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KATALOG PF 2022

03

02
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P 2022F

logo

Přijměte přání radostných Vánoc
a úspěšného nového roku.
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06

07 08

Formát DL na šířku (210 x 100 mm)

P 2022F

logo

Vážení obchodní přátelé,
děkujeme za spolupráci v roce 2021,
přejeme hezké Vánoce a do nového roku 2022
hodnĚ zdraví, štěstí a pracovních úspěchù.

P 2022F

logo

Radost ze života, pevné zdraví,

mnoho pracovních i osobních úspěchů v roce 2022

všem svým obchodním partnerům, přátelům a známým přeje

Spokojené, láskou a porozuměním naplněné vánoční svátky, hodně zdraví, štěstí a úspěchů
v novém roce přeje

logo

Pf 2022

logo

Radost ze života, pevné zdraví, mnoho pracovních i osobních úspěchů v roce 2022
všem svým obchodním partnerům, přátelům a známým přeje

Pf 2022

logo

Radost ze života, pevné zdraví, mnoho pracovních i osobních úspěchů v roce 2022

všem svým obchodním partnerům, přátelům a známým přeje

Pf 2022

logo

Vážení obchodní přátelé,
děkujeme za spolupráci v roce 2021, přejeme hezké Vánoce

a do nového roku 2022 hodně zdraví,
štěstí a pracovních úspěchů.

P 2022F
Přejeme Vám radostné prožití vánočních svátků
a úspěšné vykročení do nového roku.
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Formát DL na šířku (210 x 100 mm)

10

Přijměte přání radostných Vánoc
a úspěšného nového roku.

PF 2022

logo

Šťastný Nový rok
Děkujeme Vám za projevenou důvěru

v uplynulém roce a přejeme Vám
šťastný a úspěšný rok 2022

logo

Děkujeme Vám za projevenou důvěru
v uplynulém roce a přejeme Vám šťastný

a úspěšný rok 2022

logo

PF 2022PF 2022
Děkujeme Vám za projevenou důvěru

v uplynulém roce a přejeme Vám šťastný
a úspěšný rok 2022

ŠŤASTNÝ

Děkujeme Vám za projevenou důvěru
v uplynulém roce a přejeme Vám šťastný

a úspěšný rok 2022

2022
Nový rok

20 22
Děkujeme Vám

za projevenou důvěru
v uplynulém roce

a přejeme Vám šťastný
a úspěšný rok 2022

logo

Šťastný

2022

Nový rok

logo

rok
Nový

2022

Děkujeme Vám
za projevenou důvěru

v uplynulém roce
a přejeme Vám šťastný

a úspěšný rok 2022

logo

ŠŤASTNÝ

2022

Nový rok

logo

Radost ze života, pevné zdraví, mnoho pracovních i osobních úspěchů v roce 2022
všem svým obchodním partnerům, přátelům a známým přeje

Pf 2022

logo
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Formát DL na šířku (210 x 100 mm)

21 22

23 24

25 26

27 28

P 2022F
Přejeme Vám radostné
prožití vánočních svátků

a úspěšné vykročení do nového roku.

logo

P 2022F

logo

Děkujeme Vám za spolupráci
v roce 2021 a do roku 2022

přejeme mnoho osobních
i pracovních úspěchů.

Přejeme Vám veselé Vánoce a do nového roku 2022
mnoho úspěchů a pohody

Přejeme Vám veselé Vánoce a do nového roku 2022
mnoho úspěchů a pohody

logo

Přijměte přání radostných Vánoc a úspěšného nového roku.

PF 2022
PF 2022

Spokojené, láskou
a porozuměním naplněné vánoční svátky,

hodně zdraví, štěstí
a úspěchů v novém roce přeje

logo

P 2022F
Přejeme Vám radostné

prožití vánočních svátků

a úspěšné vykročení do nového roku.

logo

P 2022F

Přejeme Vám radostné

prožití vánočních svátků

a úspěšné vykročení do nového roku.

logo

2   22P
F

Děkujeme Vám za spolupráci v roce 2021 a do roku 2022

přejeme mnoho osobních i pracovních úspěchů. logo

PF 2022
Příjemné prožití

vánočních svátků

a šťastný nový rok

logo

Pf 2022

logo

Vážení obchodní přátelé,
děkujeme za spolupráci v roce 2021, přejeme hezké Vánoce

a do nového roku 2022 hodně zdraví,
štěstí a pracovních úspěchů.



