Plastikowe biznes karty
Plastikowe biznes karty stały się codziennym, wszędzie obecnym elementem naszej rzeczywistości. Są ważnym instrumentem nowoczesnego marketingu i
reklamy, elementem identyfikacji i wizerunku firmy, zwiększającym lojalność i przywiązanie klientów. Mogą posłużyć jako karty stałego klienta, karnety, karty
klubowe, karty członkostwa, identyfikatory.

Biznes karty Plastic grubość 0,7 mm
Druk kart plastikowych
nakład
cena netto
250
286
500
418
1000
564
1500
822
2000
1061

Wymiary: 85x54 mm - format karty kredytowej 80x55 mm - standardowy wymiar biznes kart
Kolorystyka: 4/4 full kolor CMYK - wysokiej jakości odwzorowanie kolorów w zakresie druku
offsetowego UV.
Podłoże: tworzywo PVC, białe - druk na PVC zapewnia bardzo wysoką trwałość karcie, co jest
istotną cechą przy częstym jej użytkowaniu. Materiał bardziej odporny na uszkodzenia mechaniczne
niż papier.
Grubość: 0,7 mm - karty mają grubość i sztywność typowych kart kredytowych.
Opcje personalizacyjne za dopłatą:
- numerowanie - każda karta posiada unikatowy numer
- kod kreskowy - każda karta posiada unikatowy kod
- pasek do podpisu - nadrukowany białą farbą umożliwiający naniesienie odręcznych informacji
- dane podstawowe - proste dane personalizacyjne, np. numer seryjny czy imię i nazwisko
- grafika - pełna personalizacja full kolor, dodawanie zdjęć, loga lub danych dowolną czcionką

Personalizacja kart. Koszt netto za 1 szt.
0,44
Numeracja
0,44
Pasek podpisu
0,45
Kod kreskowy
0,44
Dane podstawowe
0,55
Grafika

Czas realizacji druku kart to 7 dni roboczych.
Personalizacja wydłuża czas realizacji do 10 dni roboczych.
Podane ceny dotyczą personalizacji jednostronnej.

Biznes karty Plastic grubość 0,5 mm
Wymiary: 85x54 mm - format karty kredytowej 80x55 mm - standardowy wymiar biznes kart
Kolorystyka: 4/4 full kolor CMYK - wysokiej jakości odwzorowanie kolorów w zakresie druku
offsetowego UV.

Druk kart plastikowych
nakład
cena netto
500
365
1000
495
959
2000

Podłoże: tworzywo PVC, białe - druk na PVC zapewnia bardzo wysoką trwałość karcie, co jest
istotną cechą przy częstym jej użytkowaniu. Materiał bardziej odporny na uszkodzenia mechaniczne
niż papier.

Personalizacja kart. Koszt netto za 1 szt.
0,44
Numeracja
0,44
Pasek podpisu
0,45
Kod kreskowy
0,44
Dane podstawowe
0,55
Grafika

Opcje personalizacyjne za dopłatą:
- numerowanie - każda karta posiada unikatowy numer
- kod kreskowy - każda karta posiada unikatowy kod
- pasek do podpisu - nadrukowany białą farbą umożliwiający naniesienie odręcznych informacji
- dane podstawowe - proste dane personalizacyjne, np. numer seryjny czy imię i nazwisko
- grafika - pełna personalizacja full kolor, dodawanie zdjęć, loga lub danych dowolną czcionką
Czas realizacji druku kart to 8 dni roboczych.
Personalizacja wydłuża czas realizacji do 11 dni roboczych.
Podane ceny dotyczą personalizacji jednostronnej.

personalizacja:
pasek do podpisu

dane podstawowe i numer

grafika i pasek podpisu
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