

Peste 450

CD
700 MB

0.73 euro

0.66 euro

0.59 euro

Mini CD
200 MB

1.36 euro

1.26 euro

1.19 euro

CD card 50
MB

1,36 euro

1.26 euro

1.19 euro

DVD
4.7 GB

0.94 euro

0.87 euro

0.80 euro

Prețurile includ cd-ul sau dvd-ul dar nu și inscripționarea datelor..

Tiraj: minim 50 de bucăți.
Prețurile specificate se aplică și
pentru
comenzi
lunare
cumulate.

Ambalare:
seturi de câte 50.

Pentru comenzi (lunare) de
peste 450 de bucăți asigurăm
gratuit machetarea (inclusiv
partea legată de date variabile)
precum și livrarea la sediul
clientului.

Compatibil tipar date variabile.

BTL CREATIVE COMMUNICATION
Str. Scheiul de Jos nr. 9 Sector 2, Bucureşti
Tel: (+4) 021 201 67 28, (+4) 021 201 67 29 Fax (+4) 031 437 77 44
advertising@btlgroup.ro
www.advertising.btlgroup.ro

Prețurile nu conțin: creația
grafică, machetarea, livrarea.
Prețurile nu conțin TVA și sunt
exprimate în euro. Factura se va
emite în RON la cursul BNR din
data emiterii.
Imaginile sunt orientative.

COPERȚI CARCASE CD/DVD

Termen de execuție:
2 ore- 4 zile de la bunul de tipar.

OFERTA DE PREȚ (unitar)
carton dublu cretat mat/lucios de 130 grame
TIRAJ

50- 100

150-300

Peste 350

Copertă DVD

0.28 euro

0.23 euro

0.21 euro

Față dublă CD

0.16 euro

0.13 euro

0.11 euro

Față simplă CD

0.11 euro

0.08 euro

0.07 euro

Spate CD

0.15 euro

0.12 euro

0.10 euro

Tiraj: minim 50 de bucăți.
Prețurile specificate se aplică și
pentru
comenzi
lunare
cumulate.

Ambalare:
seturi de câte 50.

SPECIFICAȚII
Format: coperta DVD 272 x 182 mm, față dublă CD 242 x 120 mm, Față simplă CD
121 x 120 mm, Spate CD 150 x 118 mm
Suport: carton dublu cretat mat/lucios Novatech de 130 g.
Tipar: policromie o față (4+0 culori)
Finisări incluse:biguire (1 sau 2 biguri) tăiere la format, cules, adunat, ambalat.
Finisări opționale neincluse în preț : Plastifiere mată sau lucioasă o față sau
față+verso, lăcuire totală sau selectivă, perforare, rotunjire colțuri, ștanțare.

Pentru comenzi (lunare) de
peste 350 de bucăți asigurăm
gratuit machetarea (inclusiv
partea legată de date variabile)
precum și livrarea la sediul
clientului.

Compatibil tipar date variabile.

BTL CREATIVE COMMUNICATION
Str. Scheiul de Jos nr. 9 Sector 2, Bucureşti
Tel: (+4) 021 201 67 28, (+4) 021 201 67 29 Fax (+4) 031 437 77 44
advertising@btlgroup.ro
www.advertising.btlgroup.ro

Prețurile nu conțin: creația
grafică, machetarea, livrarea.
Prețurile nu conțin TVA și sunt
exprimate în euro. Factura se va
emite în RON la cursul BNR din
data emiterii.
Imaginile sunt orientative.

PLICURI PERSONALIZATE

Termen de execuție:
3 zile- 7 zile de la bunul de tipar.

OFERTA DE PREȚ (unitar)

TIRAJ

100- 500

600-900

Peste 1,000

C4

0.36 euro

0.30 euro

0.27 euro

C5

0.24 euro

0.20 euro

0.18 euro

C6

0.21 euro

0.16 euro

0.14 euro

DL

0.17 euro

0.14 euro

0.13 euro

Tiraj: minim 100 de bucăți.
Prețurile specificate se aplică și
pentru
comenzi
lunare
cumulate.

Ambalare:
seturi de câte 100.

