
 
 
 

ДВУЦВЕТНО ОТПЕЧАТВАНЕ НА БАЛОНИ 

ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ ЦЕНОВА И СТОКОВА ИНФОРМАЦИЯ 
 

01.09.2008 г. 
Рекламният балон е отпечатан двуцветно, едностранно 

Артикул/тип 100 бр. 200 бр. 500 бр. 1000 бр. 1500 бр. 2000 бр. 4000бр. 5000бр. 

R-90 пастел 0,47 лв. 0,46 лв. 0,44 лв. 0,40 лв. 0,37 лв. 0,36 лв. 0,35 лв. 0,34 лв. 

R-105 пастел 0,52 лв. 0,50 лв. 0,48 лв. 0,46 лв. 0,45 лв. 0,44 лв. 0,43 лв. 0,42 лв. 

R-105 металик 0,54 лв. 0,52 лв. 0,50 лв. 0,48 лв. 0,47лв. 0,46 лв. 0,45 лв. 0,44 лв. 

Рекламният балон е отпечатан двуцветно, двустранно 
Артикул/тип 100 бр. 200 бр. 500 бр. 1000 бр. 1500 бр. 2000 бр. 4000 бр. 5000 бр. 

R-90 пастел 0,52 лв. 0,50лв. 0,48 лв. 0,45 лв. 0,44 лв. 0,43 лв. 0,41 лв. 0,40 лв. 

R-105 пастел 0,60 лв. 0,58лв. 0,56 лв. 0,53 лв. 0,52 лв. 0,51 лв. 0,50 лв. 0,48 лв. 

R-105 металик 0,62 лв. 0,60 лв. 0,58 лв. 0,56 лв. 0,55 лв. 0,54 лв. 0,52 лв. 0,51лв. 

 

Технически данни 

 
 

Цени на клишета: При двуцветен печат се таксуват 

две клишета по 5.00 лева за всеки цвят. 

При двустранен печат с различни клишета се 

начислява допълнително 20%. 

Aртикул/тип Обиколка диаметър  

R-90 пастел 90 см. 30 см.  

R-105 пастел и металик 105 см. 35 см.  

   

 

 

Проекта на рекламния спот изпратете по E-mail, в завършен вид, съдържащ само криви, 

изработен на Corel Draw до 12-та версия. Минималното разстояние от цвят до цвят трябва 

да бъде 2 милиметра. В случай, че  проекта е  незавършен (рисунка, TIF, JPEG и др. 

растерни формати) се таксуват допълнителни разходи за сканиране и обработка - предмет на 

допълнителна уговорка. Печатаемото поле на балоните е във формата на елипса. 

Срок на изпълнение – 20 работни дни, за големи тиражи - 40 работни дни. Клишетата се 

съхраняват  5 години във фирмата и не се таксуват повторно. 

Фирмата поддържа на склад 24 стандартни цвята и 20 цвята тип “металик“, а при нужда 

доставя специални цветове по поръчка на клиента. 
                                                                                                                                                                                            

 

При бърза поръчка 20 % утежнение върху цената. 
Всяка поръчка стартира след 100 % плащане или авансова предплата в размер на 70 % 
от цялата стойност. Фирмата запазва правото си за промяна на цените. Големите 

тиражи на рекламни и декорационни балони са на специални цени въз основа на обема на 
поръчката. 

 

 

 

   Цените са без ДДС ! 


