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Χαρακτηριστικά: 
1) Εξώφυλλο: χαρτόνι 400γρ. με εκτύπωση 4χρωμία & πλαστικοποίηση εξωτερικά 
2) Εσωτερικά φύλλα: χαρτί woodfree λευκό 70γρ., εκτύπωση 1 χρώμα, 2 όψεις 
    (ρίγωση) και διαχωριστικά θεμάτων χαρτί σαμουά 120γρ. 
3) Οπισθόφυλλο: πολύ χοντρό χαρτόνι 800γρ. (λειτουργεί σαν βάση στήριξης) 
4) Διπλό σπιράλ μεταλλικό (ασημί ή μαύρο ή άσπρο)

Επιπλέον δυνατότητες:
1) Λογότυπο, στο ίδιο χρώμα με τη ρίγωση: 160€, ανεξαρτήτως ποσότητας.
2) Εκτύπωση 4χρωμία στο εξώφυλλο & οπισθόφυλλο 2 όψεις: επιβάρυνση 240€.
3) Λάστιχο: 0,40€ /τεμ., ελάχιστη χρέωση 60€.

1.  Tετράδια σπιράλ
Μπορείτε να φτιάξετε και λίγα τετράδια, για να δώσετε μόνο στους μαθητές σας
(και σε αυτούς που σας επισκέπτονται στο φροντιστήριο).

Τετράδιο σπιράλ 21x28,5εκ. (μεγάλο) 
με έγχρωμο εξωτερικά, πλαστικοποιημένο, εξώφυλλο 400γρ.

Τετράδιο σπιράλ 17x25εκ. (μεσαίο) 
με έγχρωμο εξωτερικά, πλαστικοποιημένο, εξώφυλλο 400γρ.

Οικονομικά διαφημιστικά φροντιστηρίων - σχολείων

Oι τιμές είναι προτεινόμενες λιανικής

περιγραφή 200 τεμάχια 500 τεμάχια 1000 τεμάχια επιπλέον 
τεμάχια

2 θέματα, 66 φύλλα 600€ 1280€ 2520€ 2,40€ /τεμ.

3 θέματα, 99 φύλλα 760€ 1620€ 3100€ 3,00€ /τεμ.

περιγραφή 200 τεμάχια 500 τεμάχια 1000 τεμάχια επιπλέον 
τεμάχια

2 θέματα, 66 φύλλα 500€ 1100€ 1960€ 1,90€ /τεμ.

3 θέματα, 99 φύλλα 600€ 1260€ 2400€ 2,40€ /τεμ.
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2. Τετράδια εύκαμπτα (360o flexi): η νέα, δυνατή τάση στα τετράδια

τετράδια που διπλώνουν 360ο

είναι ελαφριά, εύκαμπτα & εύχρηστα
έχουν εξαιρετική αντοχή στη σκληρή χρήση, 
γιατί είναι ραμένα με κλωστή
μπορείτε να γράφετε όρθιοι, χωρίς βάση στήριξης 
κρατώντας τα διπλωμένα
360ο flexi: παραδοσιακή βιβλιοδεσία, που συνδυάζει 
τα πλεονεκτήματα του σπιράλ & του κολλητού-ραφτού

διπλώνει 360ο

Χαρακτηριστικά:
1) Εξώφυλλο & οπισθόφυλλο χαρτί 400γρ. με εκτύπωση 4χρωμία 1 όψη 
    & πλαστικοποίηση εξωτερικά ή ειδικό γκοφρέ χαρτί χωρίς πλαστικοποίηση.
2) Εσωτερικά φύλλα: χαρτί woodfree λευκό 70γρ., εκτύπωση 1 χρώμα, 
    2 όψεις (ριγέ), 96φύλλα (192σελ.)

Επιπλέον δυνατότητες:
1) Έγχρωμη εκτύπωση πρώτου εσωτερικού σαλονιού: 240€, ανεξαρτήτως ποσότητας.
2) Έγχρωμη εκτύπωση πρώτου & τελευταίου εσωτερικού σαλονιού: 380€, ανεξαρτήτως ποσότητας.
3) Λογότυπο, στο ίδιο χρώμα με τη ρίγωση: 160€, ανεξαρτήτως ποσότητας.
4) Λάστιχο: 0,40€ /τεμ., ελάχιστη χρέωση 60€.

