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Прайс-лист на виготовлення пластикових карток від 11.12.2017
Виробництво карточок здійснюється на власному обладнанні, що дає змогу виконувати якісно 
і вчасно замовлення. Пластикові карточки можуть бути глянцевими, матовими, текстурованими

Ціни наведені  в у.о. з ПДВ
Тираж, шт. min 10 до 100 до 500 до 1000 до 3000 Більше 3000

Цифровий друк (білий пластик) 0,210 0,180 0,160 0,130 0,100

Ціна за
домов-
леністю

Цифровий друк (2 сторони золото/срібло) 0,290 0,250 0,220 0,160 0,135

NEW  Брелок пластиковий 28х54 0,200 0,170 0,150 0,110 0,095

Цифровий друк на прозорому пластику (4+0) 0,260 0,230 0,200 0,180 0,145

Ембосування (або індентний друк) 0,080 0,080 0,075 0,075 0,075

Тіпінг (покриття ембосування) 0,070 0,070 — — —

Додаткові роботи (ціни наведені  в у.о. з ПДВ):
Назва Ціна за шт Назва Ціна за шт

Магнітна стрічка 0,045 Націнка за текстурну поверхню за сторону 10%

Кодування магнітної стрічки 0,045 Прозорий поліетиленовий пакет 0,02

Панель для підпису 0,210 Защіпка для пластикового бейджа 0,260

ВИГОТОВЛЕННЯ  ПОСВІДЧЕННЯ – 10 грн./шт.

ВИГОТОВЛЕННЯ  ПРОБНИКА – 20 грн.

Тираж

ПЛАСТИКОВІ  ВІЗИТКИ  
(ціна за шт.)

Тираж *

БЕЗКОНТАКТНІ  КАРТКИ
(ціна за шт.)

НА  БІЛОМУ
НА

ПРОЗОРОМУ
4+0 (односторонні) 4+4 (двосторонні)

4+0
(односторонні)

4+4 
(двосторонні)

4+0
(односторонні)

EM-
MARINE

M IFARE**
EM-

MARINE
M IFARE**

мin 100 шт. 0,160 0,175 0,190 мin 10 шт. 0,600 0,750 0,650 0,780

до 500 шт. 0,130 0,150 0,170 до 100 шт. 0,580 0,700 0,620 0,760

до 1000 шт. 0,090 0,100 0,130 до 500 шт. 0,520 0,650 0,600 0,700

EM-Marine – разове кодування, КГц (радіус дії до 0,7 м),
Mifare – багаторазове кодування, МГц (радіус дії до 10 см)

* – кількість кратна 10шт.
**Використання чіпу Mifare Ultralight +30%

Вимоги до макетів: 
Макет або графічний модуль приймається в електронному вигляді  в
файлах  Corel  Draw  X3,  Adobe  Illustrator  до  10  версії  (можна  в  CS2).
Штрихові  (векторні)  елементи  сюжету  карти  подаються  в
векторному форматі *.cdr, растрові елементи сюжету – в растрових
форматах  *.tif  (режим  CMYK)  з  розширенням  300  dpi.  Можливі  і  інші
формати  –  для  уточнення  необхідно  зконтактуватися  з  нашими
дизайнерами.
1. Всі шрифти переводяться в криві або надаються в окремій папці,
якщо  потрібно  правити  текст.  Для  передачі  файлів  можливе:
використання  електронної  пошти,  CD  –  ROM,  Flash-drive  USB.
2.Компресію  до  файлів  не  застосовувати.  3. Макет  картки  повинен
бути виконаний в масштабі 1:1 в кольоровій системі CMYK. 4. Сюжет

(зображення) пластикової картки повинен мати запас під обріз 1,65 мм по вертикалі і 2,5 мм по горизонталі, тобто його
розмір повинен бути 91 х 57,3 мм. Всі елементи сюжету, крім елементів, які друкуються під обріз, не рекомендується
розташовувати ближче 2,5 мм від краю картки, магнітної полоси, підписної і стираючої панелей.

http://www.fenix-smart.com/

