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Link do produktu: https://sklep.askonet.pl/kubek-z-twoim-nadrukiem-zdjeciem-p-53.html

Kubek z Twoim nadrukiem,
zdjęciem
Cena brutto

15,00 zł

Cena netto

12,20 zł

Cena poprzednia

17,00 zł

Opis produktu
Przedmiotem sprzedaży jest kubek z Twoim indywidualnym nadrukiem - na kubku możemy umieścić zdjęcie, logo,
dowolny napis itp.
kubek ceramiczny, biały (na innych aukcjach kubki z kolorowym wnętrzem, uchem lub "magiczne")
pojemność: 330 ml
wysokość: 9,5 cm
średnica: 8,2 cm
rozmiar nadruku: 20cm x 9cm
Nadruk wykonywany jest metodą termosublimacji.
Kubek ze względu na wysokiej jakości powłokę polimerową dobrze znosi mycie w zmywarkach i po kilkudziesięciu myciach
zachowuje kolory nadrukowanych na nim obrazów.
Powierzchnia nadruku oraz użyte kolory nie mają wpływu na cenę.
Jeżeli potrzebujesz PROJEKT kubka przygotujemy go dla Ciebie GRATIS !!!
INFO: barwa, nasycenie i kolory nadruku mogą się delikatnie różnić od tych wyświetlanych na monitorze.

Projekty
Nadruk na kubku może odbyć się z projektu przesłanego przez klienta lub projektu wykonanego bezpłatnie przez
nas.
Projekt należy przesłać na meila allegro@askonet.pl lub biuro@askonet.pl
Projekt musi spełniać nastepujące wymagania:
-Rozmiar: 20x9cm,
-Tekst: po 2 mm marginesów od od zewnętrznych krawędzi,
-Format:
cdr - Corel 12.0 lub niższy, czcionki w krzywych wszystkie obiekty i cienie jako mapy bitowe,
pdf - czcionki w krzywych wszystkie obiekty i cienie jako mapy bitowe 300 dpi,
tif - min. 300 dpi,
jpg - min. 300 dpi,
Najlepsze efekty otrzymuje się przesyłając plik corela lub pdf z czcionkami zamienionymi na krzywe wówczas czcionki i linie są ostre - nie ma straty jakości.
Na życzenie możemy przesłać makietę do dowolnego programu.

Wybór projektu z naszego katalogu gotowych wzorów i przesłanie na adres meilowy numeru wybranego wzoru - z nazwą
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działu, danych do zmiany / wprowadzenia. Projekty z katalogu można dowolnie modyfikować - rodzaj czcionki, treść, kolor,
zdjęcia (można przesłać swoje zdjęcia), logo.
Link w prawym górnym rogu aukcji oraz tutaj!
Specjalnie dla Państwa stworzyliśmy katalog gotowych wzorów.

Należy przesłać informacje kóre chcieliby Państwo zawrzeć w projekcie - tj. dane adresowe, logo, ew zdjęcia itp.
Wykonujemy przeważnie kilka projektów + modyfikacje - do pełnej akceptacji.
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