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Bezpieczne wakacje
Zobacz więcej naszych realizacji: www.ewerro.pl

W zestawie taniej!

Zawieszka
„policjant” do
pomalowania.

1,60 zł
brutto/szt.

6

Wykonana
na sklejce
w rozmiarze
10 x 4 cm.

zł
brutto/
komplet

Zamów „Bezpieczne wakacje”, a do każdego
egzemplarza otrzymasz GRATIS kolorowankę
„Inspiracje na wakacje”!
* Oferta dotyczy zamówień na pierwsze
12 000 egzemplarzy „Bezpiecznych wakacji”.

Transport GRATIS
przy zamówieniach
złożonych do
29.05.2017

Bezpieczne wakacje – kolorowanka indywidualna dla miast, gmin i samorządów
Kolorowanka na indywidualne zamówienie
to idealny gadżet promocyjny, nagroda
w konkursach czy podarunek dla
przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych.
Indywidualne modyfikacje publikacji:
• logotyp i/lub herb na okładce
• przedmowa na 2 stronie
(maksymalnie 1500 znaków)
Cena: 5 000 zł brutto / 5 000 egzemplarzy
Szczegółowych informacji na temat
oferty indywidualnej udziela:
Joanna Janik-Jaworska, tel. (32) 494 13 19,
tel. kom. 533 421 953, janik@ewerro.pl.
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Zobacz więcej naszych realizacji: www.ewerro.pl

Formularz zamówienia
Dane Zamawiającego
Pełna nazwa
NIP
Kod pocztowy, miejscowość, województwo
Ulica, nr domu i lokalu
Telefon, faks, e-mail
Osoba do kontaktu

(imię i nazwisko, stanowisko, telefon, e-mail)

Zamawiam
Nazwa produktu

Cena

Kolorowanka
„Bezpieczne wakacje”

1,60 zł brutto / szt.

Zawieszka na sklejce „policjant”
(10 x 4 cm) + kolorowanka
„Bezpieczne wakacje”

6 zł brutto /
komplet

Ilość

Cena nakładu

Koszt transportu*

Razem

Razem:

Transport
Kurier*

Odbiór osobisty**

ADres do wysyłki (w przypadku wyboru opcji dostawy kurierem)
Nazwa zamawiającego
Ulica, nr domu/lokalu
Kod pocztowy, miejscowość
* Koszty transportu: przy zamówieniach na kwotę od 1,60 zł do 500 zł – 30 zł.
Przy zamówieniach na kwotę od 501 zł do 1000 zł – 15 zł.
Przy zmówieniach na kwotę powyżej 1000 zł – transport GRATIS.
Przy zamówieniach złożonych przed 29.05.2017 transport GRATIS.
** Odbiór osobisty przy ul. Zaparkowej 23, 42-400 Zawiercie, w dni robocze od 7:00 do 15:00.

realizacja zamówienia
Zamówienia będą realizowane po 1.06.2017. Należność za zakup publikacji będzie regulowana na podstawie faktury z 14-dniowym terminem
płatności, wystawionej przez Ewerro Sp. z o. o., ul. Senatorska 14, 42-400 Zawiercie, która zostanie dołączona do przesyłki.
Wypełniony i podpisany formularz prosimy przesłać na adres e-mailowy: ewerro@ewerro.pl lub faksem na nr 32 494 13 19.

Kontakt:
Joanna Janik-Jaworska
tel.: 32 494 13 19, 533 421 953
email: janik@ewerro.pl

......................................
Miejscowość i data

.....................................
Pieczęć i podpis Zamawiającego

