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Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
i zbliżającego się Nowego Roku

Składamy Państwu serdeczne życzenia
pomyślności i sukcesów w nadchodzącym 201 roku

Aby Święta były czasem odpoczynku,
Sylwester dniem szampańskiej zabawy,
Aby 201 rok był dla Państwa pomyślny,

a każdy dzień owocny.

Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku!
Merry Christmas and Happy New Year!

Joyeux Noël et Bonne Année!
Frohe Weihnachten und ein gutes Neues Jahr!

Wspaniałych Świąt Bożego Narodzenia
oraz sukcesów w Nowym 201 Roku.

Spokojnych Świąt Bożego Narodzenia
i spełnienia marzeń w Nowym Roku.

W podziękowaniu za współpracę
naszym Klientom i Współpracownikom

Z okazji Nowego Roku
zdrowia, wielu dobrych dni,

wszelkiej pomyślności, optymizmu i radości
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Wzory zyczen
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Układ tekstów życzeń, zastosowane kroje pisma i ich kolorystykę na poszczególnych
insertach przesyłamy na życzenie w postaci plików PDF.

Możliwe jest wydrukowanie życzeń przesłanych przez Państwa.

2

Oferujemy Państwu nadruk życzeń wewnątrz kartek
na osobnych, ale umocowanych do nich insertach.

Nadruk może być wykonany cyfrowo lub sitodrukowo.

, uwzględniający wszystkie kolory
z gamy poza złotym, srebrnym i skali Pantone,

, z wykorzystaniem pełnej gamy kolorów,
włącznie ze złotym, srebrnym jak i skali Pantone.

nadruk cyfrowy pełnokolorowy

nadruk sitodrukowy

Nadruk zyczen

jest nam niezwykle przyjemnie zaprezentować
już siódmą edycję katalogu kartek świątecznych.

W tym roku przygotowaliśmy ponad 20 nowych
wzorów, które uzupełniły najbardziej docenione przez
naszych klientów projekty z lat ubiegłych. Absolutną
nowością są kolekcje: Pierwsza, Piąta i w dużej części
Szósta reprezentujące inną niż dotychczas stylistykę
i pomysły, jak chociażby wykorzystanie miejskich ikon
jako motywów świątecznych.

Zgodnie z tradycją oferujemy Państwu również
kolekcje ekskluzywnych kartek, złoconych na meta-
licznych papierach, wykonywanych ręcznie w systemie
manufakturowym, co zapewnia im prawdziwe piękno
i wyrafinowanie szczegółów.

Już po raz trzeci wesprzemy Fundację Dzieciom
program „Zdążyć z Pomocą”. Jak co roku chcielibyśmy,
aby część dochodu ze sprzedaży – 10 groszy od każdej
sprzedanej kartki, trafiło do potrzebujących dzieci.

Przy tej okazji, chcielibyśmy przekazać na ręce
wszystkich naszych dotychczasowych klientów podzię-
kowania od Pani Beaty Tyszkiewicz za pomoc i wsparcie
w wypełnianiu statutowej działalności tej wspaniałej
Fundacji.

Szanowni Panstwo,

CH-1501 CH-1502 CH-1503

CH-1504

miejsce naLOGO
CH-1505

miejsce naLOGO
CH-1506

miejsce naLOGO Kolekcja
PIERWSZA

Format:
Techniki:
Papier:
Insert:
Koperta:

150 x 150 mm – po złożeniu
druk offsetowy, złocenie, tłoczenie
kredowany, matowy, 350 g
papier offsetowy o gramaturze 120 g
w kolorze białym z papieru offsetowego 80 g lub beżowym na życzenie

MOŻLIWA INDYWIDUALIZACJA KARTKI:

nadruk wewnątrz insertu Państwa życzeń
lub jednego z proponowanych przez nas (strona 2) – wg cennika
nadruk lub złocenie lub tłoczenie na pierwszej stronie kartki – wg cennika

Życzenia:

Logotyp:
03

projekty:
Arkadiusz Ratajczak

miejsce naLOGO

miejsce naLOGO

miejsce naLOGO



CH-1501 CH-1502 CH-1503

CH-1504

miejsce naLOGO
CH-1505

miejsce naLOGO
CH-1506

miejsce naLOGO Kolekcja
PIERWSZA

Format:
Techniki:
Papier:
Insert:
Koperta:

150 x 150 mm – po złożeniu
druk offsetowy, złocenie, tłoczenie
kredowany, matowy, 350 g
papier offsetowy o gramaturze 120 g
w kolorze białym z papieru offsetowego 80 g lub beżowym na życzenie