1ο εσωτερικό σαλόνι, έγχρωμο

Oι τιμές είναι προτεινόμενες λιανικής

περιγραφή 300 τεμάχια επιπλέον 
τεμάχια

21x29εκ. (Α4), 
96 φύλλα (192σελ.) 4,40€ /τεμ. 3,40€ /τεμ.

17x25εκ. (Β5), 
96 φύλλα (192σελ.) 3,70€ /τεμ. 3,20€ /τεμ.

14x21εκ. (A5), 
96 φύλλα (192σελ.) 3,50€ /τεμ. 2,90€ /τεμ.



Τηλεφωνικές Παραγγελίες 2321067008 οι τιμές είναι τελικές μαζί με το ΦΠΑ
mypromotive.gr 

4

Χαρακτηριστικά: 
Εξώφυλλο & Οπισθόφυλλο 250γρ. με 
εκτύπωση 4χρωμία εξωτερικά. Εσωτερικά 
40 φύλλα, 70γρ. λευκό woodfree χαρτί, 
εκτύπωση ριγέ

Επιβάρυνση 160€ για λογότυπο στη ρίγωση

Καρφίτσα 
τετράγωνη ράχη, 
με 2 πικμάνσεις 
(δεν σηκώνεται 
το εξώφυλλο)

Το σχολείο ή το φροντιστήριό σας, 
θα έχει τα δικά του σχολικά τετράδια.

Έξυπνη ιδέα!
Τα δικά σας 
σχολικά 
τετράδια!

Η ετικέτα 
μπαινοβγαίνει
στη διάφανη
θήκη.

3. Τετράδια καρφίτσα, έγχρωμο εξώφυλλο, 
    (σχολικά, 40φυλλα, με τετράγωνη ράχη)

4. Τετράδια καρφίτσα σχολικά, μπλε εξώφυλλο, 
    50φυλλα, με προσωποποιημένη ετικέτα σε διάφανη θήκη

Oι τιμές είναι προτεινόμενες λιανικής

περιγραφή 200 τεμάχια επιπλέον 
τεμάχια

21x29εκ. (Α4) 460€ 1,70€ /τεμ.

17x25εκ. (Β5) 380€ 1,30€ /τεμ.

κωδ./code περιγραφή είδους/description 200 τεμάχια επιπλέον 
τεμάχια

01258 Μπλε τετράδιο σχολικό, 17x25εκ., ΡΙΓΕ, 50φ. 1,30€ /τεμ. 1,20€ /τεμ.
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5. Διαφημιστικά σημειωματάρια ECO

ECO σκληρό καπάκι εξώφυλλο σκληρό καπάκι, κραφτ (οικολογικό), πάχους 2χιλ., εσωτερικό premium χαρτί γραφής 70γρ.

ECO flexi εξώφυλλο κραφτ (οικολογικό) 400γρ., εσωτερικό premium χαρτί γραφής 70γρ.

ECO σπιράλ εξώφυλλο κραφτ (οικολογικό) 400γρ., εσωτερικό premium χαρτί γραφής 70γρ.,
οπισθόφυλλο χοντρό καφέ χαρτόνι 800γρ.

εκτύπωση 
θερμοτυπία

εκτύπωση 
ψηφιακή

Έγχρωμο εξώφυλλο offset με πλαστικοποίηση 
+400€, ανεξαρτήτως ποσότητας 
ή έγχρωμη ψηφιακή εκτύπωση UV LED
για μικρές ποσότητες

Έγχρωμο εξώφυλλο offset 
με πλαστικοποίηση 
+300€, ανεξαρτήτως ποσότητας 
ή έγχρωμη ψηφιακή εκτύπωση UV LED
για μικρές ποσότητες

Έγχρωμο εξώφυλλο offset με πλαστικοποίηση 
+500€, ανεξαρτήτως ποσότητας 

ή έγχρωμη ψηφιακή εκτύπωση UV LED για μικρές ποσότητες 

Επιπλέον
λάστιχο: 0,40€/τεμ., 

ελάχιστη χρέωση 60€ 
(όπου δεν υπάρχει)

θήκη για στυλό & τσέπη
για μικροπράγματα: 1€/τεμ. 

