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CENNIK ALBUMÓW 2020-2021

1. FotoAlbum + pendrive + pudełko

Zestaw składa  się  z  FotoAlbumu ze  sztywnymi  kartami,  na które  nadrukowywane są

zdjęcia, starannie wykonanego opakowania oraz pendriva dopasowanego kolorystycznie

do wnętrza pudełka.

Charakterystyka FotoAlbumu:

– okładka z ekoskóry / tkaniny / aksamit / fotografii;

– sztywne karty z nadrukowanymi fotografiami, otwierające się na płasko;

– dużo dodatków do okładek – okienka na zdjęcia, grawerowane napisy, eleganckie wzory 

dekoracji, obszycia, zaokrąglone rogi oraz okucia;

– ilość stron – od 10 do 80.

Charakterystyka pendriva:

– pojemność od 16 do 128 GB;

– szybkość transferu danych – 3.0;

– dodatki w postaci grawerowanych napisów.

W  cenę  każdego  zestawu  wliczony  jest  koszt  przygotowania  zindywidualizowanego  projektu

graficznego. 

ROZMIARY 20 stron Każda kolejna kartka +

20x20 cm od 450,00 zł 12,00 zł

30x30 cm od 550,00 zł 20,00 zł

40x30 cm od 650,00 zł 25,00 zł
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2. FotoKsiążka + pendrive + pudełko

Zestaw składa się z FotoKsiążki z miękkimi, drukowanymi kartami, które otwierają się jak

tradycyjna  książka,  starannie  wykonanego  opakowania  oraz  pendriva  dopasowanego

kolorystycznie do wnętrza pudełka.

Charakterystyka FotoKsiążki:

– okładka z ekoskóry / tkaniny / aksamit / fotografii;

– miękkie, drukowane karty, otwierające się jak tradycyjna książka, gdzie część projektu jest

wciągnięta w środek grzbietu;

– dużo dodatków do okładek – okienka na zdjęcia, grawerowane napisy, obszycia oraz 

okucia;

– ilość stron – od 20 do 120.

Charakterystyka pendriva:

– pojemność od 16 do 128 GB;

– szybkość transferu danych – 3.0;

– dodatki w postaci grawerowanych napisów.

W  cenę  każdego  zestawu  wliczony  jest  koszt  przygotowania  zindywidualizowanego  projektu

graficznego. 

ROZMIARY 20 stron Każda kolejna kartka +

30x20 cm od 430,00 zł 9,00 zł

30x30 cm od 480,00 zł 10,00 zł

42x30 cm od 530,00 zł 11,00 zł
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3. FOTO-ALBUM

Charakterystyka FotoAlbumu:

– okładka z ekoskóry / tkaniny / aksamit / fotografii;

– sztywne karty z nadrukowanymi fotografiami, otwierające się na płasko;

– dużo dodatków do okładek – okienka na zdjęcia, grawerowane napisy, eleganckie wzory 

dekoracji, obszycia, zaokrąglone rogi oraz okucia;

– ilość stron – od 10 do 80.

Przy zamówienie 3 egzemplarzy płacisz tylko za 2 sztuki!

W  cenę  każdego  zestawu  wliczony  jest  koszt  przygotowania  zindywidualizowanego  projektu

graficznego. 

W tabelce poniżej przykłady cen minimalnych za pojedyncze zestawy:

CENY 20 stron Każda kolejna kartka +

20x20 cm 320,00 zł 12,00 zł

30x30 cm 420,00 zł 20,00 zł

40x30 cm 490,00 zł 25,00 zł
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4. FOTO-KSIĄŻKA

Charakterystyka FotoKsiążki:

– okładka z ekoskóry / tkaniny / aksamit / fotografii;

– miękkie, drukowane karty, otwierające się jak tradycyjna książka, gdzie część projektu jest

wciągnięta w środek grzbietu;

– dużo dodatków do okładek – okienka na zdjęcia, grawerowane napisy, obszycia oraz 

okucia;

– ilość stron – od 20 do 120.

W  cenę  każdego  zestawu  wliczony  jest  koszt  przygotowania  zindywidualizowanego  projektu

graficznego. 

W tabelce poniżej przykłady cen minimalnych za pojedyncze zestawy:

CENY 20 stron Każda kolejna kartka +

30x20 cm 315,00 zł 9,00 zł

30x30 cm 350,00 zł 10,00 zł

42x30 cm 365,00 zł 11,00 zł
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