MOŻLIWA INDYWIDUALIZACJA KARTKI:

nadruk wewnątrz insertu Państwa życzeń
lub jednego z proponowanych przez nas (strona 2) – wg cennika
nadruk lub złocenie lub tłoczenie na pierwszej stronie kartki – wg cennika

Życzenia:

Logotyp:
03

projekty:
Arkadiusz Ratajczak

miejsce naLOGO

miejsce naLOGO

miejsce naLOGO



Kolekcja

04

DRUGA
projekty:
Arkadiusz Ratajczak

CH-0317

CH-0323 CH-0324

Format:
Techniki:
Papier:
Insert:
Koperta:

215 x 105 mm – DL
druk offsetowy, złocenie
dwustronnie kredowany 300 g
papier offsetowy o gramaturze 120 g
w kolorze białym z papieru offsetowego 80 g

MOŻLIWA INDYWIDUALIZACJA KARTKI:

nadruk wewnątrz insertu Państwa życzeń
lub jednego z proponowanych przez nas (strona 2) – wg cennika
nadruk lub złocenie lub tłoczenie na pierwszej stronie kartki – wg cennika

Życzenia:

Logotyp:

CH-0322

CH-0315 CH-0319



Kolekcja

04

DRUGA
projekty:
Arkadiusz Ratajczak

CH-0317

CH-0323 CH-0324

Format:
Techniki:
Papier:
Insert:
Koperta:

215 x 105 mm – DL
druk offsetowy, złocenie
dwustronnie kredowany 300 g
papier offsetowy o gramaturze 120 g
w kolorze białym z papieru offsetowego 80 g

MOŻLIWA INDYWIDUALIZACJA KARTKI:

nadruk wewnątrz insertu Państwa życzeń
lub jednego z proponowanych przez nas (strona 2) – wg cennika
nadruk lub złocenie lub tłoczenie na pierwszej stronie kartki – wg cennika

Życzenia:

Logotyp:

CH-0322

CH-0315 CH-0319 CH-0 031 CH-0 061 CH-0 071

CH-0 091

miejsce naLOGO

CH-0110

miejsce naLOGO

CH-0111

miejsce naLOGO Kolekcja
TRZECIA

Format:
Techniki:
Papier:
Insert:
Koperta:

150 x 150 mm – po złożeniu
druk offsetowy, złocenie, tłoczenie
kredowany, matowy, 350 g
papier offsetowy o gramaturze 120 g
w kolorze białym z papieru offsetowego 80 g lub beżowym na życzenie

MOŻLIWA INDYWIDUALIZACJA KARTKI:

Ż nadruk wewnątrz insertu Państwa życzeń
lub jednego z proponowanych przez nas (strona 2) – wg cennika
nadruk lub złocenie lub tłoczenie na pierwszej stronie kartki – wg cennika

yczenia:

Logotyp:
05

projekty:
Arkadiusz Ratajczak

miejsce naLOGO

miejsce naLOGO

miejsce naLOGO



miejsce na
LOGO

Kolekcja
CZWARTA

Format:
Techniki:
Papier:

Insert:
Koperta:

160 x 160 mm – NAPRAWDĘ  DUUUŻE KARTKI
druk, tłoczenie, złocenie
wzór CH-1114 – kreda mat 350 g,
reszta – ekskluzywny z metalicznym połyskiem 285-300 g
papier offsetowy o gramaturze 120 g
w kolorze białym z papieru offsetowego 80 g

MOŻLIWA INDYWIDUALIZACJA KARTKI:

nadruk wewnątrz insertu Państwa życzeń
lub jednego z proponowanych przez nas (strona 2) – wg cennika
nadruk lub złocenie lub tłoczenie na pierwszej stronie kartki – wg cennika

Życzenia:

Logotyp:
06

CH-1114 CH-1112 CH-1101

CH-1103CH-1110 CH-1202

miejsce na
LOGO

miejsce na
LOGO

miejsce na
LOGO

projekty:
Arkadiusz Ratajczak
oraz BabaAkcja

miejsce na
LOGO



CH-1207

miejsce naLOGO

miejsce naLOGO

CH-1212

CH-1215CH-1214

miejsce na
LOGO

07

Format:
Techniki:
Papier:
Insert:
Koperta:

160 x 160 mm – NAPRAWDĘ  DUUUŻE KARTKI
tłoczenie i złocenie
ekskluzywny z metalicznym połyskiem 285-300 g
papier offsetowy o gramaturze 120 g
w kolorze białym z papieru offsetowego 80 g

MOŻLIWA INDYWIDUALIZACJA KARTKI:

nadruk wewnątrz insertu Państwa życzeń
lub jednego z proponowanych przez nas (strona 2) – wg cennika
nadruk lub złocenie lub tłoczenie na pierwszej stronie kartki – wg cennika

