prisliste - plast/pvc kort
Alle kort/priser er inklusiv 4-farve tryk og afrundede hjørner.
Ved større oplag, kontakt os venligst for tilbud.
Alle priser er ex.moms. Fragt + faktura gebyr på kr. 50,- tilkommer.
Leveringstid er 10-14 arbejdsdage for de ﬂeste oplag.
Der tages forbehold for tastefejl og prisændringer.

HVID PVC MED 4-FARVE TRYK

PRIS / TYKKELSE

0,30 mm

0,50 mm

0,76 mm

250 stk.

kr. 2330,-

kr. 2430,-

kr. 2530,-

500 stk.

kr. 2780,-

kr. 2880,-

kr. 2980,-

1000 stk.

kr. 3790,-

kr. 3990,-

kr. 4190,-

2000 stk.

kr. 5254,-

kr. 5654,-

kr. 5854,-

3000 stk.

kr. 6440,-

kr. 6640,-

kr. 6840,-

PRIS / TYKKELSE

0,30 mm

0,50 mm

0,76 mm

250 stk.

kr. 2780,-

kr. 2880,-

kr. 2980,-

500 stk.

kr. 3150,-

kr. 3250,-

kr. 3350,-

1000 stk.

kr. 4830,-

kr. 5030,-

kr. 5230,-

2000 stk.

kr. 5840,-

kr. 6040,-

kr. 6240,-

3000 stk.

kr. 6890,-

kr. 7090,-

kr. 7290,-

PRIS / TYKKELSE

0,30 mm

0,50 mm

0,76 mm

250 stk.

kr. 2780,-

kr. 2880,-

kr. 2980,-

500 stk.

kr. 3150,-

kr. 3250,-

kr. 3350,-

1000 stk.

kr. 4830,-

kr. 5030,-

kr. 5230,-

2000 stk.

kr. 5840,-

kr. 6040,-

kr. 6240,-

3000 stk.

kr. 6890,-

kr. 7090,-

kr. 7290,-

standard mål: 85 x 54 mm

MATTERET / FROSTED / TRANSLUCENT PVC
standard mål: 85 x 54 mm

gennemfarvede plast-/pvc kort
mange farver, f.eks. sort, guld, sølv,m.fl. standard mål: 85 x 54 mm

overblik over bestillings processen

01. Bestilling

02. dialog

03. design

04. produktion

05. forsendelse

Du fuldfører din bestilling, på
mail eller vores hjemmeside,
hvorefter du modtager faktura
til betaling. Ring til os på telefon
31 700 404, hvis du har
spørgsmål til din bestilling.

Efter vi har modtaget din
bestilling, kontakter vi dig for
dialog og taler med dig om
ønsker til design, dit formål
med kortene og alle detaljer og
spørgsmål afklares.

Vi går i gang med at lave
designet til dine nye otte
kort. Undervejs sender vi
realistisk korrektur, som du
kan vurdere. Rettelser hører
med i processen.

Når du har godkendt layout og
korrektur fortsætter vi og
sætter dine kort i produktion.
Produktions tiden er normalt
ca. 10 arbejdsdage for de
este oplag.

Kortene afsendes til dig, efter
de er færdige. Vi sender typisk
med GLS med udbringning til
døren. Vi følger op på, om alt
er som det skal være og du er
glad og tilfreds.

Se flere priser og muligheder på bagsiden

prisliste - plast/pvc kort
Alle kort/priser er inklusiv 4-farve tryk og afrundede hjørner.
Ved større oplag, kontakt os venligst for tilbud.
Alle priser er ex.moms. Fragt + faktura gebyr på kr. 50,- tilkommer.
Leveringstid er 10-14 arbejdsdage for de ﬂeste oplag.
Der tages forbehold for tastefejl og prisændringer.

TILVALGS MULIGHEDER

PRIS

UV-lak partiel

Kr. 1,55,- pr. kort

Folie tryk i guld eller sølv

Kr. 1,25,- pr. kort

Gloss ﬁnish side 1 + mat ﬁnish side 2

Kr. 1,10,- pr. kort

Hulning I kort (til snor eks.)

Kr. 0,30,- pr. kort

Guld eller sølv metallic baggrund

Kr. 1,10,- pr. kort

Signatur Panel / skrivefelt

Kr. 0,90,- pr. kort

Die Cut (speciel form på kortet)

Kr. 2,25,- pr. kort

3M klæb

Kr. 2,95,- pr. kort

Magnet

Kr. 2,95,- pr. kort

Layout / Design, inkl. forslag og korrekturer

Kr. 650,-

VARIABEL DATA

PRIS

Lo-co Magnetstribe

Kr. 0,90,- pr. kort

Hi-co Magnetstribe

Kr. 0,90,- pr. kort

Kodning af magnetstribe

Kr. 0,35,- pr. kort

QR-kode

Kr. 0,55,- pr. kort

Barcode

Kr. 0,55,- pr. kort

Skrabefelt (variabel data under inklusiv)

Kr. 1,35,- pr. kort

Nummerering, farve, ﬂadt tryk

Kr. 0,90,- pr. kort

Nummerering, hvid, ﬂadt tryk

Kr. 1,10,- pr. kort

Nummerering, guld/sølv, ﬂadt tryk

Kr. 1,10,- pr. kort

Nummerering, guld/sølv, forhøjede numre

Kr. 1,10 pr. kort

Kontakt chip - Ukodet

Kr. 1,10 pr. kort

Kontakt chip - Kodet

Kr. 1,65 pr. kort

RFID chip - Ukodet (Berøringsfri RFID kort)

Kr. 1,25 pr. kort

RFID chip - Kodet (Berøringsfri RFID kort)

Kr. 1,85 pr. kort

Har du spørgsmål?

31 700 404

Ønsker du samples før du bestiller?
UDFYLD FORMULAREN, SÅ SENDER VI EN GRATIS PRØVEPAKKE TIL DIG. DU FINDER
FORMULAREN TIL BESTILLING AF PRØVER PÅ REKLAMEZONEN.DK/BESTIL-PROEVER