ελάχιστη χρέωση 100€

03029, 14x21εκ., 96φ. ριγέ, 4,40€
16326, 17x25εκ., 96φ. ριγέ, 5,20€
16327, 21x29εκ., 96φ. ριγέ, 6,40€

16328, 14x21εκ., 64φ. ριγέ, 2,60€
16329, 17x25εκ., 64φ. ριγέ, 3,50€
16330, 21x29εκ., 64φ. ριγέ, 4,00€

16331, 17x25εκ., 66φ. ριγέ, 2,20€
16332, 21x29εκ., 66φ. ριγέ, 2,80€

Δυνατότητα προσωποποίησης

Διαφήμιση στο εξώφυλλο
έγχρωμη ψηφιακή εκτύπωση UV LED: 

2€ το πάτημα (έως 10x10εκ.), σετάρισμα εργασίας 50€
ή εκτύπωση θερμοτυπίας (ασημί, χρυσό, μαύρο):

0,60€ το πάτημα (έως 10x10εκ.), ελάχιστη χρέωση 120€

Oι τιμές είναι προτεινόμενες λιανικής
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ECO καρφίτσα εξώφυλλο κραφτ (οικολογικό) 300γρ., εσωτερικό premium χαρτί γραφής 70γρ., 
τετράγωνη ράχη & γωνιοκοπή

ECO μπλοκ με μολύβι εξώφυλλο κραφτ (οικολογικό) 300γρ., εσωτερικό premium χαρτί γραφής 70γρ., 
οικολογικό μολύβι

ECO μπλοκ εξώφυλλο κραφτ (οικολογικό) 200γρ., εσωτερικό premium χαρτί γραφής 70γρ.

ECO μπλοκ με στυλό εξώφυλλο κραφτ (οικολογικό) 300γρ., εσωτερικό premium χαρτί γραφής 70γρ.
οικολογικό στυλό

16333, 17x25εκ., 40φ. ριγέ, 1,10€

16344-xx, 17x25εκ., 40φ. ριγέ, 2,80€

16337, 14x21εκ., 50φ. ριγέ, 2,40€

Δυνατότητα 
προσωποποίησης 

εσωτερικού
& εξωφύλλου

16334, 14x21εκ., 50φ. ριγέ, 1,00€
16335, 17x25εκ., 50φ. ριγέ, 1,30€
16336, 21x29εκ., 50φ. ριγέ, 1,50€

Διαφήμιση στο εξώφυλλο
έγχρωμη ψηφιακή εκτύπωση UV LED: 

2€ το πάτημα (έως 10x10εκ.), σετάρισμα εργασίας 50€
ή εκτύπωση θερμοτυπίας (ασημί, χρυσό, μαύρο): 

0,60€ το πάτημα (έως 10x10εκ.), ελάχιστη χρέωση 120€

Δυνατότητα εκτύπωσης στο 
εξώφυλλο, το στυλό και το μπλοκ

-01 -02 -03 16344-ΧΧ

Έγχρωμο εξώφυλλο offset με πλαστικοποίηση 
+300€, ανεξαρτήτως ποσότητας 
ή έγχρωμη ψηφιακή εκτύπωση UV LED
για μικρές ποσότητες

Έγχρωμο εξώφυλλο offset 
+240€, ανεξαρτήτως 
ποσότητας 
ή έγχρωμη ψηφιακή 
εκτύπωση UV LED
για μικρές ποσότητες

Έγχρωμο εξώφυλλο offset 
με πλαστικοποίηση 
+300€, ανεξαρτήτως 
ποσότητας 
ή έγχρωμη ψηφιακή 
εκτύπωση UV LED
για μικρές ποσότητες

Έγχρωμο εξώφυλλο offset 
με πλαστικοποίηση +300€, 
ανεξαρτήτως ποσότητας 
ή έγχρωμη ψηφιακή εκτύπωση UV LED 
για μικρές ποσότητες

Oι τιμές είναι προτεινόμενες λιανικής
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ÇÑÁÊËÅÉÔÏÓ

Ζητήστε μας 
προσφορά 

για εκτυπώσεις 
& βιβλιοδεσία 
πολυσέλιδων 

εντύπων ή 
βιβλίων

Εκτυπώσεις offset (4χρωμία)

Για ποσότητες πάνω από 10.000τεμ. 
Τηλεφωνείστε για τιμή προσφοράς(

Δίπλωμα/1000δα (2πτυχο ή 3πτυχο) +15€
(ελάχιστη χρέωση 30€)

