
KITŰZŐ  ÁRLISTA 2021

További költségek: 
- Technikai munka: 3 450 Ft (11 040 Ft-nál kisebb megrendelés esetén).
- Fotó szerkesztése, egy bizonyos betűtípus keresése és a logóval való munka  
  (+ ár a lehetséges digitalizáláshoz és a logó szerkesztéséhez + 8 280 Ft / óra).
- Logó / képfeldolgozás, vektorizálás ................. a bonyolultsági idő szerint 8 280 Ft / óra.
- Minden további látványterv ............................ 8 280 Ft / óra.

A  munka és a 2 látványterv ára
(írott   szöveg, bonyolult logó nélkül)

Darabszám Kitűző tű 
44 mm

Jelvény
44 mm

Jelvény 
58 mm

Jelvény
50 x 90 mm

Sörnyitós  jelvény 
58 mm

5 - 20 db 207 Ft 235 Ft 262 Ft 359 Ft 276 Ft
21 - 149 db 104 Ft 124 Ft 138 Ft 235 Ft 193 Ft

150+ db 90 Ft 104 Ft 117 Ft 221 Ft 173 Ft

 2900 Komárom, HU
Honfoglalás utca 16.
Tel.: +36 34 340 137

www.mpm-quality.hu
e-mail: uzlet@mpm-quality.hu

Az árlista kizárólag az  MPM-QUALITY Kft  termékeire vonatkozik, hozott termék esetén  
+ 30% felárat számolunk fel.

Az árlista csupán tájékoztató jellegű, pontos árat a motívum és termék kiválasztása tudunk adni.
Az MPM-Quality Kft. fenntartja a jogot az egyéni ár, szállítási idő és szolgáltatás meghatározására, továbbá az MPM-Quality Kft. fenntartja a 

jogot (lehetőségét) a megrendelés elutasítására, technikai kapacitásának túlterheltsége miatt.
A becsomagolt, hozott áru esetén a csomagolás ára 635 Ft/doboz. A hosszabb és bonyolultabb csomagolást igénylő termékeknél 

a csomagolás árát hozzászámoljuk a megrendeléshez, ennek értéke individuális.

Kiadva: 2021. február- 1 -Az árak ÁFA nélkül szerepelnek.

Grafikai munka
• 2 grafikai terv ingyenes
• Minden további grafikai terv változtatás 1 380 Ft 
• Bonyolultabb grafikai tervezésnél 8 280 Ft/óra
Az ajándéktárgyak emlémázáshoz szükséges dokumentumok leadásának szabályai:
• nyomtatási anyag vektor grafikusan – formátumok CDR (Corel Draw), AI (Adobe Ilustrator) vagy  EPS, PDF  
 (vektoros Acrobat)
• minden szöveg zárt görbében, amennyiben ez nincs meg, akkor a pontos betűtípus (font)
• színek CMYK vagy PANTONE kódja – esetleg logomanuál
• képek – általában érvényes, hogy a kép A4-es méretű és 300 dpi felbontású (dots per inch), RGB vagy   
 CMYK színmód, formátum tif, psd vagy  jpg (nincs, vagy minimális tömörítés)
• nem vállalunk felelősséget olyan anyagért, amelyet nem a saját grafikai stúdiókban dolgozunk fel és így 
kerül nyomtatásba (színek, átmenetek..stb)
• A WORD vagy EXCEL formátumban leadott anyagok teljesen alkalmatlanok. Ha a dokumentumok így 
kerülnek hozzánk, akkor grafikai óradíjat számolunk fel.

Csomagolás
• a termékek csomagolása 3 - 28 Ft/db áron   
számlázzuk. (a művelet nehézsége szerint)
• hozott termékek kicsomagolása és becso mago 
 lása 14 - 69 Ft/db 
• érmék csomagolása + 14 Ft/db 
Expressz munkadíj
gyártásunk leterheltsége  miatt EXPRESS MUNKA-
DÍJ kerül felszámolásra:
• 24 órán belül + 50% megrendelésenként
• 3 napon belül + 30% megrendelésenként 
Ha a megrendelés technikailag nem megvalósí 
tható, fenntartjuk a jogot a munka elutasítására.
Emblémázási anyagok tárolása
A GDPR szabályai  szerint 2 évre szólóan fenn-
tartjuk a jogot a grafikai vázlatok tárolására.Ezt 
követően újabb rendelés esetén teljes munkadíjat 
számlázunk.


