
OFERTA POLIGRAFICZNA

* * * * * * * * * * *

 Projektowanie graficzne, skład DTP

 Druk wielkoformatowy

 Druk offsetowy

 Druk cyfrowy

 Gadżety reklamowe

 Usługi introligatorskie

 Usługi ksero

 Skanowanie, dygitalizacja i archiwizacja

 Fotogadżety

* * * * * * * * * * *

Tel. +48 515 019 027; e-mail: kontakt@pavone.pl



PROJEKTOWANIE GRAFICZNE, DTP

Rodzaj projektu Dodatkowe uwagi Cena

Logotypu 3 wzory 
korekty koloru,  rodzaju czcionki od 250 zł

Wizytówka jednostronna od 30 zł

Wizytówka dwustronna od 50 zł

Ulotka, plakat od 80 zł

Ulotka składana od 150 zł

Baner, roll’up od 150 zł

Folder, katalog

projekt leyoutu od 200 zł

skład za stronę od 20 zł

Publikacje, książki, czasopisma cena za arkusz wydawniczy
(40 000 znaków) od 30 zł

Grafiki, banery na strony www od 50 zł

Podane ceny są cenami detalicznymi, większe i stałe zlecenia wyceniamy indywidualnie. 
Ceny są cenami netto, do kórych należy doliczyć 23% VAT.

Pavone Centrum Poligrafii to jedna z gałęzi działalności pro
wadzonej w ramach Spółdzielni Socjalnej Razem Mocni, którą 
tworzy doświadczony i ambitny zespół osób, w znacznej więk
szości osób z niepełnosprawnościami. Zespół nasz oferuje 
szeroki wachlarz usług poligraficznych, wykonanych w naj
wyższej jakości, konkurencyjnej cenie i przede wszystkim z szyb
kim terminem realizacji. Posiadamy nowoczesny park maszynowy,  
pozwalający na kompeksową obsługę zleceń od etapu przygo
towania aż do gotowego produktu dostarczonego do klienta.



DRUK WIELKOFORMATOWY

Rodzaj produktu Cena

Baner frontlight 510 g 30 zł / m2

Baner Blackout 440 g 34 zł / m2

Folia OWV (okienna) 36 zł / m2

Folia przezroczysta 36 zł / m2

Polycanvas  imitacja płótna 50 zł / m2

Papier blue back side  billboardowy od 25 zł / m2

Papier plakatowy od 40 zł / m2

Papier foto od 60 zł / m2

Rollup 85 x 210 cm (kaseta standard) 170 zł

Rollup 100 x 210 cm (kaseta standard) 200 zł

Rollup 120 x 220 cm (kaseta standard) 240 zł

Rollup 85 x 210 cm  (kaseta VIP) 350 zł

Podane ceny są cenami detalicznymi, większe i stałe zlecenia wyceniamy indywidualnie. 
Ceny są cenami netto, do kórych należy doliczyć 23% VAT.



DRUK OFFSETOWY

Rodzaj produktu Format Nakład Cena

Wizytówka 90x50 500 szt. 70 zł

1000 szt. 110 zł

Ulotka A4 500 szt. 215 zł

1000 szt. 320 zł

A5 500 szt. 110 zł

1000 szt. 170 zł

A6 500 szt. 80 zł

1000 szt. 130 zł

Ulotka składana A4 do A5 500 szt. 470 zł

1000 szt. 650 zł

DL 6 stron w “Z” 500 szt. 240 zł

1000 szt. 350 zł

Papier firmowy A4 500 szt. 150 zł

1000 szt. 200 zł

Teczki ofertowe 500 szt. 700 zł

1000 szt. 1100 zł

Plakaty A3 100 szt. 150 zł

500 szt. 400 zł

Kalendarze trójdzielne 50 szt. 800 zł

100 szt. 1200 zł

150 szt. 1600 zł

Podkłady biurkowe A2 50 szt. 900 zł

100 szt. 1200 zł

Podane ceny są cenami detalicznymi, większe i stałe zlecenia wyceniamy indywidualnie. 
Ceny są cenami netto, do kórych należy doliczyć 23% VAT.



