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ΕΚΤΥΠΩΣΗ
ΧΑΡΤΙΝΩΝ ΠΟΤΗΡΙΩΝ *οι τιµές δεν περιλαµβάνουν Φ.Π.Α.

ΕCO
FRIENDLY

RECYCLED

∆ΩΡΕΑΝ
ΠΡΟΕΚΤΥΠΩΤΙΚΑ

ΕΞΟ∆Α

5.000 ποτ.

10.000 ποτ.

8
oz

10.000 ποτ.

12
oz

5.000 ποτ.

10.000 ποτ.

16
oz

(67 € /χιλ.)

(67 € /χιλ.)

(58 € /χιλ.)

(69 € /χιλ.)

(63€ /χιλ.)

(63 € /χιλ.)

(80 € /χιλ.)

(80 € /χιλ.)

(75 € /χιλ.)

335 €

670 €

30.000 ποτ.
1.740 €

5.000 ποτ.
345 €

630 €

30.000 ποτ.
1.890 €

400 €

800 €

30.000 ποτ.
2.250 €
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MEΓΕΘΟΣ:

12 oz
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ:

354 ml
ΥΨΟΣ:

11 cm

MEΓΕΘΟΣ:

16 oz
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ:

473 ml
ΥΨΟΣ:

13,5 cm

MEΓΕΘΟΣ:

8 oz
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ:

236 ml
ΥΨΟΣ:

9,3 cm

∆ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ

1. Οι µατ εκτυπώσεις έχουν ως πιθανή ηµεροµηνία αποστολής τους τις 45 ηµερολογιακές ηµέρες.
2. Σε περίπτωση που η µακέτα δεν είναι σε τελικό στάδιο και χρήζει επιδιορθώσεων υπάρχει η δυνατότητα δηµιουργίας 
της µακέτας σε αρχείο γραµµικό ανοιχτό vector από εξωτερικό συνεργάτη µε χρέωση κατόπιν συνεννόησης µαζί του.

3. Σε περίπτωση που θέλετε εκτύπωση δοκιµίου το κόστος ανέρχεται στα 20,00 €. Η διαδικασία της εκτύπωσης δοκιµίου 
συνίσταται για τη χρωµατική επιβεβαίωση και θα καθυστερήσει τη διαδικασία της εκτύπωσης κατά µια βδοµάδα.

4. Σε περίπτωση χρωµατικής απόκλισης δεν δύναται η επιστροφή της προκαταβολής και των ποτηριών.
5. Στις µακέτες των ποτηριών προστίθενται το οικολογικό σήµα σύµφωνα µε τη νέα νοµοθεσία

που ισχύει από 03/07/2021 για τη σήµανση των ποτηριών.

∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ 

1ο
ΣΤΑ∆ΙΟ

Στείλε τη µακέτα σε 
τελικό στάδιο σε 

γραµµική ανοιχτή 
µορφή vector µε 
απεικόνιση των 
χρωµάτων σε 

CMYK (εκτύπωση 
τετραχρωµίας).

2ο
ΣΤΑ∆ΙΟ

Προχωράς στην 
προκαταβολή του 
50% της παραγ-

γελίας σου. 

3ο
ΣΤΑ∆ΙΟ

Σε µια µε δυο 
εργάσιµες 

ηµέρες σου 
αποστέλλουµε

το προσχέδιο του 
ποτηριού σου.

4ο
ΣΤΑ∆ΙΟ

Μας δίνεις την 
έγκριση και 
προχωράµε.

5ο
ΣΤΑ∆ΙΟ

Η αποστολή της 
παραγγελίας σου 
θα γίνεται εντός
35 ηµερών από 
την έγκριση του 
προσχεδίου και 
του ψηφιακού 

δοκιµίου (εφόσον 
έχει ζητηθεί). 

ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ

ΕΚΤΥΠΩΣΗ
ΧΑΡΤΙΝΩΝ ΠΟΤΗΡΙΩΝ *οι τιµές δεν περιλαµβάνουν Φ.Π.Α.



Eµµανουήλ Καµπούρη 24, 183 45 Μοσχάτο
Τ: 210 9402 470, Ε: info@papabros.gr

FB:  Papabros.gr, INSTAGRAM: #Papabros_gr 

www.papabros.gr

• Οι τιµές µπορεί να αλλάξουν χωρις προειδοποίηση • Τρέχουσες τιµές στο www.papabros.gr