SPECIFICAȚII
Format:
C4
229 x 324 mm
C5
162 x 229 mm
C6
114 x 162 mm
DL
110 x 220 mm
Suport: Hârtie offset de 100 grame, fără fereastră.
Tipar: policromie o față (4+0 culori)
Finisări incluse: cules, adunat, ambalat
Finisări Finisări opționale neincluse în preț : lăcuire totală sau selectivă, ștanțare,
folio, embosare.

BTL CREATIVE COMMUNICATION
Str. Scheiul de Jos nr. 9 Sector 2, Bucureşti
Tel: (+4) 021 201 67 28, (+4) 021 201 67 29 Fax (+4) 031 437 77 44
advertising@btlgroup.ro
www.advertising.btlgroup.ro

Pentru comenzi (lunare) de
peste 1,000 bucăți asigurăm
gratuit machetarea, (inclusiv
partea legată de date variabile)
precum și livrarea la sediul
clientului.

Compatibil tipar date variabile.

Prețurile nu conțin: creația
grafică, machetarea, livrarea.
Prețurile nu conțin TVA și sunt
exprimate în euro. Factura se va
emite în RON la cursul BNR din
data emiterii.
Imaginile sunt orientative.

FOI ANTET

Termen de execuție:
2 ore- 2 zile de la bunul de tipar.

OFERTA DE PREȚ (unitar)
Hârtie offset de 80 grame

100-200

300-600

Peste 700

0.18 euro

0.16 euro

0.14 euro

TIRAJ

Tiraj: minim 100 de bucăți.
Prețurile specificate se aplică și
pentru
comenzi
lunare
cumulate.

SPECIFICAȚII
Format: A4
Suport: hârtie offset cu grad mare de alb (Serixo) de 80 g
Tipar: policromie o față (4+0 culori)
Finisări incluse: tăiere la format, cules, adunat, ambalat
Finisări opționale neincluse în preț: Perforare.

Ambalare:
seturi de câte 100.

Pentru comenzi (lunare) de
peste 700 de bucăți asigurăm
gratuit machetarea (inclusiv
partea legată de date variabile)
precum și livrarea la sediul
clientului.

Compatibil tipar date variabile.

BTL CREATIVE COMMUNICATION
Str. Scheiul de Jos nr. 9 Sector 2, Bucureşti
Tel: (+4) 021 201 67 28, (+4) 021 201 67 29 Fax (+4) 031 437 77 44
advertising@btlgroup.ro
www.advertising.btlgroup.ro

Prețurile nu conțin: creația
grafică, machetarea, livrarea.
Prețurile nu conțin TVA și sunt
exprimate în euro. Factura se va
emite în RON la cursul BNR din
data emiterii.
Imaginile sunt orientative.

DIPLOME

Termen de execuție:
2 ore- 2 zile de la bunul de tipar.

OFERTA DE PREȚ (unitar)
carton dublu cretat mat de 300 grame

10- 99

100-299

Peste 300

0.33 euro

0.25 euro

0.20 euro

TIRAJ

Tiraj: minim 10 de bucăți.
Prețurile specificate se aplică și
pentru
comenzi
lunare
cumulate.

SPECIFICAȚII
Format: A4
Suport: carton dublu cretat mat/lucios Novatech de 300 grame (alte suporturi
uzuale: Colotech 300 de grame, cartoane speciale)
Tipar: policromie o față (4+0 culori)
Finisări incluse: tăiere la format, cules, adunat, ambalat
Finisări opționale neincluse în preț : Plastifiere mată sau lucioasă, o față sau
față+verso. Lăcuire totală sau selectivă. Rotunjire colțuri. Ștanțare. Folio, embosare.

Ambalare:
seturi.

Pentru comenzi (lunare) de
peste 700 de bucăți asigurăm
gratuit machetarea (inclusiv
partea legată de date variabile)
precum și livrarea la sediul
clientului.

Compatibil tipar date variabile.

BTL CREATIVE COMMUNICATION
Str. Scheiul de Jos nr. 9 Sector 2, Bucureşti
Tel: (+4) 021 201 67 28, (+4) 021 201 67 29 Fax (+4) 031 437 77 44
advertising@btlgroup.ro
www.advertising.btlgroup.ro

Prețurile nu conțin: creația
grafică, machetarea, livrarea.
Prețurile nu conțin TVA și sunt
exprimate în euro. Factura se va
emite în RON la cursul BNR din
data emiterii.
Imaginile sunt orientative.

