Kartki
Świąteczne 2017
Boże Narodzenie 2017
Charytatywne kartki świąteczne 2017 na rzecz funduszu św. Brata Alberta.

Kartki
Świąteczne
Boże Narodzenie 2017
Zamów wyjątkowe kartki świąteczne z reprodukcjami
mistrzów malarstwa światowego.

Podstawowe
informacje:
- Reprodukcje dzieł

najlepszych mistrzów
malarstwa
światowego
(J.Baptiste, G. Reni);
- Kartki w formacie
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- Kartki w 5 wzorach;

155x215mm,
składane na pół,

wraz z kopertą;
- Kartki lakierowane,
na ozdobnym
białym papierze
kredowym;
- Wkładka z
życzeniami,

logotypem Twojej
firmy oraz
personalizacją;
- realizacja
zamówienia do 5 dni
roboczych.
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Kartki sprzedawane są w pakietach po 5 szt. wraz z
kremowymi kopertami. Cena pakietu wynosi 10 zł (5 kartek +
5 kopert). Kartki można nabyć z wkładką z życzeniami,
logotypem firm oraz adresatem życzeń.
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Podstawowe informacje:
Format: 155x215 mm (kartka składana
na pół)
Papier: kreda 300g.
Technika: lakierowane z zewnętrznej strony;
Wkładka: wkładka z życzeniami
papier „chamois”/biały, gramatura 120g.
Koperta: format C6, kremowa;

Warianty zamówienia:
WARIANT I:
Kartki w kopertach:
Kartki sprzedawane są w kompletach po 5 szt. różnych kartek wraz z
kopertami. Cena jednego kompletu wynosi 10 zł.

WARIANT II:
Kartki w kopertach + wkładka z życzeniami:

Nazwa usługi

Cena za
wkładkę z
życzeniami

Łączna cena kartki
z wkładką i
koperty (1 szt.)

Nadruk z życzeniami

0,70 zł netto/szt.

2,70 zł netto/szt.

Nadruk z życzeniami i logo klienta

0,70 zł netto/szt.

2,70 zł netto/szt.






Przy zamówieniu powyżej 50 szt. kartek projekt wkładki z
życzeniami w cenie. W innym przypadku koszt projektu wkładki
wynosi 20 zł;
Wykładka drukowana jest dopiero po ostatecznej akceptacji
projektu przez klienta;
Wkładka wykonana jest na papierze chamois/białym, o
gramaturze 120g.
Rozmiar wkładki: 155x215 mm (składana na pół);
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Do kartek przygotowywana jest specjalna wkładka na papierze 120g, na
której znajdują się życzenia oraz logotyp firmy (instytucji). Życzenia mogą
być napisane indywidualnie przez zleceniodawcę lub wybrane z naszej
bazy życzeń.
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WARIANT III:
Kartki w kopertach + wkładka z życzeniami
i adresatem:
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Do kartek przygotowywana jest specjalna wkładka na papierze 120g, na
której znajdują się życzenia oraz logotyp firmy (instytucji), a także imię
i nazwisko adresata. Życzenia mogą być napisane indywidualnie przez
zleceniodawcę lub wybrane z naszej bazy życzeń. Listę adresatów do
personalizacji kartek świątecznych dostarcza zamawiający.
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Nazwa usługi

Cena za wkładkę z
życzeniami i
personalizacją

Łączna cena
kartki z wkładką
i personalizacją
(1 szt.)

Personalizacja: nadruk
tytułu/imienia i nazwiska
na wkładce

0,50 zł netto/szt.

3,2 zł netto/szt.






Zamawiający przesyła listę adresatów w formacie txt w układzie:
Tytuł, imię, nazwisko (bez znaku interpunkcyjnego na końcu).
Każdy adresat w nowym wierszu. Nie ingerujemy i nie edytujemy
listy adresów.
Personalizacja jest możliwa tylko przy zamówieniu powyżej 50
szt. kartek.
Wizualizacja wydruku wysyłana jest do zatwierdzenia klientowi
drogą mailową.

