HARTA VITICOLĂ ROMÂNIA 2019

FORMAT POCKET A3 (297 x 420 mm)
HARTĂ ROMÂNIA „POCKET”
FORMAT A6 ÎNCHISĂ – A3
DESCHISĂ
ROMÂNĂ SAU ENGLEZĂ
Conține:
Harta României cu podgoriile, cramele
și scurtă descriere a soiurilor de
struguri locale reprezentative
Materiale:
Hâtie 160g mat
Copertă cartonată 300g soft touch mat

HARTĂ FETEASCA NEAGRĂ
„POCKET”
FORMAT A6 ÎNCHISĂ – A3
DESCHISĂ
ROMÂNĂ ȘI ENGLEZĂ
Conține:
Harta României cu podgoriile și
prezentare Fetească Neagră
(istorie/vinuri obținute/arome/asocieri
culinare)
Materiale:
Hâtie 160g mat
Copertă cartonată 300g soft touch mat

PREȚ (TVA INCLUSĂ)
1-20 exemplare

PREȚ (TVA INCLUSĂ)
21-300 exemplare

14 lei/bucată

9 lei/bucată

PREȚ (TVA INCLUSĂ)
1-20 exemplare

PREȚ (TVA INCLUSĂ)
21-300 exemplare

14 lei/bucată

9 lei/bucată
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HARTA VITICOLĂ ROMÂNIA 2019

FORMAT A2 (420 x 594 mm)
HARTĂ ROMÂNIA CU PODGORII,
CRAME ȘI PRINCIPALELE SOIURI
DE STRUGURI
Hartă polipropilenă printată cu spate
gri, 200gr (material folosit pentru
RollUp).
Nu include sistem de prindere sau
ramă.

Sistem de prindere - hanger click realizat din două baghete din profil de
aluminiu tip click, care se fixează în
partea superioară și inferioară a
printului. Bagheta din partea de sus
este prevazută cu agățătoare prin
intermediul cărora sistemul se poate
fixa în perete.

PREȚ FARĂ
PERSONALIZARE
(TVA INCLUSĂ)

PREȚ CU
PERSONALIZARE
EVIDENȚIERE CRAMĂ
(TVA INCLUSĂ)

110 lei/bucată

200 lei/bucată

70 lei/bucată

FORMAT A1 (594 x 841 mm)
HARTĂ PODGORII
SAU
PODGORII ȘI CRAME
Hartă polipropilenă printată cu spate
gri, 200gr (material folosit pentru
RollUp).
Nu include sistem de prindere sau
ramă.

Sistem de prindere - hanger click realizat din două baghete din profil de
aluminiu tip click, care se fixează în
partea superioară și inferioară a
printului. Bagheta din partea de sus
este prevazută cu agățătoare prin
intermediul cărora sistemul se poate
fixa în perete.

PREȚ FĂRĂ
PERSONALIZARE
(TVA INCLUSĂ)

PREȚ CU
PERSONALIZARE
EVIDENȚIERE CRAMĂ
(TVA INCLUSĂ)

140 lei/bucată

230 lei/bucată

90 lei/bucată
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HARTA VITICOLĂ ROMÂNIA 2019

FORMAT A0 (841 x 1189 mm)
HARTĂ PODGORII
SAU
PODGORII ȘI CRAME
Hartă polipropilenă printată cu spate
gri, 200gr (material folosit pentru
RollUp).
Nu include sistem de prindere sau
ramă.

Sistem de prindere - hanger click realizat din două baghete din profil de
aluminiu tip click, care se fixează în
partea superioară și inferioară a
printului. Bagheta din partea de sus
este prevazută cu agățătoare prin
intermediul cărora sistemul se poate
fixa în perete.

PREȚ FĂRĂ
PERSONALIZARE
(TVA INCLUSĂ)

PREȚ CU
PERSONALIZARE
EVIDENȚIERE CRAMĂ
(TVA INCLUSĂ)

170 lei/bucată

260 lei/bucată

110 lei/bucată

EXEMPLU SISTEM DE PRINDERE “HANGER CLICK”

Plata se face în avans. Termenul de livrare este între 7 și 10 zile lucrătoare.
Transportul se face prin curierat rapid, nu este inclus în pret și cade în sarcina cumpărătorului.
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