MAPĂ DOCUMENTE

Termen de execuție:
1 zi- 4 zile de la bunul de tipar.

OFERTA DE PREȚ (unitar)
carton dublu cretat mat/lucios de 300 grame
50- 100

150- 300

Peste 350

0.43 euro

0.37 euro

0.34 euro

TIRAJ

Tiraj: minim 50 de bucăți.
Prețurile specificate se aplică și
pentru
comenzi
lunare
cumulate.

SPECIFICAȚII
Format: deschis 220 x 310 mm, închis 220 x 130 mm, 2 biguri
Suport: carton dublu cretat mat/lucios (Novatech) de 300 g
Tipar: policromie o față (4+0 culori)
Finisări incluse: biguire (2 biguri), tăiere la format, lipire cu SDA, cules, adunat,
ambalat.
Finisări opționale neincluse în preț : Plastifiere mată sau lucioasă, o față sau
față+verso. Lăcuire totală sau selectivă. Rotunjire colțuri. Ștanțare. Folio, embosare,
aplicare suport buton CD/DVD.

Ambalare:
Seturi de câte 50.

Pentru comenzi (lunare) de
peste 350 de bucăți asigurăm
gratuit machetarea (inclusiv
partea legată de date variabile)
precum și livrarea la sediul
clientului.

Compatibil tipar date variabile.

BTL CREATIVE COMMUNICATION
Str. Scheiul de Jos nr. 9 Sector 2, Bucureşti
Tel: (+4) 021 201 67 28, (+4) 021 201 67 29 Fax (+4) 031 437 77 44
advertising@btlgroup.ro
www.advertising.btlgroup.ro

Prețurile nu conțin: creația
grafică, machetarea, livrarea.
Prețurile nu conțin TVA și sunt
exprimate în euro. Factura se va
emite în RON la cursul BNR din
data emiterii.
Imaginile sunt orientative.

MAPĂ CD/DVD

Termen de execuție:
1 zi- 4 zile de la bunul de tipar.

OFERTA DE PREȚ (unitar)
carton dublu cretat mat/lucios de 300 grame
50- 100

150- 300

Peste 350

0.39 euro

0.32 euro

0.29 euro

TIRAJ

Tiraj: minim 50 de bucăți.
Prețurile specificate se aplică și
pentru
comenzi
lunare
cumulate.

SPECIFICAȚII
Format: închis 120 x 120 mm, deschis 120 x 240 mm
Suport: carton dublu cretat mat/lucios de 300 grame
Tipar: policromie o față (4+0 culori)
Finisări incluse: biguire (1 big), tăiere la format, cules, adunat, ambalat, lipit buton
CD/DVD
Finisări opționale neincluse în preț : Plastifiere mată sau lucioasă, o față sau
față+verso. Lăcuire totală sau selectivă. Rotunjire colțuri. Ștanțare. Folio, embosare.

Ambalare:
Seturi de câte 50.

Pentru comenzi (lunare) de
peste 350 de bucăți asigurăm
gratuit machetarea (inclusiv
partea legată de date variabile)
precum și livrarea la sediul
clientului.

Compatibil tipar date variabile.

BTL CREATIVE COMMUNICATION
Str. Scheiul de Jos nr. 9 Sector 2, Bucureşti
Tel: (+4) 021 201 67 28, (+4) 021 201 67 29 Fax (+4) 031 437 77 44
advertising@btlgroup.ro
www.advertising.btlgroup.ro

Prețurile nu conțin: creația
grafică, machetarea, livrarea.
Prețurile nu conțin TVA și sunt
exprimate în euro. Factura se va
emite în RON la cursul BNR din
data emiterii.
Imaginile sunt orientative.

INSERTURI AGENDE

Termen de execuție:
2 ore- 2 zile de la bunul de tipar.

