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Böngésszen kényelmesen otthonról és
RENDELJE MEG NÁLUNK

NÉVRE SZÓLÓ vagy LOGÓZOTT
HATÁRID�NAPLÓJÁT!

határid�naplók

- naptárak, határid�naplók, gy�r�s kalendáriumok, mappák,
   pénztárcák beszerzése és feliratozása
- akár digitális katalógusból is választhat:
   határid�naplók napi és heti beosztással, széles méret és
   színválasztékban
- b�r és m�b�r anyagok egyedi lézergravírozása
- névre szóló ajándék:
   logo, monogram, név, embléma, gra�ka tervezése és kivitelezése

Már beszerezte naptárát?
Hozza el hozzánk és egyedivé varázsoljuk!

http://varszeginyomda.hu/igy-lesz-szemelyre-szolo-egy-hataridonaplo/



Itt az ideje beszerezni
a jöv� évi fali és asztali naptárakat,
határid�naplókat, agendákat,
gy�r�s kalendáriumokat!



EGYEDI NAPTÁRAK

kártyanaptárak

fali naptárak

- mérete: 100 x 65 mm
- az egyik oldala a naptár, a másik reklámfelület
- kivitelezés: 350 g matt m�nyomón
- lekerekített sarokkal
- fóliázással még tartósabbá tehet�
- kis példányszámtól rendelhet�

- katalógusból rendelhet� fali naptárak
   beszerzése, logózása, emblémázása
- spedit�rnaptárak és névnapos fali naptárak
   egyedi fejrésszel, fotóval
- fali naptár készítése többféle méretben
   saját képek felhasználásával
- akár egy-két darab megrendelése esetén is
   kivitelezzük!

Garantáljuk,
hogy jöv�re nem felejti el az igazán fontos eseményeket!

Mi (kérésére) már most beírjuk naptárába azokat.

http://varszeginyomda.hu/fali-naptar/

http://varszeginyomda.hu/naptar-kartyanaptar/



asztali könyökl�k
- méret: 34 x 49 cm
- letéphet� lapok száma: igény szerint, általában 26 db (1 lap/ 2 hét)
- alul kötészeti b�rrel bevonva, hogy tartós legyen, melynek színe
   ugyancsak választható
- felül élenyvezéssel megragasztva, így a fels� lap könnyedén letéphet�
- a naptárat és a céges információt igény szerint helyezzük el

asztali naptárak

- katalógusból rendelhet� asztali naptárak beszerzése, logózása,
   emblémázása
- az asztali naptár tartókat a digitális nyomat kasírozásával vagy
   tamponyomással (festékkel), a b�rb�l készülteket lézergravírozással
   vagy festékkel emblémázzuk

http://varszeginyomda.hu/konyoklo-2/

http://varszeginyomda.hu/asztali-naptar/



FELIRATOZOTT REKLÁMTÁRGYAK

lézergravírozás

http://varszeginyomda.hu/gravirozas/

- a maradandó, személyes ajándékok feliratozására:
   év végére, esküv�re, évfordulóra, szülinapra, keresztel�re, stb.
- b�r-, m�b�r-, fa-, parafa-, üveg-, üvegpohár, papírfelületek jelölésére 



borosüveg címkék, matricák

- egyedi, nyomtatott boros, pálinkás és italcímkék
- folyamatosan többféle fehér és kreatív borcímke öntapadós papírt
  tartunk raktáron, melyek közül kiválaszthatja ízlésének megfelel�t
- a gra�ka megszerkesztésében is segítséget nyújtunk, akár több mintát
   is készítünk céges arculati elemei �gyelembe vételével, melyek közül
   Ön dönti el, hogy melyik felel meg leginkább elvárásainak

Az ajándékpalackon már van címke, amit szeretne meghagyni?

Kiegészítjük!

