Stowarzyszenie Elektryków Polskich

Centralny Ośrodek Szkolenia i Wydawnictw
00-050 Warszawa, ul. Świętokrzyska 14

Warszawa, 15.10. 2016 r.

Otrzymują:
Sekretarz Generalny SEP
Oddziały, Agendy, Komisje, Komitety, Sekcje, Czasopisma
Stowarzyszenia Elektryków Polskich
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informuję, że jak co roku SEP COSiW przygotował kalendarze na następny rok.
Warto zaopatrzyć się w firmowe terminarze, które zawierają wykaz wszystkich aktualnych
władz Stowarzyszenia, oraz aktualne dane teleadresowe Oddziałów, Ośrodków
Rzeczoznawstwa i agend, a także inne przydatne informacje.
Zapraszam do składania zamówień na załączonym formularzu faxem lub mailem (skan).
Termin nadsyłania zamówień do 10 listopada 2016 r.
Proponuję kilka rodzajów kalendarzy (wizualizacje w załącznikach lub na stronie
internetowej www.cosiw.pl)
• tradycyjny kieszonkowy terminarz elektryka w cenie 10,90 zł/szt.- ten kalendarzyk
powinien posiadać każdy członek SEP;
• kalendarz trójdzielny, który w górnej części będzie posiadał zdjęcie krajobrazowe, w
części środkowej informacje o SEP, natomiast po uniesieniu stron kalendarium będą
widoczne informacje o adresach Oddziałów i Ośrodków Rzeczoznawstwa SEP. Kalendarz
po złożeniu będzie zafoliowany. Cena jednostkowa kalendarza wyniesie 17,00 zł/szt. (4
rodzaje główki kalendarza); Tatry :: Mazury :: Bałtyk :: Prof. Krukowski (Patron SEP w
2017 roku)
• kalendarze typu „TENO” w formatach A4, A5, A6 i B5 w oprawie skóropodobnej —
doskonałe jako elegancki prezent świąteczny dla członków i sympatyków SEP. Cena
kalendarzy od 11,80 zł do 26,80 zł/szt. (różne wzory i kolory opraw), tłoczone logo SEP na
okładce, specjalna wklejka informacyjna SEP;
• zestaw upominkowy VIP- dwa kalendarze (biurkowy oraz typu „TENO”) w
ozdobnym pudełku i w oprawie skóropodobnej — doskonały jako elegancki prezent
świąteczny dla członków i sympatyków SEP. Cena zestawu 55,00 zł/kpl.
Wizualizacje i szczegóły oferty w załącznikach lub na stronie internetowej
www.cosiw.pl
Z koleżeńskim pozdrowieniem

Dyrektor COSiW

Stowarzyszenie Elektryków Polskich
Centralny Ośrodek Szkolenia i Wydawnictw
ul. Świętokrzyska 14, 00-050 Warszawa
tel.: 662-186-216
tel/fax: (22) 336 14 25
e-mail: handlowy@cosiw.pl
KALENDARZE SEP 2017
ZAMÓWIENIE

..............................................

........................................

(pieczątka Oddziału)

(data)

Zamawiamy następujące kalendarze na rok 2017:
Rodzaj kalendarza
Terminarz elektryka (kieszonkowy)
Kalendarz ścienny trójdzielny

Ilość szt.
Tatry

Bałtyk

Mazury

Prof. Krukowski

Kalendarz typu „TENO” formatu A4
Kalendarz typu „TENO” formatu A5
Kalendarz kieszonkowy formatu A6
Kalendarz typu „TENO” formatu B5
Zestaw upominkowy VIP

Należność uregulujemy z naszego konta po realizacji zamówienia i po otrzymaniu noty (faktury VAT)
Uwaga: Ilość poszczególnych wzorów jest limitowana- decyduje kolejność nadesłanych zamówień. W przypadku
braku zamówionego wzoru Klient zostanie powiadomiony telefonicznie celem uzgodnienia zmian.

.............................................................................
(podpis Prezesa Oddziału lub osoby upoważnionej)