OFERTA DE PREȚ (unitar)
carton dublu cretat mat/lucios de 115 grame

TIRAJ/format(mm)

50- 100

150- 300

Peste 350

160x 235

0.21 euro

0.16 euro

0.14 euro

140x 205

0.21 euro

0.16 euro

0.14 euro

205x 260

0.35 euro

0.29 euro

0.27 euro

210x 270

0.35 euro

0.29 euro

0.27 euro

SPECIFICAȚII
Format:160x235 mm, 140x205 mm, 205x260 mm, 210x270 mm
Suport: carton dublu cretat mat/ lucios 115 grame (Novatech)
Tipar:policromie față+verso (4+4culori)
Finisări incluse: tăiere la format, cules, adunat, ambalat
Finisări opționale neincluse în preț : Plastifiere mată sau lucioasă, o față sau
față+verso. Lăcuire totală sau selectivă. Rotunjire colțuri. Ștanțare. Folio, embosare.

Tiraj: minim 50 de bucăți.
Prețurile specificate se aplică și
pentru
comenzi
lunare
cumulate.

Ambalare:
Seturi de câte 50.

Pentru comenzi (lunare) de
peste 350 de bucăți asigurăm
gratuit machetarea (inclusiv
partea legată de date variabile)
precum și livrarea la sediul
clientului.

Compatibil tipar date variabile.

BTL CREATIVE COMMUNICATION
Str. Scheiul de Jos nr. 9 Sector 2, Bucureşti
Tel: (+4) 021 201 67 28, (+4) 021 201 67 29 Fax (+4) 031 437 77 44
advertising@btlgroup.ro
www.advertising.btlgroup.ro

Prețurile nu conțin: creația
grafică, machetarea, livrarea.
Prețurile nu conțin TVA și sunt
exprimate în euro. Factura se va
emite în RON la cursul BNR din
data emiterii.
Imaginile sunt orientative.

CAPACE CALENDARE

Termen de execuție:
2 ore- 2 zile de la bunul de tipar.

Tiraj: minim 50 de bucăți.
Prețurile specificate se aplică și
pentru
comenzi
lunare
cumulate.

OFERTA DE PREȚ (unitar)
carton dublu cretat mat/lucios de 300 grame

50- 100

150- 300

Peste 350

0.22 euro

0.17 euro

0.15 euro

TIRAJ
Ambalare:
Seturi de câte 50.

SPECIFICAȚII
Format: 150x330 mm, grafica se încadrează în maxim 130 x 310 mm.
Suport: carton dublu cretat mat/lucios 300 grame (Novatech)
Tipar: policromie o față (4+0 culori)
Finisări incluse: tăiere la format, cules, adunat, ambalat.
Finisări opționale neincluse în preț : Plastifiere mată sau lucioasă, o față sau
față+verso. Lăcuire totală sau selectivă. Rotunjire colțuri. Ștanțare. Folio, embosare.

Pentru comenzi (lunare) de
peste 350 de bucăți asigurăm
gratuit machetarea (inclusiv
partea legată de date variabile)
precum și livrarea la sediul
clientului.

Compatibil tipar date variabile.

BTL CREATIVE COMMUNICATION
Str. Scheiul de Jos nr. 9 Sector 2, Bucureşti
Tel: (+4) 021 201 67 28, (+4) 021 201 67 29 Fax (+4) 031 437 77 44
advertising@btlgroup.ro
www.advertising.btlgroup.ro

Prețurile nu conțin: creația
grafică, machetarea, livrarea.
Prețurile nu conțin TVA și sunt
exprimate în euro. Factura se va
emite în RON la cursul BNR din
data emiterii.
Imaginile sunt orientative.

CALENDARE BUZUNAR

Termen de execuție:
1 zi- 3 zile de la bunul de tipar.

OFERTA DE PREȚ (unitar)
carton dublu cretat mat/lucios de 300 grame

120- 600

720-1,080

Peste 1,200

0.18 euro

0.15 euro

0.13 euro

TIRAJ

Tiraj: minim 120 de bucăți.,
multiplu de 120 Prețurile
specificate se aplică și pentru
comenzi lunare cumulate.

SPECIFICAȚII
Format: 100x70 mm
Suport: carton dublu cretat mat de 300 grame (Novatech)
Tipar: policromie față+verso(4+4culori)
Finisări incluse: plastifiere lucioasă față+verso, rotunjire colțuri, tăiere la format,
cules, adunat, ambalat
Finisări opționale neincluse în preț : Plastifiere mată o față sau față+verso. Lăcuire
totală sau selectivă. Ștanțare. Folio, embosare.

Ambalare:
Seturi de câte 120.