31

33

32

34

35 36

37 38

Formát DL na šířku (210 x 100 mm)

29 30

P 2022F
Děkujeme Vám

za spolupráci v roce 2021 a do roku 2022 přejeme

mnoho osobních i pracovních úspěchů.

logo

Děkujeme Vám

za spolupráci v roce 2021 a do roku 2022 přejeme

mnoho osobních i pracovních úspěchů.

logo

P 2022F

P 2022F

Děkujeme Vám
za spolupráci v roce 2021
a do roku 2022 přejeme
mnoho osobních
i pracovních úspěchů.

logo

P 2022F
Děkujeme Vám za spolupráci v roce 2021

a do roku 2022 přejeme mnoho osobních i pracovních úspěchů.

logo

P 2022F Děkujeme Vám za spolupráci v roce 2021

a do roku 2022 přejeme mnoho osobních i pracovních úspěchů.

P 2022F

Děkujeme Vám za spolupráci v roce 2021
a do roku 2022 přejeme mnoho osobních i pracovních úspěchů.

logo

P 2022F
Děkujeme Vám za spolupráci v roce 2021

a do roku 2022 přejeme mnoho osobních i pracovních úspěchů.

P 2022F
Děkujeme Vám

za spolupráci v roce 2021

a do roku 2022 přejeme

mnoho osobních i pracovních úspěchů.

logo

P 2022F
Děkujeme Vám

za spolupráci v roce 2021
a do roku 2022 přejeme

mnoho osobních
i pracovních úspěchů.

logo

P 2022F
Přejeme Vám radostné

prožití vánočních svátků

a úspěšné vykročení do nového roku.

logo
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Formát DL na šířku (210 x 100 mm)

39 40

P 2022F

logo

Děkujeme Vám za spolupráci
v roce 2021 a do roku 2022

přejeme mnoho osobních
i pracovních úspěchů.

P 2022FPřejeme Vám radostné
prožití vánočních svátků

a úspěšné vykročení do nového roku.

logo

2
0

2
2

Přejeme Vám i všem Vašim blízkým
příjemné prožití vánočních svátků

a v novém roce pevné zdraví,
mnoho štěstí a spokojenosti

LOGO

P 2022F

Děkujeme Vám

za spolupráci v roce 2021

a do roku 2022 přejeme

mnoho osobních i pracovních úspěchů.

logo

P 2022F

logo

Mnoho krásných chvil
v příjemné atmosféře Vánoc
a hodně pracovních i osobních úspěchů
v novém roce přeje

P 2022FP 2022F

logo

Radost ze života, pevné zdraví,
mnoho pracovních i osobních úspěchů

v roce 2022 všem svým
obchodním partnerům,

přátelům a známým přeje

2022
Přejeme Vám i všem Vašim blízkým

příjemné prožití vánočních svátků a v novém
roce pevné zdraví, mnoho štěstí a spokojenosti

LOGO

Přejeme Vám i všem Vašim blízkým
příjemné prožití vánočních svátků

a v novém roce pevné zdraví,
mnoho štěstí a spokojenosti

PF 2022

LOGO

Přejeme Vám i všem Vašim blízkým
příjemné prožití vánočních svátků

a v novém roce pevné zdraví,
mnoho štěstí a spokojenosti

PF 2022

LOGO

Děkujeme Vám
za spolupráci v roce 2021
a do roku 2022 přejeme

mnoho osobních
i pracovních úspěchů.
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55

Přejeme Vám i všem Vašim blízkým
příjemné prožití vánočních svátků

a v novém roce pevné zdraví,
mnoho štěstí a spokojenosti

logo

Přejeme Vám i všem Vašim blízkým příjemné
prožití vánočních svátků a v novém roce pevné zdraví,

mnoho štěstí a spokojenosti

PF 2022
LOGO

PF 2022
LOGO

Přejeme Vám i všem Vašim blízkým příjemné prožití vánočních svátků a v novém roce pevné zdraví, mnoho štěstí a spokojenosti

02 22
Přejeme Vám i všem Vašim blízkým příjemné

prožití vánočních svátků a v novém roce pevné zdraví,
mnoho štěstí a spokojenosti

52

Formát DL na šířku (210 x 100 mm)

