Autorskie karnety firmowe
Indywidualne wzornictwo i wysoka jakość

Proponujemy wysokiej jakości karnety uszlachetnione folią matową lub folią błyszczącą.
Możesz umieścić na nich własne życzenia lub skorzystać z naszych tekstów, zyskując karnet
w 100% unikalny, zapakowany w dołączoną do zestawu kopertę w wybranym przez Ciebie kolorze, gotowy do wysyłki. Realizujemy zlecenia już od najmniejszych ilości, wszystkie wzory
mamy na stanie magazynowym, więc nie tracisz czasu. Wyróżnij się indywidualnym podejściem do klienta dzięki wyjątkowym karnetom, które zapadają w pamięć i wspierają wizerunek
Twojego biznesu. Warto nam zaufać – nasze wzornictwo, najwyższa jakość usług i marka są
rozpoznawalne na rynku.
Serdecznie zapraszamy do składania zamówień na spersonalizowaną kartkę świąteczną
z logo Państwa firmy, która będzie stanowić ozdobę biurka klientów, kontrahentów i współpracowników. W okresie zbliżających się Świąt oraz zakończenia kolejnego roku, niezwykle miłym
akcentem będzie podziękowanie Klientom za dotychczasową współpracę.

Wspieraj fundację Gajusz
10% wartości Państwa zakupu trafia do podopiecznych fundacji Gajusz
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karnet otwierany
wymiary karnetu złożonego: 119 x 163 mm
wymiary karnetu rozłożonego: 238 x 163 mm
koperta w zestawie
uszlachetnienie: folia błyszcząca lub matowa
cena: 2,60 zł netto/szt. Ilość do 100 sztuk,
powyżej 100 sztuk wycena indywidualna
kod produktu KBN001

karnet otwierany
wymiary karnetu złożonego: 119 x 163 mm
wymiary karnetu rozłożonego: 238 x 163 mm
koperta w zestawie
uszlachetnienie: folia błyszcząca lub matowa
cena: 2,60 zł netto/szt. Ilość do 100 sztuk,
powyżej 100 sztuk wycena indywidualna
kod produktu KBN002

karnet otwierany
wymiary karnetu złożonego: 119 x 163 mm
wymiary karnetu rozłożonego: 238 x 163 mm
koperta w zestawie
uszlachetnienie: folia błyszcząca lub matowa
cena: 2,60 zł netto/szt. Ilość do 100 sztuk,
powyżej 100 sztuk wycena indywidualna
kod produktu KBN003

karnet otwierany
wymiary karnetu złożonego: 119 x 163 mm
wymiary karnetu rozłożonego: 238 x 163 mm
koperta w zestawie
uszlachetnienie: folia błyszcząca lub matowa
cena: 2,60 zł netto/szt. Ilość do 100 sztuk,
powyżej 100 sztuk wycena indywidualna
kod produktu KBN004
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karnet otwierany
wymiary karnetu złożonego: 119 x 163 mm
wymiary karnetu rozłożonego: 238 x 163 mm
koperta w zestawie
uszlachetnienie: folia błyszcząca lub matowa
cena: 2,60 zł netto/szt. Ilość do 100 sztuk,
powyżej 100 sztuk wycena indywidualna
kod produktu KBN005

karnet otwierany
wymiary karnetu złożonego: 119 x 163 mm
wymiary karnetu rozłożonego: 238 x 163 mm
koperta w zestawie
uszlachetnienie: folia błyszcząca lub matowa
cena: 2,60 zł netto/szt. Ilość do 100 sztuk,
powyżej 100 sztuk wycena indywidualna
kod produktu KBN006

karnet otwierany
wymiary karnetu złożonego: 119 x 163 mm
wymiary karnetu rozłożonego: 238 x 163 mm
koperta w zestawie
uszlachetnienie: folia błyszcząca lub matowa
cena: 2,60 zł netto/szt. Ilość do 100 sztuk,
powyżej 100 sztuk wycena indywidualna
kod produktu KBN007

karnet otwierany
wymiary karnetu złożonego: 119 x 163 mm
wymiary karnetu rozłożonego: 238 x 163 mm
koperta w zestawie
uszlachetnienie: folia błyszcząca lub matowa
cena: 2,60 zł netto/szt. Ilość do 100 sztuk,
powyżej 100 sztuk wycena indywidualna
kod produktu KBN008
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karnet otwierany
wymiary karnetu złożonego: 119 x 163 mm
wymiary karnetu rozłożonego: 238 x 163 mm
koperta w zestawie
uszlachetnienie: folia błyszcząca lub matowa
cena: 2,60 zł netto/szt. Ilość do 100 sztuk,
powyżej 100 sztuk wycena indywidualna
kod produktu KBN009