Życzenia:

Logotyp:

CH-1203

CH-1213

projekty:
Arkadiusz Ratajczak

oraz BabaAkcja

CZWARTA
Kolekcja

miejsce naLOGO

miejsce naLOGO

miejsce na
LOGO



miejsce naLOGO

CH-1307 CH-1308 CH-1309

CH-1310 CH-1311 CH-1305

Kolekcja

MOŻLIWA INDYWIDUALIZACJA KARTKI:

n
lub jednego z proponowanych przez nas (strona 2) – wg cennika
nadruk lub złocenie lub tłoczenie na pierwszej stronie kartki – wg cennika

Życzenia:

Logotyp:

adruk wewn trz insertu Pa stwa yczeą ń ż ń

08

projekty:

miejsce naLOGO

miejsce naLOGO miejsce naLOGO

miejsce naLOGO

Arkadiusz Ratajczak

PIATA˛

Format:
Techniki:
Papier:
Insert:
Koperta:

105 x 215 mm – DL
tłoczenie i złocenie
ekskluzywny z metalicznym połyskiem 285-300 g
papier offsetowy o gramaturze 120 g
w kolorze białym z papieru offsetowego 80 g

miejsce naLOGO
miejsce naLOGO



Kolekcja
SZÓSTA

09

Format:
Techniki:
Papier:
Insert:
Koperta:

105 x 215 mm – DL, 150 x 150 mm
druk offsetowy, lakier UV miejscowo
dwustronnie kredowany 300 g
papier offsetowy o gramaturze 120 g
w kolorze białym z papieru offsetowego 80 g

MOŻLIWA INDYWIDUALIZACJA KARTKI:

lub jednego z proponowanych przez nas (strona 2) – wg cennika
nadruk lub złocenie lub tłoczenie na pierwszej stronie kartki – wg cennika

Życzenia:

Logotyp:

nadruk wewn trz insertu Pa stwa yczeą ń ż ń

projekty:
Arkadiusz Ratajczak

Joanna Skrzypiec

CH-0609

CH-0607

CH-0610CH-0608

CH-0602 CH-0605

miejsce naLOGO
miejsce naLOGO

miejsce na
LOGO



Kolekcja
WIELKA

-NOCNA

10

EE-0201 EE-0202

projekty:
Arkadiusz Ratajczak
Grzegorz Mieczkowski

EE-0203

EE-0204

Format:
Techniki:
Papier:
Insert:
Koperta:

150 x 150 mm
tłoczenie i złocenie
ekskluzywny z metalicznym połyskiem 285-300 g
papier offsetowy o gramaturze 120 g
w kolorze białym z papieru offsetowego 80 g

MOŻLIWA INDYWIDUALIZACJA KARTKI:

Ż nadruk wewnątrz insertu Państwa życzeń
lub jednego z proponowanych przez nas (strona 2) – wg cennika
nadruk lub złocenie lub tłoczenie na pierwszej stronie kartki – wg cennika

yczenia:

Logotyp:

EE-0205 EE-0206



Kolekcja
WIELKA

-NOCNA

10

EE-0201 EE-0202

projekty:
Arkadiusz Ratajczak
Grzegorz Mieczkowski

EE-0203

EE-0204

Format:
Techniki:
Papier:
Insert:
Koperta:

150 x 150 mm
tłoczenie i złocenie
ekskluzywny z metalicznym połyskiem 285-300 g
papier offsetowy o gramaturze 120 g
w kolorze białym z papieru offsetowego 80 g

MOŻLIWA INDYWIDUALIZACJA KARTKI:

Ż nadruk wewnątrz insertu Państwa życzeń
lub jednego z proponowanych przez nas (strona 2) – wg cennika
nadruk lub złocenie lub tłoczenie na pierwszej stronie kartki – wg cennika

yczenia:

Logotyp:

EE-0205 EE-0206

Kolekcja
WIELKA

-NOCNAEE-01 EE-02

EE-04 EE-05 EE-10

11

projekty:
Arkadiusz Ratajczak

Grzegorz Mieczkowski

Format:
Techniki:
Papier:
Insert:
Koperta:

150 x 150 mm
druk offsetowy, lakier UV miejscowy, złocenie
dwustronnie kredowany 300 g
papier offsetowy o gramaturze 120 g
w kolorze białym z papieru offsetowego 80 g

MOŻLIWA INDYWIDUALIZACJA KARTKI:

n
lub jednego z proponowanych przez nas (strona 2) – wg cennika
nadruk lub złocenie lub tłoczenie na pierwszej stronie kartki – wg cennika

Życzenia:

Logotyp:

adruk wewn trz insertu Pa stwa yczeą ń ż ń

EE-08




