Érem

forma

(acél, nyomtatott)

standard - van készleten
standard - van készleten
standard - van készleten

kör
téglalap, belül akasztós
téglalap, kívül akasztós

egyedi érem

Egyedi, szublimált
nyakpánt (22x90mm)
1 oldalon nyomott
2 oldalon nyomott

vastagság

méret

ár/db
(nyakpánt nékül)

minimum
mennyiség

Gyártási idő
(500 darabig)

3 mm
3 mm
3 mm

7 cm-es átmérő
sz:55 mm, m:70 mm
sz:55 mm, m:75 mm

utánrendelés
minimum
mennyisége

1 260 Ft

20

5

5 munkanap

vektoros terv és darabszám megadása után
(amennyiben nem tér el nagyon a méret a
fentiektől, akkor hasonló ár várható)

50

30

10 munkanap

forma saját terv alapján, vastagság 3mm

ár/db
250 Ft
290 Ft

fehér
piros
barna

1 színű szalag (20x90mm), nyomat nélkül 120 Ft
választható színek
fekete
világoskék
sárga
narancssárga
olivazöld
világoszöld

Az árak 2022.09.15-től visszavonásig érvényesek.
Az árak a 0%-os (AAM) áfát tartalmazzák.
500 darabos éremrendelés felett 6% kedvezményt biztosítunk az érmekre és a nyakpántokra egyaránt.
Az érem anyaga acél. A 7 cm-es, 3 mm vastag kör érem súlya kb 90 gramm.
Színek száma korlátlan (65M). Az érem nyomtatással készül, így bármilyen tartalom, akár fotó is rákerülhet.
Az érem kérhető nyakpánt nélkül is.
Az utánrendelésnek nincs felára, az első megrendelés árával megegyezik (az első rendelés után 30 napon belül), de a minimum mennyisége adott.
A tervet (lehetőleg vektoros formában) a megrendelő biztosítja.
A termékek feladása az előleg beérkezése, a végleges terv és megrendelés leadása után, standard forma esetén maximum 5 munkanap. (500 darabos mennyiségig)
A termékek feladása az előleg beérkezése, a végleges terv és megrendelés leadása után, egyedi forma esetén maximum 10 munkanap. (500 darabos mennyiségig)
A szállítás költsége kb 4000 forint/doboz. Egy dobozba forma és méret alapján 160-200 darab érem fér be.
Amennyiben a versenyen mi végezzük az időmérést, akkor a verseny napján díjmentesen kiszállítjuk.
Kapcsolat: Szabó Zoltán
E-mail: info@korido.hu
Telefon: +36 30 6636117

sötétkék
bordó