karnet otwierany
wymiary karnetu złożonego: 119 x 163 mm
wymiary karnetu rozłożonego: 238 x 163 mm
koperta w zestawie
uszlachetnienie: folia błyszcząca lub matowa
cena: 2,60 zł netto/szt. Ilość do 100 sztuk,
powyżej 100 sztuk wycena indywidualna
kod produktu KBN010

karnet otwierany
wymiary karnetu złożonego: 119 x 163 mm
wymiary karnetu rozłożonego: 238 x 163 mm
koperta w zestawie
uszlachetnienie: folia błyszcząca lub matowa
cena: 2,60 zł netto/szt. Ilość do 100 sztuk,
powyżej 100 sztuk wycena indywidualna
kod produktu KBN011

karnet otwierany
wymiary karnetu złożonego: 119 x 163 mm
wymiary karnetu rozłożonego: 238 x 163 mm
koperta w zestawie
uszlachetnienie: folia błyszcząca lub matowa
cena: 2,60 zł netto/szt. Ilość do 100 sztuk,
powyżej 100 sztuk wycena indywidualna
kod produktu KBN012
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karnet otwierany
wymiary karnetu złożonego: 119 x 163 mm
wymiary karnetu rozłożonego: 238 x 163 mm
koperta w zestawie
uszlachetnienie: folia błyszcząca lub matowa
cena: 2,60 zł netto/szt. Ilość do 100 sztuk,
powyżej 100 sztuk wycena indywidualna
kod produktu KBN013

karnet otwierany
wymiary karnetu złożonego: 119 x 163 mm
wymiary karnetu rozłożonego: 238 x 163 mm
koperta w zestawie
uszlachetnienie: folia błyszcząca lub matowa
cena: 2,60 zł netto/szt. Ilość do 100 sztuk,
powyżej 100 sztuk wycena indywidualna
kod produktu KBN014

karnet otwierany
wymiary karnetu złożonego: 119 x 163 mm
wymiary karnetu rozłożonego: 238 x 163 mm
koperta w zestawie
uszlachetnienie: folia błyszcząca lub matowa
cena: 2,60 zł netto/szt. Ilość do 100 sztuk,
powyżej 100 sztuk wycena indywidualna
kod produktu KBN015

karnet otwierany
wymiary karnetu złożonego: 119 x 163 mm
wymiary karnetu rozłożonego: 238 x 163 mm
koperta w zestawie
uszlachetnienie: folia błyszcząca lub matowa
cena: 2,60 zł netto/szt. Ilość do 100 sztuk,
powyżej 100 sztuk wycena indywidualna
kod produktu KBN016
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karnet otwierany
wymiary karnetu złożonego: 119 x 163 mm
wymiary karnetu rozłożonego: 238 x 163 mm
koperta w zestawie
uszlachetnienie: folia błyszcząca lub matowa
cena: 2,60 zł netto/szt. Ilość do 100 sztuk,
powyżej 100 sztuk wycena indywidualna
kod produktu KBN017

karnet otwierany
wymiary karnetu złożonego: 119 x 163 mm
wymiary karnetu rozłożonego: 238 x 163 mm
koperta w zestawie
uszlachetnienie: folia błyszcząca lub matowa
cena: 2,60 zł netto/szt. Ilość do 100 sztuk,
powyżej 100 sztuk wycena indywidualna
kod produktu KBN018

karnet otwierany
wymiary karnetu złożonego: 119 x 163 mm
wymiary karnetu rozłożonego: 238 x 163 mm
koperta w zestawie
uszlachetnienie: folia błyszcząca lub matowa
cena: 2,60 zł netto/szt. Ilość do 100 sztuk,
powyżej 100 sztuk wycena indywidualna
kod produktu KBN019

karnet otwierany
wymiary karnetu złożonego: 119 x 163 mm
wymiary karnetu rozłożonego: 238 x 163 mm
koperta w zestawie
uszlachetnienie: folia błyszcząca lub matowa
cena: 2,60 zł netto/szt. Ilość do 100 sztuk,
powyżej 100 sztuk wycena indywidualna
kod produktu KBN020
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karnet otwierany
wymiary karnetu złożonego: 119 x 163 mm
wymiary karnetu rozłożonego: 238 x 163 mm
koperta w zestawie
uszlachetnienie: folia błyszcząca lub matowa
cena: 2,60 zł netto/szt. Ilość do 100 sztuk,
powyżej 100 sztuk wycena indywidualna
kod produktu KBN021

karnet otwierany
wymiary karnetu złożonego: 119 x 163 mm
wymiary karnetu rozłożonego: 238 x 163 mm
koperta w zestawie
uszlachetnienie: folia błyszcząca lub matowa
cena: 2,60 zł netto/szt. Ilość do 100 sztuk,
powyżej 100 sztuk wycena indywidualna
kod produktu KBN022