Pentru comenzi (lunare) de
peste 1,200 de bucăți asigurăm
gratuit machetarea (inclusiv
partea legată de date variabile)
precum și livrarea la sediul
clientului.

Compatibil tipar date variabile.

BTL CREATIVE COMMUNICATION
Str. Scheiul de Jos nr. 9 Sector 2, Bucureşti
Tel: (+4) 021 201 67 28, (+4) 021 201 67 29 Fax (+4) 031 437 77 44
advertising@btlgroup.ro
www.advertising.btlgroup.ro

Prețurile nu conțin: creația
grafică, machetarea, livrarea.
Prețurile nu conțin TVA și sunt
exprimate în euro. Factura se va
emite în RON la cursul BNR din
data emiterii.
Imaginile sunt orientative.

CALENDARE BIROU

Termen de execuție:
1 zi- 3 zile de la bunul de tipar.

OFERTA DE PREȚ (unitar)

50- 100

150-300

Peste 350

4.79 euro

3.63 euro

2.99 euro

TIRAJ

Tiraj: minim 50 de bucăți.
Prețurile specificate se aplică și
pentru
comenzi
lunare
cumulate.

SPECIFICAȚII
Format: 200x99 mm - 13 file, 200x119 mm - suport susținere cu 3 biguri.
Suport: carton dublu cretat 150 grame (Novatech) – filele calendarului, carton duplex
– suportul de susținere
Tipar: policromie față+verso(4+4culori)
Finisări incluse: legat cu spiră metalică, biguire suport (3 biguri), tăiere la format,
adunat, cules, ambalat.
Finisări opționale neincluse în preț : Plastifiere mată sau lucioasă, o față sau
față+verso. Lăcuire totală sau selectivă. Ștanțare. Folio, embosare.

Ambalare:
Seturi de câte 50.

Pentru comenzi (lunare) de
peste 350 de bucăți asigurăm
gratuit machetarea (inclusiv
partea legată de date variabile)
precum și livrarea la sediul
clientului.

Compatibil tipar date variabile.

BTL CREATIVE COMMUNICATION
Str. Scheiul de Jos nr. 9 Sector 2, Bucureşti
Tel: (+4) 021 201 67 28, (+4) 021 201 67 29 Fax (+4) 031 437 77 44
advertising@btlgroup.ro
www.advertising.btlgroup.ro

Prețurile nu conțin: creația
grafică, machetarea, livrarea.
Prețurile nu conțin TVA și sunt
exprimate în euro. Factura se va
emite în RON la cursul BNR din
data emiterii.
Imaginile sunt orientative.

CALENDARE PERETE

Termen de execuție:
2 zile- 4 zile de la bunul de tipar.

Tiraj: minim 25 de bucăți.
Prețurile specificate se aplică și
pentru
comenzi
lunare
cumulate.

OFERTA DE PREȚ (unitar)

25- 50

75- 150

Peste 175

7.99 euro

6.61 euro

4.94 euro

TIRAJ

Ambalare:
Seturi de câte 25.

SPECIFICAȚII
Format: 420x297 mm, 13 file
Suport: carton dublu cretat mat 170 grame
Tipar: policromie față (4+0 culori)
Finisări incluse: legare cu spiră metalică, agățătoare de perete, tăiere la format,
adunat, cules, ambalat
Finisări opționale neincluse în preț : Plastifiere mată sau lucioasă, o față sau
față+verso. Lăcuire totală sau selectivă. Ștanțare. Folio, embosare.

Pentru comenzi (lunare) de
peste 175 de bucăți asigurăm
gratuit machetarea (inclusiv
partea legată de date variabile)
precum și livrarea la sediul
clientului.

Compatibil tipar date variabile.

BTL CREATIVE COMMUNICATION
Str. Scheiul de Jos nr. 9 Sector 2, Bucureşti
Tel: (+4) 021 201 67 28, (+4) 021 201 67 29 Fax (+4) 031 437 77 44
advertising@btlgroup.ro
www.advertising.btlgroup.ro

Prețurile nu conțin: creația
grafică, machetarea, livrarea.
Prețurile nu conțin TVA și sunt
exprimate în euro. Factura se va
emite în RON la cursul BNR din
data emiterii.
Imaginile sunt orientative.

