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02100210. 

 .0..38038 -שישה צבעים  :לכבוד
 1מפיקת האירוע - חופית מנישביץ  :עבור

 032-0393930 :טלפון
 hofit.mani@gmail.com :מיל

 הזמנת עבודה
 0107770377777  אשר כוללות מ"ס 5.7 בקוטר שליחידות של סיכות דש ממתכת: 

 .גרפיקה צבעונית בחזית וציפוי פלסטיק0 סיכה עם בית מאחור

 
 התמונה להמחשה בלבד

o  0.03 - 777מחיר ליחידה בהזמנה של ₪. 

o  3..5 - 377מחיר ליחידה בהזמנה של ₪ . 

o  5.03 - 10777מחיר ליחידה בהזמנה של ₪ . 

 

 0107770377777  אשר כוללות מ"ס 3 בקוטר שליחידות של סיכות דש ממתכת: 

 .גרפיקה צבעונית בחזית וציפוי פלסטיק0 סיכה עם בית מאחור

 
 התמונה להמחשה בלבד

o  3.73 - 777מחיר ליחידה בהזמנה של ₪. 

o  0.03 - 377מחיר ליחידה בהזמנה של ₪ . 

o  3..5 - 10777מחיר ליחידה בהזמנה של ₪ . 
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 7770377010777 במגוון 0 במידות מבוגרים ( דוחי זעה) יחידות של חולצות מסוג דרייפיט

 .כל יחידה כוללת הדפסות שונות לפי הפירוט הבא .לבחירה ומידותצבעים 

 .(על חולצות בהירות בלבד רשפאתת צבעוניתדפסה ה)

 

 

 
 התמונה להמחשה בלבד

o 15.7  - עם הדפסה שונה מלפנים ומאחור בצבע אחד חולצות 777  מחיר ליחידה בהזמנה של ₪. 

o  10 - עם הדפסה שונה מלפנים ומאחור בצבע אחד חולצות 377מחיר ליחידה בהזמנה של.. ₪ . 

o  15.3 - עם הדפסה שונה מלפנים ומאחור בצבע אחד חולצות 10777מחיר ליחידה בהזמנה של ₪ . 

 

o  חולצות עם הדפסה אחורית בצבע אחד ובגודל של עד  777מחיר ליחידה בהזמנה שלA4 

 .₪ 10 - .מ"ס 3*3 -והדפסה צבעונית נוספת מלפנים בגודל של סמל כיס כ 

o  חולצות עם הדפסה אחורית בצבע אחד ובגודל של עד  500מחיר ליחידה בהזמנה שלA4 

 .₪ 15 - .מ"ס 3*3 -והדפסה צבעונית נוספת מלפנים בגודל של סמל כיס כ 

o  ת בצבע אחד ובגודל של עד חולצות עם הדפסה אחורי 10777מחיר ליחידה בהזמנה שלA4 

 .₪ 10.3 - .מ"ס 3*3 -והדפסה צבעונית נוספת מלפנים בגודל של סמל כיס כ 

 

o  חולצות עם הדפסה אחורית בצבע מלא ובגודל של עד  777מחיר ליחידה בהזמנה שלA4 

 .₪ 77 - .מ"ס 3*3 -והדפסה צבעונית נוספת מלפנים בגודל של סמל כיס כ 

o חולצות עם הדפסה אחורית בצבע מלא ובגודל של עד  377ל מחיר ליחידה בהזמנה שA4 

 .₪ .1 - .מ"ס 3*3 -והדפסה צבעונית נוספת מלפנים בגודל של סמל כיס כ 

o  חולצות עם הדפסה אחורית בצבע מלא ובגודל של עד  10777מחיר ליחידה בהזמנה שלA4 

 .₪ 10.3 - .מ"ס 3*3 -והדפסה צבעונית נוספת מלפנים בגודל של סמל כיס כ 

 

בצבע אחד  מאחור שונה (גרפיקה) הדפסה חולצות נוספות אשר כוללות 17תוספת עבור ***

 .₪ 537 -החולצה והדפסת כיס קדמית צבעונית המחיר כולל את . A4בגודל של עד 
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o (.11%)מ כחוק "המחירים אינם כוללים מע 

o  בקובץ  העל ידי הלקוח תועברגרפיקהPDF דפוסלצורך  אשר מותאמים. 

 .צבעי ההדפסה יהיו בקירוב בלבד .היועברו על ידי הלקוח (פנטונים) צבע מספרי

o  177 -עלות הפקת קבצי גרפיקה לצורך דפוס לכל מוצר ₪. 

 .ה את עיצוב ובניית הקבציםעבורתבצע שחברת פרומוליין תבקש מ הלקוחהוזאת במידה 

o במחיר כלולה - בת אביבלכלל המוצרים לנקודה אחת  ההובלה ללקוח. 

o המחיר כולל גלופות. 

o ימים כנגד קבלת הסחורה 57+ המחאת בשוטף  באמצעותהתשלום יעשה : תנאי תשלום 

o ימי עבודה 1 - הזמן אספקה מרגע אישור הגרפיקה על ידי הלקוח. 

o ימים 10ההזמנה היינה בתוקף למשך 0ההצעה. 

 0בברכה
 .לייןפרומו - אבי פטיגרו

 75-3735555: משרד
 730-175.717: נייד

 75-3735500: פקס