karnet otwierany
wymiary karnetu złożonego: 119 x 163 mm
wymiary karnetu rozłożonego: 238 x 163 mm
koperta w zestawie
uszlachetnienie: folia błyszcząca lub matowa
cena: 2,60 zł netto/szt. Ilość do 100 sztuk,
powyżej 100 sztuk wycena indywidualna
kod produktu KBN023

karnet otwierany
wymiary karnetu złożonego: 119 x 163 mm
wymiary karnetu rozłożonego: 238 x 163 mm
koperta w zestawie
uszlachetnienie: folia błyszcząca lub matowa
cena: 2,60 zł netto/szt. Ilość do 100 sztuk,
powyżej 100 sztuk wycena indywidualna
kod produktu KBN024

Dostępne kolory kopert
Pantone 032U

Pantone 292U

Pantone 375U

Jak złożyć zamówienie?
1. Otwórz zakładkę „Kontakt” i skorzystaj z formularza kontaktowego lub adresu
e-mail podanego na stronie.
2. W treści wiadomości podaj wzór i ilość sztuk, jaką chcesz zakupić. Opisz jak
najdokładniej oczekiwaną zawartość: życzenia, logo, podpis, motto firmy itd.
Podaj również adres do wysyłki zamówienia.
3. Wyślij wiadomość i czekaj na naszą odpowiedź z potwierdzeniem. Po uzyskaniu Twojej akceptacji, prześlemy Ci fakturę pro forma i przystąpimy do realizacji zamówienia.
4. Po otrzymaniu wpłaty wyślemy gotowe zamówienie na wskazany adres.
5. Zapraszamy do współpracy – jesteśmy otwarci także na niestandardowe zamówienia.

Kontakt

Dane firmy

Adres magazynu

sylwia.ostrowska@henry.net.pl

Henry Cezary Popiel
Dubidze Kolonia 44B
98-331 Nowa Brzeźnica
NIP 574-175-73-19

Henry
ul. Kościuszki 52
98-331 Nowa Brzeźnica

tel. +48 721 221 291
cezary.popiel@henry.net.pl
tel. + 48 609 422 206

Wzory życzeń
1. Niech nadchodzący rok 2020 będzie czasem obfitości i zysku. Niech ciężka praca przyniesie owoce i satysfakcję z odniesionych sukcesów. Szczęśliwego Nowego
Roku!
2. W nadchodzącym 2020 roku życzymy sukcesów zawodowych, udanych kontraktów
oraz owocnej współpracy z Klientami i Partnerami. Pomyślności!
3. Sukces przychodzi wraz z ciężką pracą. Niech ten rok przyniesie wyłącznie zadowolenie i dumę z zawodowych osiągnięć. Szczęśliwego Nowego Roku!
4. Jesteśmy niezwykle wdzięczni za zespół ludzi, którzy budują renomę naszej firmy
i pracują na wspólny sukces. Mamy nadzieję, że nadchodzący rok 2020 przyniesie
kolejne wyzwania i szanse, które razem wykorzystamy. Szczęśliwego Nowego Roku!
5. Powitajmy wspólnie rok 2020 wraz z nadchodzącymi szansami zawodowych i finansowych sukcesów. Dziękujemy za udaną współpracę i mamy nadzieję na jej kontynuację w dotychczasowej atmosferze. Wszystkiego dobrego w Nowym Roku!
6. Wraz z kończącym się rokiem 2019, pragniemy podziękować naszym najbardziej cenionym Klientom i Partnerom biznesowym za dotychczasowe relacje. Oczekujemy,
że kolejny rok, 2020, pozwoli nam kontynuować współpracę i wspólnie osiągać biznesowe cele. Życzymy szczęśliwego i pomyślnego Nowego Roku!
7. Rok 2019 dobiega już końca, pora na podsumowanie minionych osiągnięć i ambitne
plany kolejnych sukcesów. Zróbmy to wspólnie! Pomyślnego i udanego roku 2020!
8. Wraz z życzeniami udanego zakończenia roku 2019, świętowania wspaniałych wyników i ważnych osiągnięć, wyrażamy nadzieję na utrzymanie naszych relacji w roku
nadchodzącym i wiele wspólnych sukcesów. Szczęśliwego i pomyślnego Nowego
Roku 2020!
9. Nowy rok to nowe szanse i możliwości, nowe znajomości i doświadczenia. Niech
nadchodzący rok 2020 upłynie pod znakiem osiągania biznesowych celów, budowania finansowych sukcesów i długotrwałych relacji. Wszystkiego dobrego!

