
CALENDARIS
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Calendaris
pòster i butxaca

Els calendaris promocionals per excel·lència per a publicitar durant tot l'any. 
El format pòster té una superficie de 50x70 cm per a major impacte. 
El format butxaca inclou l'elecció de papers creatius o l'aplicació de tinta plata per a un toc premium

Pòster

Format 50X70

Butxaca

Format 5,5x8,5

5,5x9

6,7x9,7

Calendaris
de paret

Els calendaris més cridaners. Permeten nombroses combinacions creatives per la seva 
personalització: papers 100% ecològics i creatius amb segell de sostenibilitat FSC, tintes
especials o econòmiques, varietat de formats o escollir el nombre pàgines.

Grapat

Format 35x24,5 DIN-A4 DIN-A5

Wire - o
Format DIN -A5 DIN -A4 DIN -A3

DIN-A2 34x50



Calendaris
de taula

La marca sempre a mà. Destinats a col·locar-se sobre taulells comercials o escriptoris d'oficina, són els més pràctics 
perquè els clients ho consultin diàriament al seu lloc de treball. Fes-ho encara més útil amb el nou model de Calendari 
Portabolis amb espai per dipositar el material de papereria, o bé, amb el model Planificador de gran ajuda per
organitzar la setmana, inclou un calendari a cada pàgina.

Portabolis
Format 22x9,5

Planificador
Format DIN -A4 DIN -A3

Wire - o
Format 14,8x14 14,8x20

21x10

29,7x10

21x15

29,7x15

Peanya
Format 15x15 15x20 20x10

20x15 30x10

Calendaris
d'imant

El clàssic calendari magnètic amb imant. S'adhereix a qualsevol superfície metàl·lica, sent la nevera o el frigorífic 
l'electrodomèstic de referència per a la seva col·locació. 
Es tracta d'una manera molt efectiva d'obtenir visibilitat diària amb opcions personalitzables en el format i en la forma 
gràcies a l'encuny.

Iman
Format DIN -A6 DIN -A5 DIN -A4



Us podem facilitar totes les plantilles 
dels diferents calendaris i agendes, 

per poder-los imprimir personalitzats!

Agendes

L'agenda és idònia per anotar les tasques diàries. Està disponible en versió setmana vista o pàgina per dia. 
Les agendes personalitzades són perfectes per comercialitzar.

Agenda Setmanal Wire-o Tapa Dura

Agenda Diari Wire-o Tapa Dura

Format 14,80 x 21,00 cm
Enquadernar pel costat més llarg
Wire-o blanc o negre
Interior offset 80 gr/m2
Pàgines 126
Impressió a 2 cares color
Coberta estucat mate 170 gr/m2
Pàgines 2
Impressió a 1 cara color
Plastificat mate 25µ 1 cara

Format 14,80 x 21,00 cm
Enquadernar pel costat més llarg
Wire-o blanc o negre
Interior offset 80 gr/m2
Pàgines 360
Impressió a 2 cares color
Coberta estucat mate 170 gr/m2
Pàgines 2
Impressió a 1 cara color
Plastificat mate 25µ 1 cara


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4

