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nr 40

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 2020 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 2020 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



65 / 15 x 15 cm

66 / 15 x 15 cm

tył

tył



67 / A6

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