χαρτί 150γρ. τετραχρωμία 1 όψη

χαρτί 150γρ. τετραχρωμία 2 όψεις

6. Διαφημιστικά έντυπα

7. Κάρτες επισκεπτηρίου (ψηφιακή εκτύπωση)

Oι τιμές είναι προτεινόμενες λιανικής

έντυπο ανοιχτό 1000 τεμάχια επιπλέον 
1000άδα

A5 (μέχρι 14x21εκ.) 150€ 20€

A4 (μέχρι 21x30εκ.) 210€ 40€

A3 (μέχρι 30x42εκ.) 290€ 80€

έντυπο ανοιχτό 1000 τεμάχια επιπλέον 
1000άδα

A5 (μέχρι 14x21εκ.) 190€ 25€

A4 (μέχρι 21x30εκ.) 260€ 50€

A3 (μέχρι 30x42εκ.) 360€ 100€

Ασπρόμαυρο: -30% στις τιμές
Πλαστικοποίση καρτών: 50€ 
ανεξαρτήτως ποσότητας
Ειδικό χαρτί: +30€ / 1000 κάρτες 5x9εκ.
Διπλές κάρτες
(ανοιχτές 5x18εκ. ή 10x9εκ.):
διπλάσιες τιμές +40€ πίκμανση
σε σχέση με τις αντίστοιχες 5x9εκ.
Για μεγάλες ποσότητες καρτών 
(10.000τεμ.+) ζητήστε μας τιμή για 
εκτύπωση offset.

εκτύπωση
4χρωμία

500
τεμάχια

1000 
τεμάχια

επιπλέον 
1000άδα

1 όψη 40€ 60€ 30€

2 όψεις 60€ 80€ 40€

Έγχρωμη ψηφιακή εκτύπωση, 
έως 5x9εκ., χαρτί βέλβετ 300γρ.
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8. Εταιρικά folder με 4χρωμη εκτύπωση

εγκοπή για κάρτα

9. Φάκελοι με λάστιχο (με πολλές πικμάνσεις, ράχη από 0 έως 2εκ.)

Για μικρές ποσότητες, εκτύπωση μεταξοτυπίας 1€/πάτημα, ελάχιστη χρέωση 140€/χρώμα.

Οικολογικός, 400γρ. Πρεσπάν (original) FBB (χαρτόνι λευκό 
τύπου ινβερκόατ), 400γρ.  

Oι τιμές είναι προτεινόμενες λιανικής

εκτύπωση
4χρωμία

500
τεμάχια

επιπλέον 
τεμάχια

1 όψη 460€ 0,30€

2 όψεις 540€ 0,35€

πλαστικοποίηση 80€ 0,15€

Kλειστό 24x33εκ., ανοιχτό 48x33εκ., χαρτί 300γρ. 
βέλβετ ή ιλουστρασιόν, εκτύπωση 4χρωμία 

Μικρές ποσότητες:  
Ψηφιακή εκτύπωση (το αυτί είναι λευκό)
εως 50τεμ. 180€, επιπλέον τεμ. 1€ /τεμ. 
(+50€ πλαστικοποίηση)

0,70€ /τεμ.,
+280€
1 χρώμα εκτύπωση 
ή 
+340€ 
4χρωμη εκτύπωση

0,70€ /τεμ.,
+280€
1 χρώμα εκτύπωση 
ή 
+340€
4χρωμη εκτύπωση

πλαστικοποίηση 
+0,15€/τεμ.
ελάχιστη χρέωση 80€

0,80€ /τεμ.,
+280€
1 χρώμα εκτύπωση 

03
μπλέ

02
κόκκινο

01
κίτρινο

05
πράσινο

42
μωβ

08
γκρι

07
καφέ

15
γαλάζιο
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32000-ΧΧ, Τσάντα πλάτης polyester 600D, 
32x42x16εκ., 4,80€

-05

-42 -03

-02

XXL μεγάλο μέγεθος, 32x42x16εκ.

10. Τσάντες σχολείου - φροντιστηρίου

-01

εκτύπωση μεταξοτυπία ένα χρώμα, 
μία όψη, εως 140τεμ. 140€
Επιπλέον τεμάχια 1€ /τεμ.