53

Přejeme Vám i všem Vašim blízkým příjemné prožití vánočních svátků
a v novém roce pevné zdraví, mnoho štěstí a spokojenosti

logo

54

Přejeme Vám i všem Vašim blízkým příjemné prožití vánočních svátků
a v novém roce pevné zdraví, mnoho štěstí a spokojenosti

logo

56

PF 2022
LOGO

57

20
22

Přejeme Vám i všem Vašim blízkým
příjemné prožití vánočních svátků

a v novém roce pevné zdraví,
mnoho štěstí a spokojenosti

LOGO

58

Přejeme Vám i všem Vašim blízkým
příjemné prožití vánočních svátků

a v novém roce pevné zdraví,
mnoho štěstí a spokojenosti

LOGO

PF 2022

Veselé Vánoce a štastný Nový rok
LOGO



Děkujeme Vám za projevenou důvěru
v uplynulém roce a přejeme Vám

šťastný a úspěšný rok 2022

logo

PF 2022

P 2022FP 2022F

logo

Radost ze života, pevné zdraví,
mnoho pracovních i osobních úspěchů

v roce 2022 všem svým obchodním partnerům,
přátelům a známým přeje

61

P 2022FP 2022F

logo

P 2022FP 2022F

logo

59

Formát DL na výšku (100 x 210 mm)

60

Šťastný
Nový rok

2022

logo

64 65

62 63

Formát A6 na šířku (148 x 105 mm)

02 22
Přejeme Vám i všem Vašim blízkým

příjemné proži� vánočních svátků

a v novém rocepevné zdraví,

mnoho štěs� a spokojenos�

logo

Přijměte přání radostných Vánoc a úspěšného nového roku

PF 2022



68

P 2022F
Děkujeme Vám za spolupráci v roce 2021

a do roku 2022 přejeme mnoho osobních i pracovních úspěchů.

logo

69

70

2 22
logo

Děkujeme Vám za spolupráci v roce 2021 a do roku 2022 přejeme

mnoho osobních i pracovních úspěchů.

72

Přejeme Vám i všem Vašim blízkým

příjemné proži� vánočních svátků a v novém roce

pevné zdraví, mnoho štěs� a spokojenos�

73

66

Pf 2021
Radost ze života,
pevné zdraví,
mnoho pracovních
i osobních úspěchů
v roce 2022
všem svým
obchodním partnerům,
přátelům a známým
přeje

logo

67

P 2022F
Děkujeme Vám za spolupráci v roce 2021

a do roku 2022 přejeme mnoho osobních i pracovních úspěchů.

logo

71

Formát A6 na šířku (148 x 105 mm)

Šťastný

Nový rok

logo

2022

Nový rok
ŠŤASTNÝ

logo

P 2022F

logo

Mnoho krásných chvil

v příjemné atmosféře Vánoc

a hodně pracovních i osobních úspěchů

v novém roce přeje



74

76 77

P 2022F

logo

Mnoho krásných chvil v příjemné atmosféře Vánoc
a hodně pracovních i osobních úspěchů v novém roce přeje

P 2022F

logo

Mnoho krásných chvil v příjemné atmosféře Vánoc
a hodně pracovních i osobních úspěchů v novém roce přeje

P 2022F

Přijměte přání radostných Vánoc
a úspěšného nového roku. logo

P 2022F
Přijměte přání radostných Vánoc
a úspěšného nového roku.

logo

75

Formát A6 na šířku (148 x 105 mm)

P 2022F

Přejeme Vám radostné
prožití vánočních svátků
a úspěšné vykročení do nového roku.

logo

78

P 2022F

Přejeme Vám radostné
prožití vánočních svátků

a úspěšné vykročení do nového roku.

logo

79

80 81

Přijměte přání

radostných Vánoc

a úspěšného nového roku

2022
PF

Přijměte přání radostných Vánoc

a úspěšného nového roku.

