
BIZNESOWE KARTKI ŚWIĄTECZNE
WIELKANOC 2021
Skomponuj swoją kartkę świąteczną
z logo firmy i wzorami wycinanym laserowo.



BIZNESOWE KARTKI ŚWIĄTECZNE
WIELKANOC 2021

WZORY 145 x 145 mm

WZORY 100 x 150 mm

WZORY 197 x 95 mm

TEKSTY ŻYCZEŃ
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MAJER S.C.

ADRES:
ul. Klaudyny 36/60
01-684 Warszawa

Robert Majer
e-mail: kontakt@projektstudio.eu
tel.: 505 032 093



WZORY 145 x 145 mm

SYMBOL KARTKI

Kartka świąteczna z papieru ozdobnego 
w wybranym przez Państwa kolorze. 
Do wyboru papier gładki lub tłoczony.

Państwa LOGO zostanie wycięte 
techniką laserową.

Koperta + druk życzeń gratis

Kartka świąteczna z papieru ozdobnego 
w wybranym przez Państwa kolorze. 

Do wyboru papier gładki lub tłoczony.

Państwa LOGO zostanie wycięte 
techniką laserową.

Koperta + druk życzeń gratis
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KARTKA
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KOPERTA

699

cena netto

Do podanych cen należy doliczyć 
podatek VAT w wysokości 23%.

Kartka wykonana z papieru gładkiego lub tłoczonego
/ dostępne kolory na stronie 11

Kartka wykonana z papieru gładkiego lub tłoczonego
/ dostępne kolory na stronie 11

Środek kartki pod nadruk życzeń
/ dostępny w dwóch wariantach - EKO lub BIAŁY

Środek kartki pod nadruk życzeń
/ dostępny w dwóch wariantach - EKO lub BIAŁY

SYMBOL KARTKI
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KARTKA

145 mm 150 mm
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KOPERTA

699

cena netto

Do podanych cen należy doliczyć 
podatek VAT w wysokości 23%.
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Minimalna  ilość zamówienia: 30 sztuk.
Czas realizacji: około 6 dni roboczych.



WZORY 100 x 150 mm
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KOPERTA

Kartka świąteczna z papieru ozdobnego 
w wybranym przez Państwa kolorze. 
Do wyboru papier gładki lub tłoczony.

Państwa LOGO zostanie wycięte 
techniką laserową.

Koperta + druk życzeń gratis

Kartka świąteczna z papieru ozdobnego 
w wybranym przez Państwa kolorze. 

Do wyboru papier gładki lub tłoczony.

Państwa LOGO zostanie wycięte 
techniką laserową.

Koperta + druk życzeń gratis

SYMBOL KARTKI

W03
SYMBOL KARTKI

W04

649

cena netto

Do podanych cen należy doliczyć 
podatek VAT w wysokości 23%.

649

cena netto

Do podanych cen należy doliczyć 
podatek VAT w wysokości 23%.

Kartka wykonana z papieru gładkiego lub tłoczonego
/ dostępne kolory na stronie 11

Kartka wykonana z papieru gładkiego lub tłoczonego
/ dostępne kolory na stronie 11

Środek kartki pod nadruk życzeń
/ dostępny w dwóch wariantach - EKO lub BIAŁY

Środek kartki pod nadruk życzeń
/ dostępny w dwóch wariantach - EKO lub BIAŁY

76

Minimalna  ilość zamówienia: 30 sztuk.
Czas realizacji: około 6 dni roboczych.



WZORY 197 x 95 mm
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699

cena netto

Do podanych cen należy doliczyć 
podatek VAT w wysokości 23%.

699

cena netto

Do podanych cen należy doliczyć 
podatek VAT w wysokości 23%.

Kartka świąteczna z papieru ozdobnego 
w wybranym przez Państwa kolorze. 
Do wyboru papier gładki lub tłoczony.

Państwa LOGO zostanie wycięte 
techniką laserową.

Koperta + druk życzeń gratis

Kartka świąteczna z papieru ozdobnego 
w wybranym przez Państwa kolorze. 

Do wyboru papier gładki lub tłoczony.

Państwa LOGO zostanie wycięte 
techniką laserową.

Koperta + druk życzeń gratis

SYMBOL KARTKI

W05
SYMBOL KARTKI

W06

Kartka wykonana z papieru gładkiego lub tłoczonego
/ dostępne kolory na stronie 11

Środek kartki pod nadruk życzeń
/ dostępny w dwóch wariantach - EKO lub BIAŁY

Kartka wykonana z papieru gładkiego lub tłoczonego
/ dostępne kolory na stronie 11

Środek kartki pod nadruk życzeń
/ dostępny w dwóch wariantach - EKO lub BIAŁY
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Minimalna  ilość zamówienia: 30 sztuk.
Czas realizacji: około 6 dni roboczych.



TEKSTY ŻYCZEŃ

01. 02. 03.

04.

Pragniemy złożyć życzenia 
zdrowych i pogodnych 
Świąt Wielkanocnych, 
obfitości na świątecznym 
stole, smacznego jajka oraz 
wiosennego nastroju 
w rodzinnym gronie.

Niech istota Świąt 
Wielkanocnych napełni Was 
siłą oraz radością i sprawi,
że uśmiech i optymizm 
będą towarzyszyły 
Wam każdego dnia.

Żeby Wielkanoc w tym roku,
przyszła z sukcesem u boku.
Aby żyło się Wam zdrowo,
prywatnie i zawodowo.
Wielu, wielu chwil radosnych
i cudownej, ciepłej wiosny.

05. 06.
Pełnych radości, pokoju
Świąt Wielkiej Nocy
oraz wiele pomyślności 
i sukcesów
Życzy Państwu

Z okazji Świąt Wielkanocnych 
życzymy, aby nastrój tych Świąt 
przybranych wiosenną radością 
i beztroską utrwalił się w Waszych 
sercach na długi, długi czas 
i pozostał z Wami także 
w poświątecznej codzienności.

Tekst przykładowy dla życzeń 
Świąt Wielkanocnych.

Tekst przykładowy dla życzeń 
Świąt Wielkanocnych.

Fonty

PAPIER

Bileciki
Lato Regular

Lato Italic

WK01
50 x 70 mm

WK02
50 x 70 mm

zielony

szary

żółty

natura

granatowy niebieski

cytrusowy

pomarańczowy

oliwkowy orzech

TŁOCZONY

GŁADKI

Gdy nadejdzie Wielkanocny 
poranek niech spełnią się 
życzenia tęczowych pisanek... 
Mazurków kajmakowych, bazi 
srebrzystych, bogatego zająca 
i kurczaczków puszystych. 
Świątecznego nastroju, 
biesiady obfitej, lukrowego 
baranka, a w dyngusa - głowy 
wodą zmytej!

zielony pomarańczowy

METALIZOWANY
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