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Výběr adventních kalendářů 2021 
 
Pro většinu uvedených adventních kalendářů máme k dispozici několik motivů, které stačí doplnit logem. 
Nechcete-li ztrácet čas vytvářením vlastní grafiky, neváhejte nás kontaktovat! 

 

  

 

1. Adventní kalendář XS 

- Standardní tvary čokoládek  

- 24 okének s čokoládkou, mléčná čokoláda 

- Váha náplně 50 g 

- Rozměr 200 x 142 x 10 mm  
- Jednostranný digitální potisk (CMYK/0)  

- Minimální odběr 100 kusů – cena za kus 84,20 Kč  
- Odběr 200 kusů – cena za kus 67,60 Kč 

- Odběr 300 kusů – cena za kus 62,40 Kč 

 

 
 

2. Adventní kalendář s klopou 

- Kalendář s odklápěcím listem 

- Standardní tvary čokoládek  

- 24 okének s čokoládkou, mléčná čokoláda 

- Váha náplně 50 g 

- Rozměr 200 x 142 x 13 mm  
- Jednostranný digitální potisk (CMYK/0)  

- Minimální odběr 100 kusů – cena za kus 103,40 Kč  
- Odběr 200 kusů – cena za kus 86,80 Kč 

- Odběr 300 kusů – cena za kus 81,60 Kč 

 

 

 

3. Adventní kalendář klasický 

- Standardní tvary čokoládek  

- 24 okének s čokoládkou, mléčná čokoláda 

- Váha náplně 50 g  
- Rozměr 197 x 284 x 10 mm 

- Za příplatek ekologický blistr 

- Jednostranný digitální potisk (CMYK/0)  

- Minimální odběr 100 kusů – cena za kus 105,80 Kč  
- Odběr 200 kusů – cena za kus 88,30 Kč 

- Odběr 300 kusů – cena za kus 83,20 Kč 

 

 

 

4. Adventní kalendář ve vlastním tvaru 

- Standardní tvary čokoládek  

- 24 okének s čokoládkou 

- Váha náplně 50 g 

- Rozměr blistru s čokoládkami 200 x 142 mm 

- Maximální rozměr vlastního tvaru 470 x 300 mm 

- Jednostranný digitální potisk (CMYK/0)  

- Minimální odběr 100 kusů – cena za kus 210,70 Kč  
- Odběr 200 kusů – cena za kus 127,30 Kč 

- Odběr 300 kusů – cena za kus 112,10 Kč 
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5. Adventní kalendář pyramidka 

- 24 kuliček v barevné fólii 

- Mléčná čokoláda 

- Váha náplně 135 g 

- Rozměr 145 x 145 x 168 mm  
- Jednostranný digitální potisk (CMYK/0) 

- Minimální odběr 100 kusů – cena za kus 168,80 Kč 

- Odběr 200 kusů – cena za kus 147,10 Kč 

- Odběr 300 kusů – cena za kus 141,90 Kč 

 

 

 

6. Adventní kalendář se sušenkami 

- 24 sušenek (lotusek) – postupně se vysouvají 

otvorem ve spodní části krabičky 

- Sušenky ve standardním obalu bez potisku 

- Váha náplně 132 g  
- Rozměr 42 x 95 x 205 mm  
- Jednostranný digitální potisk krabičky (CMYK/0) 

- Minimální odběr 100 kusů – cena za kus 157,80 Kč 

- Odběr 200 kusů – cena za kus 136,90 Kč 

- Odběr 300 kusů – cena za kus 131,70 Kč 

 

 

 

7. Adventní kalendář s čajem 

- 24 sáčků čaje ve standardním obalu 

- Za příplatek možný vlastní potisk sáčků čaje 

- Váha náplně 33,60 g  
- Rozměr 865 x 310 x 20 mm  
- Jednostranný digitální potisk (CMYK/0) 

- Minimální odběr 100 kusů – cena za kus 236,90 Kč 

- Odběr 200 kusů – cena za kus 205,40 Kč 

- Odběr 300 kusů – cena za kus 199,90 Kč 

 

 

 

8. Adventní kalendář s křupavými kuličkami 

- 24 okének s křupinkami v čokoládě 

- Váha náplně 50 g  
- K dispozici i další náplně (lentilky, oříšky, čokolády…)  
- Rozměr 205 x 140 x 15 mm 

- Jednostranný digitální potisk (CMYK/0)  

- Minimální odběr 200 kusů – cena za kus 110,70 Kč  
- Odběr 300 kusů – cena za kus 102,30 Kč 

 

 

 

9. Adventní kalendář s jelly beans 

- 24 okének s jelly beans 

- Váha náplně 40 g 

- K dispozici i další náplně (lentilky, oříšky, čokolády…) 

- Rozměr 205 x 140 x 15 mm 

- Jednostranný digitální potisk (CMYK/0)  

- Minimální odběr 200 kusů – cena za kus 114,30 Kč  
- Odběr 300 kusů – cena za kus 105,90 Kč 
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Ustanovení o grafice na výrobky – v případě že je potisk kalkulován a výše uveden: 

a. Zpracování náhledu na výrobek – grafiku dodává klient 

b. Grafika je dodána ve křivkách v jednom z formátů (cdr, eps, tiskové pdf, svg), v jiném 

formátu po dohodě 

c. První korektura je v ceně 

d. Druhá a další korektura 120 Kč/korektura 

e. Grafické více práce budou účtovány v ceně 490 Kč/hod 

f. Na grafické více práce bude zákazník dopředu písemně upozorněn 

 

Grafické náhledy jsou zpracovávány na základě závazné objednávky. 

 

V případě zrušení objednávky po provedení grafických prací je účtována cena 790 Kč/hod za 

každou započatou hodinu grafické práce. 

 

Platební podmínky: při první zakázce požadována 100% záloha při schválení grafického 

náhledu. Po úhradě je zakázka zadána do výroby. 

 

Následující zakázky se zálohovou 50% a následnou fakturou se splatností 2 týdny. V případě 

zakázek do 5000 Kč je vyžadována 100% platba předem VŽDY. 

 

Minimální výše objednávky je 3000 Kč bez DPH. 

 

Dodací termín 2 - 4 týdny, výjimečně až 6 týdnů od schválení grafiky. Potřebujete-li dřívější 

termín dodání, prosím o zpětnou vazbu.  

 

Ceny jsou uvedeny bez DPH a dopravy. 
 

Kalkulace je platná do 31.10.2021 nebo do vyprodání zásob. 
 

Tým Société 

produkce@societe.cz  

Tel. +420 225 341 302 
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