- lézergravírozható arany, ezüst és fekete alapú öntapadós
   címkéinket a kért alakzatban vágjuk ki,
   a gra�kát pedig az Ön elképzelései alapján gravírozzuk rá
   Ízléses megjelenésével a legtöbb címkéhez jól passzol.

http://varszeginyomda.hu/ajandekkiserok-igenyes-egyseges-megjelenes/



emblémázott ajándéktárgyak

- reklámtárgyak beszerzése és feliratozása
- választhat akár online is több ezer féle reklámtárgy közül
- segítünk megtalálni elképzeléséhez a tökéletes ajándéktárgyat

Nálunk mindent intézhet helyben. 
Nem tud eljönni hozzánk?
Hívjon minket, vagy írja le e-mailben elképzelését és segítünk!

Vállalkozása számára keres emblémázott, céges ajándékot?

Ügyfeleink kedvencei:

- logózott/feliratozott céges tollak és érint�s tollak,
- öngyújtók, sörnyitók,
- kulcstartók, órák, vonalzók, számológépek,
- egyéb m�anyag tárgyak

http://varszeginyomda.hu/tollak-reklamtargyak/



ajándékkísér� kártyák, képeslapok

tép�lapos jegyzettömbök

e-mailben küldhet� DIGITÁLIS KÉPESLAPOK 

- lézervágott képeslap és ajándékkártya logóval vagy saját fényképpel
- méretben és színvilágban is alkalmazkodunk az ajándékhoz, illetve az
   Ön megjelenéséhez
- bármilyen alakú etikettet vagy mintát kivágunk, az eredmény különleges,
   nem a megszokott képeslap hatás

-   praktikus, irodában
     jól használható ajándék
-   a céges reklámfelület
-   méretét és tartalmát is Ön döntheti el 
-   a fels� lap könnyedén letéphet�
- kis mennyiségben is rendelhet�

http://varszeginyomda.hu/tepolapos-jegyzettombok-praktikus-ajandek-partnereinek/



SZEMÉLYES AJÁNDÉKTÁRGYAK

névre szóló parafatérkép

- falra szerelhet� 30 x 40 cm-es gravírozott parafatérkép keretezve,
   térképt�vel jelölhet� helyszínekkel
- bejelölheti merre járt, kijelölheti a következ� kirándulást,
   egy kis madzaggal még az útvonalakat is behúzhatja, vagy
   rögzíthet fényképet, jegyzeteket

Kalandozásaim Magyarországon, Európában vagy a Világban térkép

Önnek lesz? Vagy ajándékba adja?
A �Kalandozásaim Magyarországon� felirat helyett

kérhet rá saját szöveget!

http://webshop.varszeginyomda.hu/termek/kalandozasaim-magyarorszagon-terkep/



tányéralátétek

- 297 x 420 mm (A/3) méret� laminált alátét saját fotóval
-  étkezéshez, barkácsoláshoz, gyurmázáshoz, vízfestékezéshez, stb.
- remek esküv�i dekoráció, ültet� �kártya� és emlék

- a játékkártyák hátoldalára és dobozára rányomtatjuk cége logóját, vagy
   egy emlékezetes pillanat fotóját
-  MEGLECKÉZTETNÉ VÉGRE A TÖBBIEKET???
   Itt a lehet�ség! Az �Uno� jelleg� kártyapakliba plusz szórakoztató lapokat
   tudunk nyomtatni!

játékkártyák
Magyarkártya és �Uno� jelleg� kártya egyedi hátoldallal és dobozzal

A következ� körb�l kimaradsz,

addig te hozol inni annak,

aki megszomjazott!

:-)

http://webshop.varszeginyomda.hu/termek/tanyeralatet-nem-csak-gyerekeknek-sajat-fotoval-is/

http://varszeginyomda.hu/kartyak/



gravírozott üvegpoharak, mécsesek

http://varszeginyomda.hu/ajandekozzon-egyedi-poharkeszlet/

Lepje meg partnereit, szeretteit
személyre szóló ajándékkal,

egyedi, gravírozott pohárkészlettel!

- egyedi megjelenés:
   név, monogrammal, vagy más, saját gra�ka
   készítése


