
Ordersedel MER-kalendern 2021
 
(tidigare FAR-kalendern)

Leverans innan jul?
Beställ senast den 

12 november

Modell grundutförande (kr/ex) 1-2 ex. 3-10 ex. 11-25 ex. 26-100 ex. 101 ex. och fler.

Klassisk, konstskinn 169 :– 152 :– 135 :– 118 :– 101 :–
Klassisk, äkta skinn 249 :– 224 :– 199 :– 174 :– 149 :–
Tvådelad, konstskinn 189 :– 170 :– 151 :– 132 :– 113 :–
Tvådelad äkta skinn, med penna 269 :– 242 :– 215 :– 188 :– 161 :–
Tredelad äkta skinn, med penna 279 :– 251 :– 223 :– 195 :– 167 :–

Personnamn
Personnamn i ”guldfolie” (på pärmens framsida i nedre högra hörnet, Optima 12 punkter, versaler/gemener.) 29:–/st

Jag beställer antal antal

ex. av Klassisk konstskinn varav ex. med personnamn

ex. av Klassisk äkta skinn varav ex. med personnamn

ex. av tvådelad konstskinn varav ex. med personnamn

ex. av tvådelad äkta skinn med penna varav ex. med personnamn

ex. av Tredelad äkta skinn, med penna varav ex. med personnamn

För beställning av refill/inlaga, vänligen kontakta oss via mail eller telefon.

Bifoga en lista med de namn som ska präglas. Listan ska vara 
i Word- eller Excelformat (ej PDF) med endast förnamn och 
efternamn - och i den ordningen. Vi präglar namnen precis 
som de står på listan.

Om ni vill att vi ska dela upp beställningen avdelningsvis vill vi 
ha en namnlista för varje avdelning, tydligt märkta. 

Senast 12 november vill vi ha din lista.

Firmalogo
Grundkostnad 1.800:– + 2,75:-/ex. 
(895 :– om föregående års logotyp går att använda).

Firmalogo blindpräglad

Firmalogo guldfolie

Original bifogas

Om inget annat anges placerar vi firmalogon i nedre högra 
hörnet på framsidan. Om ni vill ha samma logo och placering 
som på MER-kalendern 2020 behöver vi inget original, men 
bifoga gärna en fotokopia på pärmen.  
 
När kalendern ska ha personnamn rekommenderar vi att  
firmalogon placeras på baksidan.

Nyhet!

Byt ut ditt svarta skinnomslag 

mot färgerna brunt, rött, blått 

eller gult. (+20 kr) 
Beställ anteckningsbok 

istället för kontaktbok (+8 kr).



Antal Grundkostnad Kr/ex.

1-2 sidor 1.450 :– 2,10 :–

4 sidor 2.300:– 2,75 :–

Antal Kr/ex.

1-2 ex. 65 :–

3-10 ex. 59 :–

11-25 ex. 52 :–

26-100 ex. 46 :–

101-500 ec. 39 :–

Egna sidor
Ja tack, sättning 295 :– per sida

Manus till egna sidor måste vara oss tillhanda senast den xx 
månad. Vi hjälper gärna till med layouten.

Ja tack, jag vill gärna ha information om presentförpackning, 
direkdistribution till slutanvändare och ytterkuvert.

Extra skatt & Redovisning

ex. Skatt & Redovisning 2021 (ingår i grundutförandet)

Firmalogo på Skatt och Redovisning.  
Original bifogas. Grundkostnad 1.800:– + 2,75:- /ex.

Ort och datum Företag

Kontaktperson Fakturamärkning

Telefon E-postadress

Postadress Postnummer och ort

Leveransadress (om annan än ovan) Postnummer och ort

Samtliga priser är exkl. moms och porto/frakt.  
Beställningen måste vara oss tillhanda senast den 12 november. Leverans sker då innan vecka 52.

MER-kalendern 
Mellanrummet Globograf AB 
Box 203, 263 23 Höganäs
Telefon: 08-38 18 20
E-post:info@merkalendern.se 
Webbplats: merkalendern.se

Skriv ut och posta din blankett eller bifoga den i ett mail till oss!
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