DRUK CYFROWY

Rodzaj produktu Format Nakład Cena

Wizytówka 90x50 100 szt. 25 zł

200 szt. 40 zł

Ulotka A4 100 szt. 80 zł

A5 100 szt. 50 zł

A6 100 szt. 30 zł

DL 100 szt. 35 zł

Ulotka składana A4 do A5 100 szt. 200 zł

DL 6 stron w “Z” 100 szt. 200 zł

Papier firmowy A4 100 szt. 50 zł

200 szt. 80 zł

Plakaty A4 od 1 szt. 1 zł

A3 100 szt. 140 zł

Kalendarze planszowe A4 od 1 szt. 12 zł

planszowe A3 od 1 szt. 20 zł

Zaproszenia A5 do A6 100 szt. 90 zł

2 x DL 100 szt. 150 zł

Notesy klejone A5 50 bl. 100 zł

A6 50 bl. 50 zł

Dyplomy A4 od 1 szt. 1,2 zł

Druki personalizowane

Druki akcydensowe

Produkty dla szkół

Produkty dla przychodni

Podane ceny są cenami detalicznymi, większe i stałe zlecenia wyceniamy indywidualnie. 
Ceny są cenami netto, do kórych należy doliczyć 23% VAT.



Rodzaj produktu Cena

Koszulki z nadrukiem od  25 zł

Smycze z nadrukiem (100 szt.) 2,53 zł / szt.

Długopisy z nadrukiem (50 szt.) 1,30 zł / szt.

Kubki z nadrukiem (60 szt.) 7 zł / szt.

Cukierki w opakowaniu z logo (1 kg) 25 zł

Pamięć USB od 15 zł / szt.

Torby reklamowe bawełnianie 3,70 zł / szt.

Breloki reklamowe 5,80 zł / szt.

Podane ceny są cenami detalicznymi, większe i stałe zlecenia wyceniamy indywidualnie. 
Ceny są cenami netto, do kórych należy doliczyć 23% VAT.

GADŻETY REKLAMOWE



Rodzaj produktu (od 1 sztuki) Cena

Fotokubek 15 zł

Fotokalendarz A4 12 zł

Fotokalendarz A3 20 zł

Fotopuzzle od 12 zł

Fotopoduszka od 18 zł

Fotomontaże od 50 zł

Fotoalbumy od 50 zł

Podkładki pod mysz od 12 zł

Podane ceny są cenami detalicznymi, większe i stałe zlecenia wyceniamy indywidualnie. 
Ceny są cenami netto, do kórych należy doliczyć 23% VAT.

FOTOGADŻETY



PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE
SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA RAZEM MOCNI

To, co wyróżnia nasze przedsiębiorstwo, to w pełni 

odpowiedzialne społecznie podejście do rozwią

zy wania problemów zagrożenia wykluczeniem 

szczególnie wśród osób z niepełnosprawnościami 

za pomocą kreatywnych i innowacyjnych metod 

pracy i rozwoju zawodowego.

SILNA STRONA  NASZEJ SPÓŁDZIELNI
Łączymy rehabilitację zdrowotną i społeczną, z rozwo
jem zawodowym.
Spółdzielnia promuje integrację wśród ludzi bez 
względu na płeć, przekonania, w różnym wieku  
(młodzi, seniorzy), o różnorodnym poziomie wykształ
cenia, zamożności, niepełnosprawności poprzez aktywi
zację zawodową i społeczną. 

Poza działaniami stricte biznesowymi, podejmujemy 
działania mające na celu łączenie ludzi pełnosprawnych 
oraz tych z niepełnosprawnościami poprzez róznego 
rodzaju warsztaty poligraficzne, warsztaty rękodziel
nicze, spotkania przy książce, filmie, eventy związane 
z historią i bieżacymi sprawami naszego regionu. Pon
adto pragniemy stworzyć półkę społeczną łączącą ar
tystów niepełnosprawnych z Pomorza Zachodniego.

 Spółdzielnia Socjalna Razem Mocni
 70450 Szczecin, ul. Wielkopolska 32/1
 tel. +48 515 019 027; 
 kontakt@razemmocni.plCS
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