Oι τιμές είναι προτεινόμενες λιανικής
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Μπροστινή τσέπη με φερμουάρ & έξοδος για ακουστικά.
Πλαϊνές τσέπες από διάτρητο ύφασμα.
100% polyester, 600D, 340γρ.
Ανθεκτικό στο νερό.
Διαστάσεις: Y40x30x18εκ.

29990-ΧΧ, Σακίδιο πλάτης με ρυθμιζόμενα χερούλια, διαστάσεις: Y40x30x18εκ., 7,40€ 
-02 -00 -01 -03 -05 -09

29991-ΧΧ Σακίδιο πλάτης με 
ρυθμιζόμενα χερούλια, 
διαστάσεις: Υ40x23x12εκ., 6,80€

-03

-00 -01 -02 -09 -13

-14 -38

Μπροστινή τσέπη με 
κατακόρυφο φερμουάρ.
Συμπαγές και ελαφρύ.
100% polyester, 400D, 145γρ.
Ανθεκτικό στο νερό.
Διαστάσεις: Υ40x23x12εκ.

Oι τιμές είναι προτεινόμενες λιανικής

εκτύπωση μεταξοτυπία ένα χρώμα, 
μία όψη, εως 140τεμ. 140€
Επιπλέον τεμάχια 1€ /τεμ.

εκτύπωση μεταξοτυπία ένα χρώμα, 
μία όψη, εως 140τεμ. 140€
Επιπλέον τεμάχια 1€ /τεμ.
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Τσάντες Αμερικής, 
εξαιρετικής ποιότητας, 
με μαλακή ορθοπαιδική 
πλάτη & τιράντες από 
αφρώδες υλικό.

2 χρόνια εγγύηση

29784-XX, Σακίδιο πλάτης MONTANA 600D με μπροστινή θήκη, 29x16.5x40εκ., 10€

-02 -03

-42-09

blue navy
μπλε σκούρο

mauve
μωβ

black
μαύρο

red
κόκκινο

αν θέλετε να δώσετε στους μαθητές σας, μία επώνυμη τσάντα ποιότητας, 
που θα την κρατήσουν πολλά χρόνια, διαφημίζοντας ταυτόχρονα το σχολείο σας 
(τιμή λιανικής στα καταστήματα 20-30€)

BEST QUALITY

Oι τιμές είναι προτεινόμενες λιανικής

εκτύπωση μεταξοτυπία ένα χρώμα, 
μία όψη, εως 140τεμ. 140€
Επιπλέον τεμάχια 1€ /τεμ.
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-02 -03

-09 -05

29998-XX, Σακίδιο πλάτης Υ44x39εκ., 21€

Σακίδιο πλάτης πολλαπλών χρήσεων.
Διπλά ενισχυμένα λουριά για την πλάτη 

και ειδικό χερούλι για ανάρτηση.
Επιμηκούμενο κεντρικό άνοιγμα με φερμουάρ.

Μπροστινή τσέπη με φερμουάρ.
Πλαινές τσέπες. Ρυθμιζόμενη εσωτερική τσέπη.

Διαστάσεις: Υ44x39εκ.

Oι τιμές είναι προτεινόμενες λιανικής

εκτύπωση μεταξοτυπία ένα χρώμα, 
μία όψη, εως 140τεμ. 140€
Επιπλέον τεμάχια 1€ /τεμ.
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21104, Κασετίνα γεμάτη με είδη γραφής, 4,20€

11. Κασετίνες σχολείου - φροντιστηρίου

Σετ γραφής οικολογικό 6 τεμαχίων.
Το σετ περιλαμβάνει χάρακα, σβήστρα, 
ξύστρα, μολύβι, στυλό και κασετίνα.

γεμάτη

Οικολογική κασετίνα γεμάτη με οικολογικά είδη γραφής

Το περιεχόμενο 
δεν περιλαμβάνεται

-01

-14 -38

Κασετίνα απο polyester 600d. 
Χωράει εως 35 μολύβια και στυλό. 
Διαστάσεις: 22xY7x6εκ.

19985-XX, Κασετίνα 22xY7x6εκ., 1,60€

Κασετίνα χρωματιστή

Oι τιμές είναι προτεινόμενες λιανικής

εκτύπωση μεταξοτυπία ένα χρώμα, 
μία όψη, εως 140τεμ. 140€
Επιπλέον τεμάχια 1€ /τεμ.
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21030 Τσάντα βαμβακερή 130γρ. 
με μακρύ χερούλι, 42x38εκ., 
1,40€ /τεμ.

