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1985 óta az Önök szolgálatában.

Balog Miklós

Tisztelt Igazgató Asszony, Igazgató Úr !
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Minden év sok reménnyel és izgalommal várt eseménye a
kezdõ diákok gólyabálja, a végzõsök szalagavatója és a
ballagás.
A sikeres szalagavató és ballagás megtartásához kívánok
segítséget nyújtani szolgáltatásaimmal.
A kitûzõ szalagokat és jelvényeket változatos (egyedi
igényeknek megfelelõ) formában tudom elkészíteni és
szállítani.
A mellékelt színes ismertetõn számos kialakítási példa
látható, ami a választásukat is megkönnyíti.
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Mintadarabokat kívánságra küldök.
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SZALAGOK
Általában az alábbi kialakítású szalagokat készítem:
1. hagyományos (csak évszám)
2. aláírásos (az évszám alatt az iskola neve az aláírás)
3. emblémás (logós) - iskola logója a kezdõ és záró
évszám között)
4. hajlított (a szárakon elhelyezett évszám, iskola logó
vagy felirat)
5. masnis (a szárakon elhelyezett évszám, iskola logó
vagy felirat)
6. kétszines kivitel
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Természetesen az ajánlattól eltérõ kivitelû szalagok
elkészítését is vállalom, de a kialakítás pontosítása
érdekében elõzetes egyeztetés szükséges.
A szalag mérete:
15 x 170 mm (általánosan), 15 x 280 mm (masnis)
A felírat maximális mérete:
40 × 12 mm (az olvashatóság miatt a túl hosszú név
nem ajánlatos)
A textil anyagú szalagok színválasztéka:
fehér, világoskék, sötétkék, sárga, világoslila, lila,
rózsaszín, világoszöld, középzöld, sötétzöld,
világosszürke, homokszinû, bézs, piros, vanilia, stb.
A felirat színe:
fehér, fekete, zöld, kék, piros, arany, ezüst, lila,stb.
A 2. szín:
az alnyomat, a logó, az aláírás vagy egyéb ötlet
szerinti
A felirat típusa:
a mellékelt rendelõlapon feltüntetett sorszám vagy
kívánság szerinti.
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ÁRAK
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15x170 mm szalagok ára darabonként :
átlátszó borítóval

borító nélkül

1. hagyományos

150 Ft

120 Ft

2. aláírásos

180 Ft

150 Ft

3. emblémás

200 Ft

170 Ft

4. hajlított

230 Ft

200 Ft

5. hajlított masnis
6. 2. szín nyomtatása

—
+30 Ft

250 Ft

ÁRKEDVEZMÉNY és FELÁR:
5 % kedvezményt adok Törzsvásárlóimnak és
további 5 % a kedvezmény, ha az azonos kivitelûek
darabszáma meghaladja a 100 db-ot.
50% felárat számítok 5 db, 25%-ot 10 db alatti
rendelés esetén.
Javaslom, hogy költségkímélés és az adminisztráció
csökkentése érdekében az iskola inkább együtt
küldje el rendelését, mint osztályonként külön-külön.
GÓLYABÁL
Az idén a gólyáknak a hagyományos, átlátszó borító
nélküli hajlított szalagot (gólya + 2018 vagy gólya +
2018 + iskola logó) vagy a gólyás kitûzõt ajánlom.
Az ár egységesen: 200 Ft/db.
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A közölt árak 10 darab feletti rendelés esetén a postaköltséget tartalmazzák.
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32 mm-es kitûzõ + 15 mm széles borító nélküli
425 Ft
hajlított szalaggal szerelve
40 mm-es vagy szögletes(35×35, 40×28)
500 Ft
kitûzõ+ 15 mm széles borító nélküli
hajlított szalaggal szerelve

www.balogprint.hu

SZALAGOS KITÛZÕK
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JELVÉNYEK (kitûzõk)
A kör és szögletes formájú kitûzõket a változatos
felhasználhatóság jellemzi, mint például:
• szalagavatói szalagok feltûzése,
• tanulmányi versenyek részvételi kitûzõje,
• egyéb rendezvények (nyári tábor, gólya,- erdei tábor,
emléktúra, tanulmányi verseny) emlékjelvénye,
• osztály, iskola vagy éppen a tanulók megnevezése,
pl. külsõs gyakorlati órákon való részvételhez.
25 mm átm. körjelvény

200 Ft/db

32 mm átm. körjelvény

225 Ft/db

40 mm átm. körjelvény

250 Ft/db

55 mm átm. körjelvény

300 Ft/db

35x35 mm jelvény

250 Ft/db

40x28 mm jelvény

275 Ft/db

55x38 mm jelvény

350 Ft/db

A közölt árak a postaköltséget tartalmazzák.

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK
Rendelés:
levélben, faxon, telefonon vagy e-mail-ben.
a rendelõlap a www.balogprint.hu honlapról
letölthetõ pdf formátumban.
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Visszaigazolás:
kizárólag e-mail-ben.
Szállítás:
postai csomagban vagy személyesen.

Kérem Önt, hogy emblémás vagy különleges szalag
rendelésekor olyan képet mellékeljen, melyet jó
minõségben lehet szkennelni. Általában a legjobb
megoldás, ha kézzel vagy számítógéppel készített
grafikát küldenek levélben vagy e-mail-ben (a konvertálási
hibák elkerülése végett .jpg, .pcx, .tif, .pdf vagy görbésített
.cdr formátumban).
A jelvények készítéséhez a grafikát hasonló formátumban kérem, de legalább 300 dpi felbontásban!
Kérem Önt, hogy levelemet az érintett
osztályfõnököknek, illetve az iskolatitkárnak
szignálni szíveskedjen.
Köszönöm szíves és tevõleges segítségét.
Tisztelettel:

Balog Miklós
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Árkedvezmény:
a szalagokra és kitûzõkre egyaránt érvényesek!
(darabszám szerint, vagy/és a törzsvásárlóknak).
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Fizetés:
- a csomagban küldött postai csekken, átutalással,
készpénzben, kérésre utánvéttel,
- fizetni csak a leszállítás után kell!
- a közölt árak a postaköltséget tartalmazzák.
- 10 db alatti darabszámnál + 1 db szalag árát
számlázom postaköltségként.!

www.balogprint.hu

Kiszerelés:
- minden szalagtipus postázása “egyenes”
formában történik
- a szalagokat a postacsomagban mellékelt hajtási
minta szerint lehet hajtogatni,
(visszahajtósra/hegyesre/hurkosra/masnisra)

West Midlands

BALOG MIKLÓS
emblémázó, nyomdaipari vállalkozó
2131 Göd, Pesti út 40/b
Tel./Fax: (27) 337 247
Mobil: (20) 9382 531
balogprint@balogprint.hu, balogprint@vnet.hu
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