PREZENTAČNÍ PROJEKT NEJATRAKTIVNĚJŠÍCH MÍST JEDNOTLIVÝCH KRAJŮ ČR

Objevte s námi kouzla a krásy Čech, Moravy a Slezska
Na základě stále se zvyšující potřeby prezentace zajímavých lokalit České republiky pro Vás naše vydavatelství kalendářů opět připravilo atraktivní prezentační produkt
pro zvýšení cestovního ruchu – stolní kalendář „ČESKÁ REPUBLIKA 2021“ s podtitulem „Objevte s námi kouzla a krásy Čech, Moravy a Slezska“. Projekt obrazově i textově
prezentuje Vás – města, obce, mikroregiony, hrady, zámky, muzea i další turistické zajímavosti a atraktivní místa České republiky, čímž se stanete součástí
prezentačního produktu, případně praktického dárkového předmětu dlouhodobé užitné hodnoty. Kalendář bude prezentován na veletrzích a výstavách cestovního
ruchu, v informačních centrech a dalších místech. Každý partner prezentovaný v kalendáři obdrží 40 ks stolních kalendářů s možností přiobjednání dalších kusů, případně
přítisku svého loga na kartónový stojánek kalendáře, které lze prodávat návštěvníkům, odběratelům, dodavatelům či jiným cílovým skupinám, čímž se vrátí vložená investice.

1. POPIS STOLNÍHO KALENDÁŘE:






SCÉNÁŘ PREZENTACÍ: města, obce, regiony, hrady, zámky, muzea, lázně a wellness, turistické a rekreační oblasti, letní a zimní rekreační střediska, aquaparky, zoo,
skanzeny, folklor, řemesla, krajové zvyklosti, sklárny, vinařství, české pivo, hudební tělesa, koncerty, sportovní aktivity, golf, tenis, jezdectví, automobilové soutěže,
cykloturistika, rybaření, myslivost a jiné atraktivní prezentace České republiky…
FORMÁT: listy 315x130 mm, kartónový stojánek 315x160 mm, spodní přesah kartónového stojánku pod listy 315x30 mm
ROZSAH: 1 titulní list, 1 informační list všech zúčastněných prezentací + kalendárium 2022, 1 list plánovací kalendář pro rok 2021, 27 dvoutýdenních listů s obrazovými prezentacemi.
KALENDÁRIUM: řešeno v české, německé a anglické mutaci formou dvoutýdenních listů. Obsahuje den, datum, č. týdne, název měsíce, jména, a počet dnů do konce roku.
PLÁNOVACÍ KALENDÁŘ: obsahuje kalendářní dny, pracovní dny, svátky, pracovní hodiny, dekády, kvartální souhrny pro účetní a další data.

2. PREZENTACE VE STOLNÍM KALENDÁŘI:



V INFORMAČNÍM LISTU S KALENDÁRIEM pro rok 2022: zákres polohy prezentovaných subjektů v mapce České republiky
VE DVOUTÝDENNÍM PREZENTAČNÍM LISTU: znak, erb či logo, název subjektu, kontaktní údaje, popis a informace (text max. v rozsahu 150 znaků), barevný prezentační obrázek dle
vlastního výběru z Vašeho archivu ve velikosti 12x12 cm. Všechny uvedené prezentace jsou znázorněny v náhledu dvoutýdenního listu níže, anebo na www.kalendare.info

3. BONUS – KAPESNÍ KALENDÁŘE 2021 ZDARMA:



Každý partner prezentovaný v kalendáři obdrží také 300 ks exkluzivních kapesních kalendářů s možností přiobjednání dalších kusů za zvýhodněnou cenu. Podklady, které zašlete
pro Vaši prezentaci ve stolním kalendáři, zpracujeme i pro kapesní kalendář.
PREZENTACE V KAPESNÍM KALENDÁŘI: znak, erb či logo, název subjektu, kontaktní údaje, barevný prezentační obrázek dle Vašeho vlastního výběru ve velikosti 90x60 mm.

Náhled prezentace na dvoutýdenním listu stolního kalendáře

4. CENA PREZENTACE V PROJEKTU:

Náhled kapesního kalendáře rub-líc

V níže uvedených cenách není zahrnuto DPH

Popis
Cena bez DPH
Legenda
Cena PREZENTACE (1 strana) ve stolním kalendáři ČESKÁ REPUBLIKA 2021
1.590 Kč
prezentace + její grafické a typografické zpracování včetně korektury
Cena 40 ks STOLNÍCH KALENDÁŘŮ
2.800 Kč
cena za 1 ks: 70 Kč x 40 ks = 2.800 Kč
+ BONUS: 300 ks KAPESNÍCH KALENDÁŘŮ dodaných v rámci Vaší prezentace ve stolním kalendáři ČESKÁ REPUBLIKA 2021
CELKOVÁ CENA:
4.390 Kč
k celkové ceně bude účtováno poštovné ve výši 140 Kč (balík do ruky)

5. PŘIOBJEDNÁVKY:

V níže uvedených cenách není zahrnuto DPH

PŘIOBJEDNÁVKA DALŠÍCH KUSŮ stolních kalendářů: 41– 500 ks
65 Kč/ks
nad rámec základního množství 40 ks
PŘIOBJEDNÁVKA DALŠÍCH KUSŮ kapesních kalendářů:
1,48 Kč/ks
nad rámec základního množství 300 ks
Potisk loga na obě strany kartónového stojánku
Cena bude řešena individuálně na základě zvolené technologie, množství, rozsahu a barevnosti
Ceny pro odběry větších množství stolních kalendářů: 501–1.000 ks 57 Kč/ks, 1.001–1.500 ks 50 Kč/ks, 1.501-2.000 ks 44 Kč/ks, nad 2.001 ks 39 Kč/ks + doprava

6. PODKLADY:
 LOGO: v elektronické podobě prosíme zaslat e-mailem ve formátu: cdr, ai v křivkách
 OBRÁZEK: v elektronické podobě v co nejvyšší kvalitě prosíme zaslat e-mailem ve formátu: jpg, gif
 TEXT: (přesný název prezentovaného subjektu, kontakty, informační text max. v rozsahu 150 znaků) v elektronické podobě e-mailem v běžných textových programech (Word)
POZNÁMKA: před tiskem proběhnou korektury obsahu všech Vašich prezentací prostřednictvím e-mailu.

7. KONTAKT, INFORMACE, OBJEDNÁVKY:
STUDIO IMAGE 2000, vydavatelství, 760 01 Zlín 1, Bartošova 15 (pod radnicí), tel.: +420 577 210 058, +420 577 436 230, e-mail: info@studioimage2000.cz, www.kalendare.info
Vydavatelství, produkce: paní Cenková +420 601 522 225, +420 602 558 941, e-mail: cenkova@studioimage2000.cz