CARD MASĂ tip PLIC

Termen de execuție:
1 zi- 3 zile de la bunul de tipar.

OFERTA DE PREȚ (unitar)

50- 100

150-300

Peste 350

0.81 euro

0.67 euro

0.61 euro

TIRAJ

Tiraj: minim 50 de bucăți.
Prețurile specificate se aplică și
pentru
comenzi
lunare
cumulate.

SPECIFICAȚII
Format: deschis 210x297, închis 210x100 mm
Suport: carton dublu cretat 300 grame
Tipar: policromie o față (4+0 culori)
Finisări incluse: biguire (3 biguri), tăiere, lipire dublu adeziv, adunat, cules, ambalat
Finisări opționale neincluse în preț : Plastifiere mată sau lucioasă, o față sau
față+verso. Rotunjire colțuri. Lăcuire totală sau selectivă. Ștanțare. Folio, embosare.

Ambalare:
Seturi de câte 50.

Pentru comenzi (lunare) de
peste 350 de bucăți asigurăm
gratuit machetarea (inclusiv
partea legată de date variabile)
precum și livrarea la sediul
clientului.

Compatibil tipar date variabile.

BTL CREATIVE COMMUNICATION
Str. Scheiul de Jos nr. 9 Sector 2, Bucureşti
Tel: (+4) 021 201 67 28, (+4) 021 201 67 29 Fax (+4) 031 437 77 44
advertising@btlgroup.ro
www.advertising.btlgroup.ro

Prețurile nu conțin: creația
grafică, machetarea, livrarea.
Prețurile nu conțin TVA și sunt
exprimate în euro. Factura se va
emite în RON la cursul BNR din
data emiterii.
Imaginile sunt orientative.

MENIU EVENIMENT

Termen de execuție:
1 zi- 3 zile de la bunul de tipar.

OFERTA DE PREȚ (unitar)

25- 49

50- 99

Peste 100

1.12 euro

0.92 euro

0.83 euro

TIRAJ

Tiraj: minim 25 de bucăți.
Prețurile specificate se aplică și
pentru
comenzi
lunare
cumulate.

SPECIFICAȚII
Format: 210x297 deschis, 210x148.5 închis, copertă și o filă de calc
Suport: coperta carton dublu cretat mat de 300 grame (Novatech) și interior
translucent de 180 de grame
Tipar: coperta policromie o față, interior policromie o față
Finisări incluse: biguire (câte un big), tăiere la format, adunat, cules, ambalat
Finisări opționale neincluse în preț : Plastifiere mată sau lucioasă, o față sau
față+verso. Rotunjire colțuri. Lăcuire totală sau selectivă. Ștanțare. Folio, embosare..
Șnur/Panglică cu sau fără personalizare.

Ambalare:
Seturi de câte 25.

Pentru comenzi (lunare) de
peste 100 de bucăți asigurăm
gratuit machetarea (inclusiv
partea legată de date variabile)
precum și livrarea la sediul
clientului.

Compatibil tipar date variabile.

BTL CREATIVE COMMUNICATION
Str. Scheiul de Jos nr. 9 Sector 2, Bucureşti
Tel: (+4) 021 201 67 28, (+4) 021 201 67 29 Fax (+4) 031 437 77 44
advertising@btlgroup.ro
www.advertising.btlgroup.ro

Prețurile nu conțin: creația
grafică, machetarea, livrarea.
Prețurile nu conțin TVA și sunt
exprimate în euro. Factura se va
emite în RON la cursul BNR din
data emiterii.
Imaginile sunt orientative.

NUMĂR MASĂ EVENIMENT

OFERTA DE PREȚ (unitar)
Carton bublu cretat mat/lucios de 300 grame
25- 54

55-99

Peste 100

0.31 euro

0.25 euro

0.22 euro

TIRAJ

Termen de execuție:
1 zi- 3 zile de la bunul de tipar.

Tiraj: minim 25 de bucăți.
Prețurile specificate se aplică și
pentru
comenzi
lunare
cumulate.

SPECIFICAȚII
Format: 130x130 mm închis, 130x260 mm deschis, 1 big
Suport: carton dublu cretat mat/lucios 300 grame (Novatech)
Tipar: policromie față (4+0 culori)
Finisări incluse: biguire (1 big), tăiere la format, cules, adunat, ambalat
Finisări opționale neincluse în preț : Plastifiere mată sau lucioasă, o față sau
față+verso. Rotunjire colțuri. Lăcuire totală sau selectivă. Ștanțare. Folio, embosare.

