1.3.2016
תאור פריט
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מחיר ליחידה בש"חׁ )המחיר כולל מע"מ(

גיליון נייר כרומו  170-300גרם
גיליון נייר כרומו  115-135גרם
נייר כימי A4
שק/קופסא גריסה
נייר כותרת A4
נייר כותרת רקע סמל כתום A4
הדפסת מספור למחברות מבחן
פלטה אלומניום  1/4גיליון
פלטה מוציבושי  1/4גיליון
הדפסת מספור לפנקסים
הדפסה על נייר  1/4גיליון אטום
פוסטר למינציה 90X120 ,סמ'
פוסטר בד
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עבודות דפוס ושכפול

הדפסה שני צדדים
נייר צבעוני  80 ,A4גרם
גיליון בריסטול  180גרם

0.04
0.09
1.50

מחירון יחידת הדפוס

הדפסה על נייר לבן  80גרם A4 ,צד אחד
הדפסה על נייר לבן  80גרם A3 ,צד אחד
הדפסה על נייר המזמין
מחיר להדפסה בצבע
מחיר לאיסוף לדף
ביג /פרפורציה /קיפול+סיכה
גליון בריסטול שיש ,בד ,ממוחזר
כריכה עוטפת הדבקה בחום/ספירלה
צילום דופלו לדפוס
צילום מסמכים  A4שחור לבן
צילום מסמכים  A3שחור לבן
צילום צבעוני A4
צילום צבעוני A3
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1.3.2016
תאור העבודה
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מחיר ׁׁ)המחיר כולל מע"מ(

750
300
200

עיצוב גרפי

כרטיס ביקור
נייר מכתבים
התאמת הזמנת דפוס להזמנה אלקטרונית
הזמנה אלקטרונית
פוסטר A3
התאמה מודעה למסגרת בעיתון
שלט לדוכן נואמים בגודל  115X55סמ'
שלט לדוכן נואמים בגודל  120X70סמ'
שלט לדוכן נואמים בגודל  111X129סמ'
חוברת בגודל ) A4או גודל דומה(
עיצוב אחיד לכל דפי החוברת ,עד  16עמודים
חוברת בגודל ) A4או גודל דומה(
עיצוב שונה לכל דפי החוברת ,עד  12עמודים
תכנייה עד  12עמודים  9X14סמ' במצב סגור
כריכה לספר
כריכה לחוברת בגודל A4-A5
עיצוב לוגו
רול אפ בגודל  200X85סמ' כולל מתקן
תמונת מחזור  70X100סמ'

650

מחירון יחידת הדפוס

הזמנה בגודל  21X10סמ' צד אחד
הזמנה גודל  21X10סמ' דו צדדי
ברושור/פלייר גודל  A4/A5צד אחד
ברושור/פלייר גודל  A4/A5דו צדדי
הזמנה/תכנייה נפתחת ,דו צדדי  3פאנלים,
גודל  30X11סמ' במצב סגור )או גודל דומה(
כונס )פולדר(  ,A4/A5כולל תכנון שטאנץ
תעודות A3/A4
כרטיס ברכה
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