Wariant
Wariant I: (kartki
w kopertach)
Wariant II: (kartki
w kopertach + wkładka
z życzeniami i logotyp)
Wariant II: (kartki
w kopertach + wkładka
z życzeniami i logotyp)
Wariant III: (kartki
w kopertach + wkładka
z życzeniami, logotypem
i personalizacją)
Wariant III: (kartki
w kopertach + wkładka
z życzeniami, logotypem
i personalizacją)

Ilość

Cena

50 szt.

50 x 2 zł = 100 zł

50 szt.

50 x 2,7 zł + 20 zł (projekt)
= 155 zł

100 szt.

100 x 2,7 zł = 270 zł

51 szt.

51 x 3,2 zł = 163,20 zł

100 szt.

100 x 3,2 zł = 320 zł

Do każdego zamówienia należy doliczyć koszt przesyłki 15 zł.

Proces realizacji zamówienia:

1.Zamówienie

2. Akceptacja
projektu

Złóż zamówienie:
- Wypełnij formularz na
stronie
www.fsd.lublin.pl/kartki
- Napisz maila:
katarzyna.proc@fsd.lublin.pl
- Zadzwoń:
tel. 512 440 046

Wybierasz treść życzeń.
Przesyłasz logotyp oraz
listę adresów.
W ciągu 2 dni roboczych
otrzymasz projekt wkładki
do akceptacji.
Zatwierdzasz projekt do
realizacji.

3. Realizacja
zamówienia

Realizacja zamówienia
trwa do 5 dni roboczych.
Zamówienie
rozpoczynamy realizować
po zaksięgowaniu wpłaty
na konto.
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Ceny przykładowych zamówień:

4. Dostawa

Gotowe zamówienie
wysyłane jest kurierem i
dociera do Ciebie w
maksymalnie 48h.
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Jak zamówić kartki?
1. Wypełnij formularz zamówienia na stronie internetowej:
www.fsd.lublin.pl/kartki
2. Wyślij wiadomość e-mail na adres:
katarzyna.proc@fsd.lublin.pl
3. Zadzwoń pod numer tel. 512 440 046
(od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 do 16.00).
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Charytatywny cel - Fundusz św. Brata Alberta
Całkowity dochód ze sprzedaży kartek świątecznych
przeznaczany jest na wsparcie Funduszu
św. Brata Alberta, prowadzonego przez lubelską
Fundację Szczęśliwe Dzieciństwo.
Fundusz św. Brata Alberta to dzieło wspierające misję
dobrego wychowania młodego pokolenia Polaków.
W 1987 r. powstawał pierwszy ośrodek dla dzieci
i młodzieży, a jego patronem został św. Brat Albert
Chmielowski. Od początku działalności przyświeca nam
myśl patrona: „Bądź dobry jak chleb”. Każdy dzień to
staranie o mądrą i owocną pomoc, a przede wszystkim troska o jak najlepsze
wychowanie najmłodszych podopiecznych. Dbamy o rozwój artystyczny naszych
najmłodszych wychowanków, odkrywamy wspólnie ich talenty, aby dzieci mogły
wykorzystać je w dorosłym życiu.
Fundusz św. Brata Alberta wspiera:
- rozwój artystyczny najzdolniejszej młodzieży;
- prowadzenie zajęć edukacyjnych
i wychowawczych;
- organizację korepetycji i pomocy w nauce;
- wyjazdy warsztatowe i edukacyjne.
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Całkowity dochód ze sprzedaży kartek
świątecznych przeznaczony jest na
Fundusz św. Brata Alberta, z którego
finansowany są ośrodki prowadzone przez
Fundację Szczęśliwe Dzieciństwo.

Dane kontaktowe:
Biuro Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo
ul. Jezuicka 4/9
20-113 Lublin
tel. 512 440 046
e-mail: katarzyna.proc@fsd.lublin.pl
www.fsd.lublin.pl
NIP 712-01-67-025
REGON 004173022

nr konta: 64 2490 0005 0000 4600 4352 0652
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KRS: 0000094228
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