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СТЕННИ РАБОТНИ КАЛЕНДАРИ
стандарт

Цветове:
черно, синьо
черно, червено
черно, зелено

Тяло:   Офсет 80 г
• 12 листа, три части
• Размер на отделните секции - 14,5 х 29 см
• Перфорация, прозорче

Гръб:   Бял финландски картон 270 г
• Размер - 31 х 70 см

Рекламна глава:   31 х 20 см

Христиански празници и именни дни
Цена за готов календар (с отпечатана глава и прозорче):

200 300 500 800 1000
4,05 лв 4,00 лв 3,90 лв 3,85 лв 3,80 лв

• Цена дизайн:  
100-350 лв.  
в зависимост  
от сложността  
на заданието  
(цените са без ДДС)

• При тираж до 500 
бр. главата се лепи за 
подложния картон, 
при тираж над 500 бр. 
гърба на календара 
е цял.
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СТЕННИ РАБОТНИ КАЛЕНДАРИ
класик

Цветове:
черно, синьо
черно, червено

Тяло:   Офсет 80 г
• 12 листа, три части
• Размер на отделните секции - 14,5 х 29 см
• Прозорче

Гръб:   Бял финландски картон 270 г
• Размер - 31 х 68 см

Рекламна глава:   31 х 20 см

Христиански празници и именни дни

Цена за готов календар (с отпечатана глава и прозорче):

200 300 500 800 1000
4,00 лв 3,95 лв 3,85 лв 3,80 лв 3,75 лв

• Цена дизайн: 100-350 лв. в зависимост от 
сложността на заданието (цените са без ДДС)

• При тираж до 500 бр. главата се лепи за подложния картон,  
при тираж над 500 бр. гърба на календара е цял.
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СТЕННИ РАБОТНИ КАЛЕНДАРИ
мини

голямо мини малко мини

Цена за готов календар (с отпечатана глава и прозорче):

200 300 500 800 1000
3,70 лв 3,55 лв 3,40 лв 3,35 лв 3,20 лв

Тяло:   Офсет 80 г
• 12 листа, една секция
• Размер - 29 х 22 см
• Прозорче

Цветове:   Сиво и червено

Гръб:   Бял финландски картон 270 г
• Размер - 29 х 44 см

Рекламна глава:   29 х 22 см

Христиански празници и именни дни

• Цена дизайн: 100-350 лв. в зависимост от 
сложността на заданието (цените са без ДДС)

• При тираж до 500 бр. главата се лепи за подложния картон,  
при тираж над 500 бр. гърба на календара е цял.

Цена за готов календар (с отпечатана глава и прозорче):

200 300 500 800 1000
3,80 лв 3,65 лв 3,60 лв 3,55 лв 3,45 лв

Тяло:   Офсет 80 г
• 12 листа, една секция
• Размер - 30 х 34 см
• Перфорация, прозорче

Цветове:   Сиво и червено

Гръб:   Бял финландски картон 270 г
• Размер - 30 х 54 см

Рекламна глава:   30 х 20 см

Христиански празници и именни дни

• Цена дизайн: 100-350 лв. в зависимост от 
сложността на заданието (цените са без ДДС)

• При тираж до 500 бр. главата се лепи за подложния картон,  
при тираж над 500 бр. гърба на календара е цял.
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Стенен луксозен 12-листов календар (по 1 месец на разтвор).
Сгънат формат: 30/30 см (+3,5 см удължена корица).
Разгънат формат: 30/63,5 см.
Цветност 4+4.
Хартия: тяло 150 г/м2 гланц, корица 300 г/м2 гланц + UV лак.
Официални и църковни празници, именни дни, лунен календар.
Място за рекламен надпис: 30/3,5 см. (Пълноцветен печат върху стикер)

Луксозен стенен 12-листов календар 
„Цветовете на живота“

Цена на брой календар: 4,60 лв.

Всички цени са в лева, без ДДС 

Дизайн и печат на рекламен надпис 
50 до 100 101 до 200 201 до 300 301 до 500 501 до 1000

1,55 лв 1,50 лв 1,45 лв 1,40 лв 1,35 лв

МЯС ТО ЗА РЕК ЛАМА
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МЯС ТО ЗА РЕК ЛАМА

Стенен луксозен 12-листов календар (по 1 месец на разтвор).
Сгънат формат: 30/30 см (+3,5 см удължена корица).
Разгънат формат: 30/63,5 см.
Цветност 4+4.
Хартия: тяло 150 г/м2 гланц, корица 300 г/м2 гланц + UV лак.
Официални и църковни празници, именни дни, лунен календар.
Място за рекламен надпис: 30/3,5 см. (Пълноцветен печат върху стикер)

Луксозен стенен 12-листов календар 
„България“

Цена на брой календар: 4,60 лв.