2022



P 2022F
Děkujeme Vám za spolupráci v roce 2021

a do roku 2022 přejeme mnoho osobních i pracovních úspěchů.

logo

Přijměte přání radostných Vánoc

a úspěšného nového roku.

logo

P 2022F
Děkujeme Vám za spolupráci v roce 2021

a do roku 2022 přejeme mnoho osobních i pracovních úspěchů.

logo

P 2022FP 2022F
Děkujeme Vám za spolupráci

v roce 2021 a do roku 2022

přejeme mnoho osobních

i pracovních úspěchů.

logo

86

88 89

Formát A6 na šířku (148 x 105 mm)

Pf 2022
Radost ze života, pevné zdraví,
mnoho pracovních
i osobních úspěchů v roce 2022
všem svým obchodním partnerům,
přátelům a známým
přeje

logo

84 85

82 83

87

P 2022F

logo

Mnoho krásných chvil
v příjemné atmosféře Vánoc

a hodně pracovních
i osobních úspěchů
v novém roce přeje Pf 2022

Radost ze života, pevné zdraví, mnoho pracovních i osobních úspěchů v roce 2022
všem svým obchodním partnerům, přátelům a známým přeje

Radost ze života, pevné zdraví, mnoho pracovních i osobních úspěchů v roce 2022
všem svým obchodním partnerům, přátelům a známým přeje

logo

Přijměte přání radostných Vánoc a úspěšného nového roku

PF 2022
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Formát A6 na výšku (105 x 148 mm)

95 96 97

Formát A6 na šířku (148 x 105 mm)

P 2022F

logo

Děkujeme Vám za spolupráci  v roce 2021 a do roku 2022
přejeme mnoho osobních i pracovních úspěchů.

90

P 2022F

logo

Mnoho krásných chvil
v příjemné atmosféře Vánoc
a hodně pracovních i osobních úspěchů
v novém roce přeje

91

rok
Nový

2022
Děkujeme Vám za projevenou důvěru v uplynulém roce

a přejeme Vám šťastný a úspěšný rok 2022

logo

2022
Nový rok

ŠŤASTNÝ

logo

ŠŤASTNÝ
NOVÝ ROK

LOGO

2
0
2
2

Přejeme Vám i všem Vašim blízkým

příjemné proži� vánočních svátků

a v novém rocepevné zdraví,

mnoho štěs� a spokojenos�

LOGO

02 22

Přejeme Vám i všem Vašim blízkým

příjemné proži� vánočních svátků

a v novém rocepevné zdraví,

mnoho štěs� a spokojenos�

LOGO

Veselé Vánoce
a štastný Nový rok



100

02 22

Přejeme Vám i všem Vašim blízkým příjemné proži� vánočních svátků

a v novém rocepevné zdraví, mnoho štěs� a spokojenos�

LOGO

101

104 105

Veselé Vánoce
a štastný Nový rok

logo

98 99

Formát A6 na šířku (148 x 105 mm)

102 103

Veselé Vánoce
a štastný Nový rok

Veselé Vánoce
a štastný Nový rok

logo

Přejeme Vám i všem Vašim blízkým příjemné proži� vánočních svátků

a v novém rocepevné zdraví, mnoho štěs� a spokojenos�

LOGO

PF 2022

ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK
logo

02 22

Přejeme Vám i všem Vašim blízkým příjemné prožití vánočních svátků
a v novém rocepevné zdraví, mnoho štěstí a spokojenosti

02 22
logo

Přejeme Vám i všem Vašim blízkým příjemné prožití
vánočních svátků a v novém rocepevné zdraví,

mnoho štěstí a spokojenosti

logo

Přejeme Vám i všem Vašim
blízkým příjemné prožití vánočních
svátků a v novém rocepevné zdraví,

mnoho štěstí a spokojenosti

PF 2022



PF 2022

Děkujeme Vám za projevenou důvěru
v uplynulém roce a přejeme Vám

šťastný a úspěšný rok 2022

logo

Šťastný
Nový rok

2022

Děkujeme Vám za projevenou důvěru
v uplynulém roce a přejeme Vám

šťastný a úspěšný rok 2022

logo

Šťastný Nový rok
Děkujeme Vám za projevenou důvěru

v uplynulém roce a přejeme Vám
šťastný a úspěšný rok 2022

logo

PF 2022

Formát A6 na výšku (105 x 148 mm)

Formát A6 na šířku (148 x 105 mm)

Přejeme Vám i všem Vašim blízkým
příjemné prožití vánočních svátků

a v novém roce pevné zdraví,
mnoho štěstí a spokojenosti

LOGO

PF 2022

106

2
0

2
2

Přejeme Vám i všem Vašim
blízkým příjemné prožití

vánočních svátků
a v novém roce pevné
zdraví, mnoho štěstí

a spokojenosti

LOGO

107

108 109 110

111 112 113

P 2022F
Přejeme Vám radostné

prožití vánočních svátků
a úspěšné vykročení do nového roku.

logo

PF 2022
Vážení obchodní partneři, dovolte,

abychom Vám poděkovali za spolupráci v uplynulém roce
a do nového roku popřáli hodně pracovních

i osobních úspěchů.

logo

PF 2022

Přejeme Vám úspěšný rok 2022
a děkujeme za spolupráci v roce uplynulém.

logo



Pro inspiraci Vám předkládáme různé typy přání (použijeme i Vámi dodaný text)

Děkujeme Vám za spolupráci v roce 2021 a do roku 2022 přejeme mnoho osobních i pracovních úspěchů.