Κατάλληλες και 
για συνέδρια.

Πλένονται 
στο πλυντήριο 

ή στο χέρι

Για μεγάλες ποσότητες (500+ τεμάχια), ζητήστε μας χαμηλότερη τιμή για εκτύπωση φλεξογραφίας. 

29993 Τσάντα βαμβακερή πλάτης 
Υ42x38εκ., 1,80€ /τεμ.

Εξαιρετικής αντοχής και μεγάλης 
χωρητικότητας. Διαστάσεις: 42x38εκ.

12. Τσάντες βαμβακερές (πολλών χρήσεων, οικολογικές)

Oι τιμές είναι προτεινόμενες λιανικής

εκτύπωση μεταξοτυπία ένα χρώμα, 
μία όψη, εως 140τεμ. 140€
Επιπλέον τεμάχια 1€ /τεμ.
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21103-XX, Μολύβι με σβήστρα, 0,50€ /τεμ.

Οικολογικό μολύβι με σβήστρα

13. Διαφημιστικά μολύβια με μονόχρωμη εκτύπωση

-01

-02

15452, Οικολογικό μολύβι με σβήστρα, 0,12€ /τεμ.

Πολύ καλή ιδέα για 
φροντιστήριο ξένων 

γλωσσών & νηπιαγωγεία, 
για δώρο στους μικρούς 

μαθητές!Αρέσει στα παιδιά!

Μολύβι με σβήστρα fancy

Oι τιμές είναι προτεινόμενες λιανικής

κόστος εκτύπωσης UV LED:
εκτύπωση μονόχρωμη: 0,12€ το πάτημα

εκτύπωση έγχρωμη: 0,24€ το πάτημα
ελάχιστη χρέωση 120€

κόστος εκτύπωσης 
UV LED:

εκτύπωση μονόχρωμη: 
0,12€ το πάτημα

εκτύπωση έγχρωμη: 
0,24€ το πάτημα

ελάχιστη χρέωση 120€
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-09

-03

-01

19862-XX, Πλαστικό στυλό με κλιπ, χρώμα γραφής μπλε, 0,30€ /τεμ.

-03

-05

-09

30900-XX, Στυλό ballpoint με ανακυκλωμένο σώμα, 
χρώμα γραφής μπλε, 0,32€ /τεμ.

Οικολογικό στυλό, σώμα από ανακυκλωμένο χαρτόνι

Στυλό με κλιπ

-09

-02

-05

-03

29023-ΧΧ, Στυλό διαρκείας λευκό με κλιπ 0,8mm, 
χρώμα γραφής μπλε, 0,22€ /τεμ. 

Στυλό λευκό με κλιπ, οικονομικό

Oι τιμές είναι προτεινόμενες λιανικής

κόστος εκτύπωσης 
UV LED:

εκτύπωση μονόχρωμη: 
0,12€ το πάτημα

εκτύπωση έγχρωμη: 
0,24€ το πάτημα

ελάχιστη χρέωση 120€

κόστος εκτύπωσης 
UV LED:

εκτύπωση μονόχρωμη: 
0,12€ το πάτημα

εκτύπωση έγχρωμη: 
0,24€ το πάτημα

ελάχιστη χρέωση 120€

κόστος εκτύπωσης 
UV LED:

εκτύπωση μονόχρωμη: 
0,12€ το πάτημα

εκτύπωση έγχρωμη: 
0,24€ το πάτημα

ελάχιστη χρέωση 120€
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22205-ΧΧ, Στυλό - touch pen 13xØ0,6εκ., χρώμα γραφής μπλε, 0,44€ /τεμ. 

Στυλό - touch pen 13xØ0,6εκ.

-02

-03

-05

-09

-06

-15

-18

Στυλό με μπλε μελάνι και touch pen. 
Κατάλληλο και για συσκευές με οθόνη αφής όπως tablet, 
smartphone, pda, gps, φορητές κονσόλες κλπ. 
Άριστη σχέση τιμής ποιότητας.

-00

-17

Oι τιμές είναι προτεινόμενες λιανικής

κόστος εκτύπωσης UV LED:
εκτύπωση μονόχρωμη: 0,12€ το πάτημα

εκτύπωση έγχρωμη: 0,24€ το πάτημα
ελάχιστη χρέωση 120€


