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Cennik 2023 

Wydawnictwo LUCRUM Sp. z o.o. 
43-300 Bielsko-Biała, ul. Gazownicza 21A 
tel./fax: 33 822 01 41, 33 811 04 20, 33 812 69 90 
www.lucrum.pl     e-mail: lucrum@lucrum.pl 
NIP: 5472228606; konto: ING Bank Śląski.  42 1050 1070 1000 0090 8146 6634 

Uwaga: do podanych cen należy doliczyć podatek 23% VAT 

 

Produkt Cena netto 1 egz. Standard pakowania Artykuły dodatkowe 

Kalendarze jednoplanszowe PLAKATOWE PL listwowane; z polem pod nadruk reklamowy 

Kalendarze PL: PL 1 do PL 16  5,50 zł  po 10 egz. ze wzoru  

Kalendarze PL MIX1 (PL 1 do PL16 po 1 egz..) 88,00 zł 16 wzorów po 1 egz.  

Kalendarze PL MIX2 (PL 1 do PL12 po 1 egz.) 66,00 zł 12 wzorów po 1 egz.  

Kalendarze 13-planszowe REKLAMOWE RW spiralowane; pod nadruk rekl. - przedłużone plecy z bigowaniem 

Kalendarz RW 1 do RW 15  15,90 zł  po 25 egz.  możliwość zakupu koperty 

Kalendarze TRÓJDZIELNE standardowe z wypukłą główką KT pod nadruk reklamowy - przedłużone plecy z bigowaniem 

Kalendarz KT 1 do KT 12  10,60 zł  po 25 egz.  możliwość zakupu koperty 

Kalendarze 13-planszowe RODZINNE WL zszywane; bez pola pod nadruk reklamowy 

Kalendarz WL 1 do WL 12  6,90 zł  po 50 egz.  możliwość dołożenia tekturki pod nadruk 

Kalendarze 13-planszowe NOTATNIKOWE WN spiralowane; pod nadruk rekl. - przedłużone plecy z bigowaniem 

Kalendarz WN 1 do WN 2  10,60 zł  po 25 egz.  bez koperty 

Kalendarze BIUROWE BF stojące, wiszące, leżące 

Kalendarz BF 1 oraz BF 2  5,50 zł  po 50 egz.  z możliwością nadruku reklamowego; 
bez koperty 

Kalendarz BF3 Planer  5,50 zł  po 10 egz.  z możliwością nadruku reklamowego; 
bez koperty 

Podkładka na biurko PP1, PP2, PP3, PP4  9,90 zł  po 20 egz.  bez pola pod nadruk reklamowy; 
bez koperty 

 
 
 

Kalendarze KSIĄŻKOWE 
Model kalendarza (rodzaj okleiny i typ )okładki Krótka charakterystyka kalendarza Cena netto 1 egz. Pakowanie 
11 T-Vivella / standard A6 tygodniowy kieszonkowy; kremowy blok, druk szaro-bordowy 8,60 zł 100 egz. 
11 T-Soft / standard A6 tygodniowy kieszonkowy; kremowy blok, druk szaro-bordowy 7,50 zł 100 egz. 
11 T-Relief-Vivella / standard A6 tygodniowy kieszonkowy; kremowy blok, druk szaro-bordowy 8,60 zł 100 egz. 
41 D-Vivella / standard B6 dzienny kieszonkowy; kremowy blok, druk szaro-bordowy 13,20 zł 40 egz. 
41 D-Soft / standard B6 dzienny kieszonkowy; kremowy blok, druk szaro-bordowy 11,00 zł 40 egz. 
21 D-Vivella / standard A5 dzienny; kremowy blok, druk szaro-bordowy 18,20 zł 20 egz. 
21 D-Soft / standard A5 dzienny; kremowy blok, druk szaro-bordowy 15,00 zł 20 egz. 
21 DR-Vivella / standard A5 dzienny z registrami wycinanymi; kremowy blok, druk szaro-bordowy 20,90 zł 20 egz. 
21 TN-Vivella / standard A5 tygodniowy; kremowy blok, druk szaro-bordowy 15,90 zł 40 egz. 
51 D-Vivella / standard B5 dzienny; kremowy blok, druk szaro-bordowy 29,50 zł 10 egz. 
51 T-Vivella / standard B5 tygodniowy; kremowy blok, druk szaro-bordowy 19,90 zł 20 egz. 
31 T-Vivella / standard A4 tygodniowy; kremowy blok, druk szaro-bordowy 22,90 zł 30 egz. 

Wszystkie kalendarze książkowe posiadają możliwość indywidualizacji i/lub personalizacji. 
 
 

NOTESY NT VIVELLA BIZNES  

 Cena netto 1 egz. Pakowanie 

Model 11 N książkowy 8,00 zł 100 egz. 

Model 41 N książkowy 9,00 zł 40 egz. 

Model 21 N książkowy 11,00 zł 40 egz. 
 
 
 

PUDEŁKA oraz KOPERTY do kalendarzy i notesów 

Koperta do kalendarza reklamowego RW  2,50 zł 

Koperta do kalendarzy KT  1,60 zł 

Pudełko EKO do kalendarza książkowego model 11T oraz notesu 11N – zapytaj o dostępność  1,30 zł 

Pudełko EKO do kalendarzy książkowych (poza modelem 11T) – zapytaj o dostępność  2,00 zł 

Pudełko złote LUX do wszystkich kalendarzy książkowych model 21 oraz notesu 21N – zapytaj o dostępność  4,00 zł 
, 

 

Powyższy cennik obowiązuje do końca sezonu 2022/2023. Ceny przed rabatem dla agencji reklamowych i hurtowni. Warunki współpracy ustalane są 

indywidualnie. Limit logistyczny: 2.200 zł netto. Zamówienie przyjmujemy wyłącznie w formie pisemnej, na druku zamówień lub z podaniem 

kodu/koloru kalendarzy oraz NIP firmy. 

Kalendarze plakatowe można zamówić wyłącznie w wielokrotności standardu pakowania; pozostałe kalendarze zgodnie z zapotrzebowaniem. 

Ceny kalendarzy indywidualnych – trójdzielnych, reklamowych, rodzinnych z tekturką – oraz koszty indywidualizacji kalendarzy standardowych są 

dostępne w odrębnych cennikach i na zapytanie (zapytania i zamówienia z indywidualizacją: iwona.zareba@lucrum.pl). 
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