Adquisició de productes corporatius
Descripció del Servei:
Productes a l’abast de tots els col·legiats, molts d’ells amb possibilitat de personalització
amb el logo de la gestoria.
Podeu adquirir articles amb el logotip corporatiu a uns preus reduïts, gràcies a que el
Col·legi pot negociar grans volums de compra. Aprofiteu per difondre la vostra
professió i el vostre despatx a un cost molt competitiu.

CALENDARI SOBRETAULA 2013
Sempre útils, els calendaris de sobretaula que edita
el Col·legi poden ser personalitzats amb el logo a
color de la vostra gestoría.
La millor manera de recordar a tots els vostres clients que sou el seu més ferm
aliat.

Especificacions del producte
Impresos en Cartulina Gràfica estucada de 300 gr a 2+2 tintes. Plastificat mate dues
cares. Format 37 * 21 cm desplegat. Inclou petit calendari de butxaca.

Preu del producte
Preu unitari per calendari sobretaula genèric (sense personalitzar): 0.55 Eur
Descomptes en funció del volum de compra:
Per la compra d’entre 10 i 30 unitats, el preu unitari serà de 0.50 Eur
Per la compra d’entre 31 i 50 unitats, el preu unitari serà d’ 0.45 Eur
Per la compra de més de 51 unitats, el preu unitari serà de 0.40 Eur
En cas de voler personalitzar-los a color (el logo de la vostra gestoria apareixerà a on
es veu a la fotografia del producte el logotip del COGAC:
130 Eur si es personalitza fins a 50 calendaris
150 Eur si es personalitzen 100 calendaris
El preu per a personalitzar més de 100 unitats serà sota pressupost personalitzat.

60 Eur per 500 etiquetes adhesives
Es poden demanar alhora calendaris personalitzats i genèrics. En cas de voler-ne
només una unitat, no cal fer comanda, ja que cada gestor administratiu rep un exemplar
al seu despatx.

Passes a seguir:
Per demanar els calendaris de sobretaula, cal descarregar la butlleta general de
comanda i omplir la part destinada a aquest producte en particular.
Si voleu etiquetes adhesives, contacteu amb Rosa Fernández
(rfernandez@gestors.cat) per fer la comanda directament.
Si trieu personalitzar, ens heu de fer arribar per correu electrònic a
rfernandez@gestors.cat el vostre logo corporatiu en format jpg d’alta resolució. Tot el
que no sigui això no pot garantir la qualitat final de les imatges. Sempre us enviarem
l’art final perquè doneu el vostre vist i plau i procedir a imprimir-los.
NOTA: No guardem els vostres logos, per la qual cosa, encara que d’altres anys
l’hagueu enviat, ens l’heu de tornar a trametre. Tant per tema de protecció de dades
com per qüestions d’espai disponible, no podem emmagatzemar-los als servidors del
Col·legi. A més, així evitem possibles errors.

En la butlleta de comanda sempre s’ha d’omplir la part de dades del gestor, així com
si les opcions són “recollida en alguna de les nostres seus”, o bé “enviament a
domicili” (en aquest cas, a ports deguts amb les tarifes del nostre proveïdor de serveis
de missatgeria). La butlleta s’envia per mail automàticament clicant l’opció ENVIAR
PER E-MAIL.
Es poden demanar, dins de la mateixa butlleta, més productes, i estalviar així en
costos d’enviament.

OFERTA VÀLIDA FINS A ESGOTAR EXISTÈNCIES

Contacte:
COGAC
Dept. Comunicació i Marxandatge
Pl. Urquinaona, 6 . 6ª Planta
08010 . Barcelona
Telèfon. 933 170 686 . Fax 933 013 787
E-mail. rfernandez@gestors.cat

EL COL·LEGI SEMPRE ATENT A OFERTES DESTACADES PER AL
VOSTRE BENEFICI