Всички цени са в лева, без ДДС 

Дизайн и печат на рекламен надпис 
50 до 100 101 до 200 201 до 300 301 до 500 501 до 1000

1,55 лв 1,50 лв 1,45 лв 1,40 лв 1,35 лв



mws-branding.com

МЯС ТО ЗА РЕК ЛАМА

Стенен луксозен 12-листов календар (по 1 месец на разтвор).
Сгънат формат: 30/30 см (+3,5 см удължена корица).
Разгънат формат: 30/63,5 см.
Цветност 4+4.
Хартия: тяло 150 г/м2 гланц, корица 300 г/м2 гланц + UV лак.
Официални и църковни празници, именни дни, лунен календар.
Място за рекламен надпис: 30/3,5 см. (Пълноцветен печат върху стикер)

Луксозен стенен 12-листов календар 
„Travel & Adventure“

Цена на брой календар: 4,60 лв.

Всички цени са в лева, без ДДС 

Дизайн и печат на рекламен надпис 
50 до 100 101 до 200 201 до 300 301 до 500 501 до 1000

1,55 лв 1,50 лв 1,45 лв 1,40 лв 1,35 лв



mws-branding.com

МЯС ТО ЗА РЕК ЛАМА

Стенен луксозен 12-листов календар (по 1 месец на разтвор).
Сгънат формат: 30/30 см (+3,5 см удължена корица).
Разгънат формат: 30/63,5 см.
Цветност 4+4.
Хартия: тяло 150 г/м2 гланц, корица 300 г/м2 гланц + UV лак.
Официални и църковни празници, именни дни, лунен календар.
Място за рекламен надпис: 30/3,5 см. (Пълноцветен печат върху стикер)

Луксозен стенен 12-листов календар 
„Българска традиция“

Цена на брой календар: 4,60 лв.

Всички цени са в лева, без ДДС 

Дизайн и печат на рекламен надпис 
50 до 100 101 до 200 201 до 300 301 до 500 501 до 1000

1,55 лв 1,50 лв 1,45 лв 1,40 лв 1,35 лв
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МЯС ТО ЗА РЕК ЛАМА

Стенен луксозен 12-листов календар (по 1 месец на разтвор).
Сгънат формат: 30/30 см (+3,5 см удължена корица).
Разгънат формат: 30/63,5 см.
Цветност 4+4.
Хартия: тяло 150 г/м2 гланц, корица 300 г/м2 гланц + UV лак.
Официални и църковни празници, именни дни, лунен календар.
Място за рекламен надпис: 30/3,5 см. (Пълноцветен печат върху стикер)

Луксозен стенен 12-листов календар 
„Автентични български къщи“

Цена на брой календар: 4,60 лв.

Всички цени са в лева, без ДДС 

Дизайн и печат на рекламен надпис 
50 до 100 101 до 200 201 до 300 301 до 500 501 до 1000

1,55 лв 1,50 лв 1,45 лв 1,40 лв 1,35 лв
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МЯС ТО ЗА РЕК ЛАМА

Стенен луксозен 12-листов календар (по 1 месец на разтвор).
Сгънат формат: 30/30 см (+3,5 см удължена корица).
Разгънат формат: 30/63,5 см.
Цветност 4+4.
Хартия: тяло 150 г/м2 гланц, корица 300 г/м2 гланц + UV лак.
Официални и църковни празници, именни дни, лунен календар.
Място за рекламен надпис: 30/3,5 см. (Пълноцветен печат върху стикер)

Луксозен стенен 12-листов календар 
„Цветя“

Цена на брой календар: 4,60 лв.

Всички цени са в лева, без ДДС 

Дизайн и печат на рекламен надпис 
50 до 100 101 до 200 201 до 300 301 до 500 501 до 1000

1,55 лв 1,50 лв 1,45 лв 1,40 лв 1,35 лв
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Стенен луксозен 12-листов календар (по 1 месец на разтвор).
Сгънат формат: 30/30 см (+3,5 см удължена корица).
Разгънат формат: 30/63,5 см.
Цветност 4+4.
Хартия: тяло 150 г/м2 гланц, корица 300 г/м2 гланц + UV лак.
Официални и църковни празници, именни дни, лунен календар.
Място за рекламен надпис: 30/3,5 см. (Пълноцветен печат върху стикер)

Луксозен стенен 12-листов календар 
„Modern cities“

МЯС ТО ЗА РЕК ЛАМА

Цена на брой календар: 4,60 лв.