Ambalare:
Seturi de câte 25.

Pentru comenzi (lunare) de
peste 100 de bucăți asigurăm
gratuit machetarea (inclusiv
partea legată de date variabile)
precum și livrarea la sediul
clientului.

Compatibil tipar date variabile.

BTL CREATIVE COMMUNICATION
Str. Scheiul de Jos nr. 9 Sector 2, Bucureşti
Tel: (+4) 021 201 67 28, (+4) 021 201 67 29 Fax (+4) 031 437 77 44
advertising@btlgroup.ro
www.advertising.btlgroup.ro

Prețurile nu conțin: creația
grafică, machetarea, livrarea.
Prețurile nu conțin TVA și sunt
exprimate în euro. Factura se va
emite în RON la cursul BNR din
data emiterii.
Imaginile sunt orientative.

ETICHETĂ STICLĂ EVENIMENT

OFERTA DE PREȚ (unitar)
Carton bublu cretat mat/lucios de 300 grame
50- 99

100-250

Peste 300

0.11 euro

0.08 euro

0.05 euro

TIRAJ

Termen de execuție:
1 zi- 3 zile de la bunul de tipar.

Tiraj: minim 50 de bucăți.
Prețurile specificate se aplică și
pentru
comenzi
lunare
cumulate.

SPECIFICAȚII
Format: închis 50 x 50 mm, deschis 100 x 50 mm, 1 big
Suport: carton dublu cretat mat de 300 grame
Tipar: policromie o față (4+0 culori)
Finisări incluse: tăiere la format, biguire (1 big), perfor, cules, adunat, ambalat.
Finisări opționale neincluse în preț : Plastifiere mată sau lucioasă, o față sau
față+verso. Rotunjire colțuri. Lăcuire totală sau selectivă. Ștanțare. Folio, embosare..
Șnur personalizat sau nepersonalizat.

Ambalare:
Seturi de câte 50.

Pentru comenzi (lunare) de
peste 300 de bucăți asigurăm
gratuit machetarea (inclusiv
partea legată de date variabile)
precum și livrarea la sediul
clientului.

Compatibil tipar date variabile.

BTL CREATIVE COMMUNICATION
Str. Scheiul de Jos nr. 9 Sector 2, Bucureşti
Tel: (+4) 021 201 67 28, (+4) 021 201 67 29 Fax (+4) 031 437 77 44
advertising@btlgroup.ro
www.advertising.btlgroup.ro

Prețurile nu conțin: creația
grafică, machetarea, livrarea.
Prețurile nu conțin TVA și sunt
exprimate în euro. Factura se va
emite în RON la cursul BNR din
data emiterii.
Imaginile sunt orientative.

SISTEM ROLL UP

Termen de execuție:
1 zi- 3 zile de la bunul de tipar.

OFERTA DE PREȚ (unitar)

1-10

11-49

Peste 50

54 euro

42 euro

38 euro

TIRAJ

Tiraj: minim 1 bucată. Prețurile
specificate se aplică și pentru
comenzi lunare cumulate.

SPECIFICAȚII
Format: 85x200 cm

Ambalare:
Geantă individuală de transport.

Suport: aluminiu, print polipropilenă, geantă de transport
Tipar: policromie o față (4+0 culori)

Pentru comenzi (lunare) de
peste 50 de bucăți asigurăm
gratuit machetarea (inclusiv
partea legată de date variabile)
precum și livrarea la sediul
clientului.

Compatibil tipar date variabile.

BTL CREATIVE COMMUNICATION
Str. Scheiul de Jos nr. 9 Sector 2, Bucureşti
Tel: (+4) 021 201 67 28, (+4) 021 201 67 29 Fax (+4) 031 437 77 44
advertising@btlgroup.ro
www.advertising.btlgroup.ro

Prețurile nu conțin: creația
grafică, machetarea, livrarea.
Prețurile nu conțin TVA și sunt
exprimate în euro. Factura se va
emite în RON la cursul BNR din
data emiterii.
Imaginile sunt orientative.

