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Zobacz, jak w prosty sposób możesz u nas zamówić

                    
 Kartki Świąteczne: 

2. Podaj numer projektu 

i ilość kartek.

1. Wybierz projekt kartki.

6. Zaakceptuj projekt.5. Wyślemy do Ciebie 
ostateczną wersję projektu. 



Nasze życzenia

3. Wybierz życzenia lub 
prześlij nam swoje.

4. Dołącz logotyp w wersji 
wektorowej.

8. Odbierasz piękne kartki 
z Drukarni Maciaszczyk.

7. Zamówienie zostaje 
przekazane do druku.



Nasze życzenia do wyboru:

1.

3.

5.

2.

4.

6.

Ciepłych, rodzinnych i spokojnych

Świąt Bożego Narodzenia

oraz pomyślności i wielu sukcesów

w Nowym 2019 Roku. 

Wszystkim Klientom, 

Współpracownikom i Przyjaciołom

składamy życzenia ciepłych i spokojnych 

Świąt Bożego Narodzenia,

chwil pełnych radości 

i rodzinnej atmosfery.

A w nadchodzącym Nowym Roku

wielu nowych marzeń i celów

oraz wytrwałości w ich realizacji.

Dziękując Państwu 

za dotychczasową współpracę,

pragniemy złożyć życzenia ciepłych, 

spokojnych i rodzinnych

Świąt Bożego Narodzenia

oraz samych sukcesów 

w nadchodzącym Nowym Roku.

Z okazji nadchodzących 

Świąt Bożego Narodzenia

życzymy Państwu, aby ten czas był okazją 

do odpoczynku, refl eksji 

oraz spędzenia miłych chwil z bliskimi.

A Nowy Rok niech przyniesie wiele nowych 

pomysłów oraz energię do ich realizacji.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia

składamy Państwu 

najserdeczniejsze życzenia

wszelkiej pomyślności, spokoju i radości.

A w nadchodzącym Nowym Roku

szczęścia i sukcesów na każdym kroku.

Niech wigilijny wieczór

przyniesie chwilę refl eksji i odpoczynku, 

spędzoną w gronie najbliższych.

Niech Boże Narodzenie będzie okazją do 

radosnych spotkań 

przy wspólnym stole,

a Nowy Rok da wszystko to, 

co ma najlepsze.



7.

9.

8.

10.

Pragniemy serdecznie podziękować 

wszystkim naszym Partnerom 

i Przyjaciołom

za zaufanie i współpracę w 2018 roku.

Życzymy dalszych sukcesów

w nadchodzącym Nowym Roku

oraz spokojnych i radosnych

Świąt Bożego Narodzenia.

Wraz z nadchodzącymi Świętami Bożego 

Narodzenia i Nowym Rokiem

pragniemy podziękować Państwu 

za kolejny rok owocnej współpracy,

za zrozumienie i zaufanie okazane 

naszej fi rmie oraz zaangażowanie 

we wszystkie przeprowadzone 

wspólnie projekty.

Jednocześnie życzymy dalszych 

sukcesów, odkrywania 

nowych horyzontów, uporczywego 

dążenia do celu oraz wszelkiej 

pomyślności każdego dnia.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia 

i zbliżającego się Nowego Roku

życzymy Państwu pomyślności 

i wytrwałości w realizacji postawionych 

sobie celów, wielu sukcesów – zarówno 

w sferze osobistej, jak i zawodowej,

a nade wszystko radości ze spotkań 

w rodzinnym gronie i chwili wytchnienia 

od codziennych obowiązków.

Niech zbliżające się Święta

 Bożego Narodzenia

będą czasem refl eksji nad tym, 

co w życiu jest ważne.

Niech to będzie czas spędzony 

w rodzinnej atmosferze, 

przepełniony radością i uśmiechem,

czas miłych spotkań 

i niesamowitych niespodzianek.

A w nadchodzącym Nowym Roku życzymy,

aby pomyślność i szczęście zawsze Państwu 

sprzyjały i nigdy nie zabrakło odwagi 

w realizacji planów i marzeń.





