Tilauslomake 2020
Puh:

Yritys:

Sähköposti:
Yhteyshenkilö:

Toimitusosoite:
Postinro:

Toivottu toimitusaika:

Postitoimipaikka:

Y-tunnus:

Haluan painatuksen kuten viime vuonna:

Laskutusosoite:

Allekirjoitus

Postinro:

Kyllä

Ei

Postitoimipaikka:

1 Joulukortit

2 Kortin kansi -logo/yrityksen nimi

3 Kortin kansi - painatus

Valitse kannen painatus

Valitse haluamasi joulukorttimalli (min 50 kpl/kortti)

Valitse painatus ja painoväri logoon / yrityksen nimeen.

Logo
Tilausnro

Määrä

Tilausnro

Määrä

Tilausnro

Määrä

kulta

hopea

Lähetämme logomme postilla tai sähköpostilla.

Foliointi

kupari

punainen

Logomme löytyy jo teiltä.

vihreä

sininen

tai

Vakioväri

Yrityksen nimi Garamond-kirjaimilla (ks. s. 31)

PMS-väri

________________________________________________
Tilausnro

(=Pantone)

(kirjoita yrityksen nimi tähän)

Määrä

hopeanharmaa
pms_______

pms_______

pms_______

pms_______

Ei logoa / yrityksen nimeä kortin kanteen.

4 Sisäsivu - joulutervehdys

5 Sisäsivu- joulutervehdyksen painatus

Valitse joulutervehdys.

6 Sisäsivu - logo / yrityksen nimi
Valitse, haluatko logonne tai yrityksenne nimen
(Garamond-tekstityypillä) painettavaksi kortin
sisälle. Malleja sivulla 31.

Valitse painatus ja painoväri joulutervehdykseen.
Foliointi

Joulutervehdys nro ______________
Oma joulutervehdys

Vakioväri

Ei joulutervehdystä

kulta

hopea

kupari

punainen

Logo

vihreä

sininen

tai

Yrityksen nimi Garamond-kirjaimilla (ks. s. 31)

hopeanharmaa

________________________________________________

PMS-väri pms_______

(kirjoita yrityksen nimi tähän)

(=Pantone)

7 Sisäsivu - logon / yrityksen nimen painatus

8 Sisäsivu - logon / yrityksen nimen sijoittelu
Valitse logon/yrityksen nimen paikka.

Valitse painatus ja painoväri logon/yrityksen nimeen.
Foliointi

Vakioväri

kulta

hopea

kupari

punainen

vihreä

sininen

Hyvää joulua
ja
Onnellista Uutta Vuotta

Hyvää joulua
ja
Onnellista Uutta Vuotta

(=Pantone)

pms_______

pms_______

pms_______

pms_______

11 Palautusosoite kirjekuoriin
Kyllä, haluan vastaanottajan osoitetiedot
painettavaksi kuoriin. (ks. s. 28)

keskelle

hopeanharmaa

PMS-väri pms _________

alas

Yrityksen nimi

Mattaväri
PMS-väri

kulta

hopea

kupari

punainen

vihreä

sininen

sininen
pms_______

(=Pantone)

Kiitos ei, en toivo lahjoitustekstin painatusta

Kirjoita kuorien palautusosoite tähän
____________________________________

12 Kuoret ja sinetit
Kyllä, haluan säästää aikaa. Haluan
tarrakuoret kortteihin.

____________________________________

Kyllä, haluan palautusosoitteen
painettavaksi kuoren läppään.

(=Pantone)

Foliointi

YRITYS OY

10 Lahjoitusteksti Valitkaa vain yksi järjestö!

Vakioväri

Kyllä, haluan nimikirjoitukset painettavaksi
valmiiksi korttiin.

hopeanharmaa
YRITYS OY

PMS-väri

9 Sisäsivu- allekirjoitukset

Haluan ylimääräisiä kuoria _________kpl
Palautusosoite

____________________________________

Haluan kulta sinettiarkkeja_________kpl

____________________________________
Haluan hopea sinettiarkkeja_________kpl
____________________________________

Lähetä tilaus osoitteella: Calligraphen Oy, Yrttipellontie 1, 90230 Oulu, Puh. 02-230 6000
E-mail: joulukortit@calligraphen.fi, www.joulukortit.fi
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