Всички цени са в лева, без ДДС 

Дизайн и печат на рекламен надпис 
50 до 100 101 до 200 201 до 300 301 до 500 501 до 1000

1,55 лв 1,50 лв 1,45 лв 1,40 лв 1,35 лв
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Стенен луксозен 6-листов календар (по 2 месеца на разтвор).
Сгънат формат: 30/30 см (+3,5 см удължена корица).
Разгънат формат: 30/63,5 см.
Цветност 4+4.
Хартия: тяло 150 г/м2 гланц, корица 300 г/м2 гланц + UV лак.
Официални и църковни празници, именни дни, лунен календар.
Място за рекламен надпис: 30/3,5 см. (Пълноцветен печат върху стикер)

Луксозен стенен 6-листов календар 
„Православни храмове“

Цена на брой календар: 3,50 лв.

Всички цени са в лева, без ДДС 

Дизайн и печат на рекламен надпис 
50 до 100 101 до 200 201 до 300 301 до 500 501 до 1000

1,55 лв 1,50 лв 1,45 лв 1,40 лв 1,35 лв
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Луксозен стенен 6-листов календар 
„Европа“

Стенен луксозен 6-листов календар (по 2 месеца на разтвор).
Сгънат формат: 30/30 см (+3,5 см удължена корица).
Разгънат формат: 30/63,5 см.
Цветност 4+4.
Хартия: тяло 150 г/м2 гланц, корица 300 г/м2 гланц + UV лак.
Официални и църковни празници, именни дни, лунен календар.
Място за рекламен надпис: 30/3,5 см. (Пълноцветен печат върху стикер)

Цена на брой календар: 3,50 лв.

Всички цени са в лева, без ДДС 

Дизайн и печат на рекламен надпис 
50 до 100 101 до 200 201 до 300 301 до 500 501 до 1000

1,55 лв 1,50 лв 1,45 лв 1,40 лв 1,35 лв



Настолен календар пирамидка  
„Природа България“

Настолен календар пирамидка със спирала. 
Формат: 22/11,5 см.
Тяло: 12 листа (месеца) 130 г/м2 гланц, корица 200 г/м2 гланц с UV лак.
Цветност 4+0.
Основа: 280 г/м2 бял опак. картон.
Място за рекламен надпис върху основата: 22/2,5 см. 
Празници и именни дни, лунни фази, зодии.
(Пълноцветен печат върху стикер)

Цена на брой календар: 2,50 лв.

Всички цени са в лева, без ДДС 

Дизайн и печат на рекламен надпис 
50 до 100 101 до 200 201 до 300 301 до 500 501 до 1000

1,55 лв 1,50 лв 1,45 лв 1,40 лв 1,35 лв



Настолен календар пирамидка  
„Modern cities“

Настолен календар пирамидка със спирала. 
Формат: 22/11,5 см.
Тяло: 12 листа (месеца) 130 г/м2 гланц, корица 200 г/м2 гланц с UV лак.
Цветност 4+0.
Основа: 280 г/м2 бял опак. картон.
Място за рекламен надпис върху основата: 22/2,5 см. 
Празници и именни дни, лунни фази, зодии.
(Пълноцветен печат върху стикер)

Цена на брой календар: 2,50 лв.

Всички цени са в лева, без ДДС 

Дизайн и печат на рекламен надпис 
50 до 100 101 до 200 201 до 300 301 до 500 501 до 1000

1,55 лв 1,50 лв 1,45 лв 1,40 лв 1,35 лв



Настолен календар пирамидка  
„Български къщи“

Настолен календар пирамидка със спирала. 
Формат: 22/11,5 см.
Тяло: 12 листа (месеца) 130 г/м2 гланц, корица 200 г/м2 гланц с UV лак.
Цветност 4+0.
Основа: 280 г/м2 бял опак. картон.
Място за рекламен надпис върху основата: 22/2,5 см. 
Празници и именни дни, лунни фази, зодии.
(Пълноцветен печат върху стикер)

Цена на брой календар: 2,50 лв.

Всички цени са в лева, без ДДС 

Дизайн и печат на рекламен надпис 
50 до 100 101 до 200 201 до 300 301 до 500 501 до 1000

1,55 лв 1,50 лв 1,45 лв 1,40 лв 1,35 лв



Настолен календар пирамидка  
„Цветя“

Настолен календар пирамидка със спирала. 
Формат: 22/11,5 см.
Тяло: 12 листа (месеца) 130 г/м2 гланц, корица 200 г/м2 гланц с UV лак.
Цветност 4+0.
Основа: 280 г/м2 бял опак. картон.
Място за рекламен надпис върху основата: 22/2,5 см. 
Празници и именни дни, лунни фази, зодии.
(Пълноцветен печат върху стикер)

Цена на брой календар: 2,50 лв.

Всички цени са в лева, без ДДС 

Дизайн и печат на рекламен надпис 
50 до 100 101 до 200 201 до 300 301 до 500 501 до 1000

1,55 лв 1,50 лв 1,45 лв 1,40 лв 1,35 лв



Ние създаваме
ИСТОРИЯ

от Вашия

БРАНД

mws-branding.com