Dodatkowo możesz wybrać odpowiedni 

papier, sznureczek, wstążkę lub koperty.

Informację o dostępności oraz wzornik 

papierów można uzyskać od pracowników

Druku Cyfrowego. 



NOWOŚĆ do wyboru: 

satyna 300 g,

kreda mat/błysk 300 g,

Edixion 300 g



Typo01 / A6 

Typo02 / A6

tył

tył



Typo03 / DL

Typo05 / DLTypo04 / DL

tył

tył
tył

NOWOŚĆ 



Typo06 / 15 x 15 cm Typo07 / 15 x 15 cm

Typo08 / 15 x 15 cm

tył

tył

tył



ECO
do wyboru: 

papier ECO brązowy,

złoty,

srebrny



01 / A6

02 / A6

tył

tył



03 / DL

05 / DL04 / DL

tył

tył
tył



06 / 15 x 15 cm 07 / 15 x 15 cm

08 / 15 x 15 cm

tył

tył

tył



do wyboru: 

satyna 300 g,

kreda mat/błysk 300 g,

Edixion 300 g



09 / A6

10 / A6

tył

tył



11 / DL

13 / DL12 / DL

tył

tył
tył



14 / 15 x 15 cm 15 / 15 x 15 cm

16 / 15 x 15 cm

tył

tył

tył



do wyboru: 

satyna 300 g, kreda mat/błysk 300 g, Edixion 300 g



17 / A6

18 / A6

tył

tył



i szczęśliwego Nowego Roku

19 / DL

21 / DL20 / DL

tył

tył
tył



Nowego Roku

i szczęśliwego Nowego Roku

i szczęśliwego Nowego Roku

22 / 15 x 15 cm 23 / 15 x 15 cm

24 / 15 x 15 cm

tył

tył

tył



do wyboru: 

satyna 300 g,

kreda mat/błysk 300 g,

Edixion 300 g



25 / A6

26 / A6

tył

tył



27 / DL

29 / DL28 / DL

tył

tył
tył



30 / 15 x 15 cm 31 / 15 x 15 cm

32 / 15 x 15 cm

tył

tył

tył



do wyboru: 

satyna 300 g,

kreda mat/błysk 300 g,

Edixion 300 g



33 / A6

34 / A6

tył

tył



35 / DL

37 / DL36 / DL

tył

tył
tył



38 / 15 x 15 cm 39 / 15 x 15 cm

40 / 15 x 15 cm

tył

tył

tył



do wyboru: 

satyna 300 g, kreda mat/błysk 300 g, Edixion 300 g



41 / A6

42 / A6

tył

tył



43 / DL

45 / DL44 / DL

tył

tył
tył



46 / 15 x 15 cm 47 / 15 x 15 cm

48 / 15 x 15 cm

tył

tył

tył



do wyboru: 

satyna 300 g, kreda mat/błysk 300 g, Edixion 300 g



49 / A6

50 / A6

tył

tył



51 / DL

53 / DL52 / DL

tył

tył
tył



54 / 15 x 15 cm 55 / 15 x 15 cm

56 / 15 x 15 cm

tył

tył

tył



do wyboru: 

satyna 300 g, kreda mat/błysk 300 g, Edixion 300 g



57 / A6

58 / A6

tył

tył



59 / DL

61 / DL60 / DL

tył

tył
tył



62 / 15 x 15 cm 63 / 15 x 15 cm

64 / 15 x 15 cm

tył

tył

tył



Papie pakowy z Twoim logo

 blueback 115 g

 minimalna ilość zamawianego papieru – 10 m bieżących



P01 / szerokość 125 cm 

P02 / szerokość 125 cm 



P03 / szerokość 125 cm 

P04 / szerokość 125 cm 



P05 / szerokość 125 cm 

P06 / szerokość 125 cm 



tel.: 61 8580 530, fax: 61 8580 539
biuro@maciaszczyk.pl

www.drukarnia.maciaszczyk.pl



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (formac TFT 2010 AU-1 moja_1)
  /CalCMYKProfile (Euroscale Coated v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 100
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 100
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ([Based on 'Smallest File Size'] Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for on-screen display, e-mail, and the Internet.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