Děkujeme Vám za dobrou spolupráci a přejeme Vám šťastný a úspěšný nový rok 2022.

Do nového roku Vám přejeme hodně zdraví, spokojenosti a osobních úspěchů a těšíme se na další spolupráci.

Hodně zdraví, osobních i pracovních úspěchů a spokojenosti do nového roku Vám přeje

K přání příjemného prožití vánočních svátků a mnoha úspěchů v novém roce 2022
připojujeme poděkování za Vaši důvěru a úspěšnou spolupráci.

Mnoho krásných chvil v příjemné atmosféře Vánoc a hodně pracovních i osobních úspěchů v novém roce přeje

Přejeme Vám příjemné prožití vánočních svátků a úspěšný rok 2022.

Přejeme Vám radostné prožití vánočních svátků a úspěšné vykročení do nového roku.

Přejeme Vám úspěšný rok 2022 a děkujeme za spolupráci v roce uplynulém.

Přijměte přání radostných Vánoc a úspěšného nového roku.

Příjemné prožití vánočních svátků, v novém roce hodně dobrých myšlenek, mnoho chuti do práce a pevné zdraví přeje

Radost ze života, pevné zdraví, mnoho pracovních i osobních úspěchů v roce 2022
všem svým obchodním partnerům, přátelům a známým přeje

Spokojené, láskou a porozuměním naplněné vánoční svátky, hodně zdraví, štěstí a úspěchů v novém roce přeje

K přání příjemného prožití vánočních svátků a mnoha úspěchů v novém roce 2022
připojujeme poděkování za Vaši důvěru a těšíme se na další úspěšnou spolupráci.

Úspěšný vstup do nového roku, všechno dobré, pevné zdraví, mnoho osobních i pracovních úspěchů přeje

Typy písma:

Přejeme Vám úspěšný rok 2022 a děkujeme za spolupráci v roce uplynulém.

Přejeme Vám úspěšný rok 2022 a děkujeme za spolupráci v roce uplynulém.

Přejeme Vám úspěšný rok 2022 a děkujeme za spolupráci v roce uplynulém.

Přejeme Vám úspěšný rok 2022 a děkujeme za spolupráci v roce uplynulém.

Přejeme Vám úspěšný rok 2022 a děkujeme za spolupráci v roce uplynulém.

Přejeme Vám úspěšný rok 2022 a děkujeme za spolupráci v roce uplynulém.

Přejeme Vám úspěšný rok 2022 a děkujeme za spolupráci v roce uplynulém.

Přejeme Vám úspěšný rok 2022 a děkujeme za spolupráci v roce uplynulém.
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Všechny naše ceny jsou konečné. Zahrnují jednoduchou grafickou úpravu standardních motivů za vzorníku, vložení
a tisk textů, log a podpisů v libovolné barevnosti. Při větším či menším množství nebo více druzích cena dohodou.

Novoročenky tiskneme standardně na křídu 350 g/m2 a 250 g/m2 perleťový papír.
Na objednávku tedy stačí napsat číslo zvoleného podkladu, počet kusů a text, který budete chtít doplnit.

náklad papír

50 - 99 ks 350 g křída 4/0

100 - 199 ks 350 g křída 4/0

200 ks a více 350 g křída 4/0

50 - 99 ks 250 g perleťový 4/0

100 - 199 ks 250 g perleťový 4/0

200 ks a více 250 g perleťový 4/0

tisk A6 (148x105 mm) DL (210x100 mm)

9,-/ks bez DPH 10,-/ks bez DPH

8,-/ks bez DPH 9,-/ks bez DPH

7,-/ks bez DPH 8,-/ks bez DPH

11,-/ks bez DPH 13,-/ks bez DPH

10,-/ks bez DPH 12,-/ks bez DPH

9,-/ks bez DPH 11,-/ks bez DPH
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