
Уважаеми господа, 

Във връзка с рекламна кампания за 2022 г. очакваме Вашата оферта за рекламни 

материали според приложените характеристики: 

  

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ ЗА 

2022 г. 

  

1. Оръжия 
 Формат –450х 550 мм. 

Обем – 13 листа (включително корица) 

Цветност – 4+0 

Хартия –  170 г/м2, гланц 

Тираж - 700 бр  

  

Оръжия с дати започващи от неделя 
Формат –450х 550 мм. 

Обем – 13 листа (включително корица) 

Цветност – 5+0 

Хартия –  170 г/м2, двустранно хромова 

Тираж – 100 бр  

  

2. Български пейзажи     
Формат –450х 550 мм. 

Обем – 13 листа (включително корица) 

Цветност – 5+0 

Хартия –  170 г/м2, двустранно хромова 

Тираж – 700 бр  

  

Български пейзажи  с дати започващи от неделя, на френски език  
      Формат –450х 550 мм. 

Обем – 13 листа (включително корица) 

Цветност – 5+0 

Хартия –  170 г/м2, двустранно хромова 

Тираж – 100 бр  

  

3.Календар работен с пълноцветна глава и прозорче 
Формат –320 х 700 мм. 

Три отделни секции, хартия 80г офсет, цветност – черно/червено с червен прозорец 

Основа – 235 г целулозен картон 

Глава печат – 4+0 цветно едностранно + голд печат, щанцоване и дупка горе в средата 

Довършителни работи – пакетиране по равен брой 

Тираж –700 бр. 

  

Календар работен с дати започващи от неделя пълноцветна глава и прозорче 
Формат –320 х 700 мм. 

Три отделни секции, хартия 80г офсет, цветност – черно/червено с червен прозорец 

Основа – 235 г целулозен картон 

Глава печат – 4+0 цветно едностранно + голд печат, щанцоване и дупка горе в средата 

Довършителни работи – пакетиране по равен брой 

Тираж –100 бр. 



  

4.Бележник с дати – А-5 
Дата страница, термокожа, кръглен гръб 

Луксозна корица от термоактивна кожа в златист цвят със сухо преге, концево шит и 

лепен, лице и гръб с мека вложка, обшит, цветна карта на България и Европа: тяло 

хартия жълт офсет – 352 стр., двуцветен печат, 5 езика, 16 стр. Полезна информация, 

текстилна лента за отбелязване 

1 бр. Цветна вложка с цветност 2+0 

Преге на първа корица 

Тираж 700 бр 

Пакетиране по равен брой 

  

Тираж –800 бр. 

  

5.Настолен Бележник с дати 
29/16 см, твърда корица облечена с термоактивна кожа, телен гребен 

Тяло- 62 стр, двуцветен печат; преге 

Кожа в цвят злато 

1 бр цветна вложка с цветност 2+0 

Преге на първа корица и на борда 

Тираж 800 бр 

Пакетиране по равен брой 

  

6. Хартиени торби 
30х40х10 см – кафяв крафт с черно лого – 1000 бр 

24х36х9 см   -  кафяв крафт с черно лого – 1000 бр 

Торбички за бутилка - кафяв крафт с черно лого – 1000 бр 

  

  

Снимките на оръжията ще бъдат предоставени от нас. 

Общият дизайн с календариума да бъде оформен от Вас. 

За календарите с пейзажи молим и офертата Ви за включва и вариант с предоставени от 

Вас снимки. 

  
  

Срок за получаване на офертите - 1 ноември 

Срок на изпълнение - 20 ноември 

Офертите изпращайте на имейл: minkin@kintex.bg 

За пояснения - lucysavova@yahoo.com 

                          kintex35@kintex.bg 

За връзка с нас: 02/8658055 
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