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SPESIALDESIGNET
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ÅRSKALENDER
• Format 58 x 93 cm
• Leveres ferdig ilagt hylser
– klare til utdeling
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Vi tror kundene dine har godt av å vite at du er der for dem

Bestilling av prøve
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fremdeles, og at det er visse ting de kan stole på. En kalender

NB! Vi setter

metallskinner på
kalendrene
før levering!

Moderne, elegante design!

Trygghet vs usikkerhet
De siste årene har vært uforutsigbare i så mange forhold;
priser, leveringstider, lover og regler, osv.

gir dem kanskje også vilje til å tenke fremover, på sine egne
aktiviteter i året som kommer.
Den store usikkerheten i leveringen fra utenlandske

93 cm

produsenter gjør at vi i Kalenderforlaget er veldig glade for at
over 90 % av vår produksjon i høstsesongen foregår i Norge.
Kalenderforlaget AS
Postboks 1480 Vika,
0116 Oslo
Telefon 22 80 75 00
info@kalenderforlaget.no

Se etter flagget i katalogen! Et norsk flagg betyr at produktet
lages i Norge, og du vet at det ikke skal fraktes fra utlandet før
det er trygt på plass hos deg!

58 cm

www.kalenderforlaget.no
NO 861 862 682 MVA
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ÅRSKALENDER - STANDARD
•
•
•
•

Format 58 x 93 cm
STOR plass til firmapåtrykk – oppe og nede på kalenderen
Ferdiggjøres med solide skinner i topp og bunn, og krok for oppheng
Leveres ferdig ilagt hylser – klare til utdeling

Blå
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Oker

3-MÅNEDERSKALENDER - MED EGNE BILDER
• Formatet er 30 x 85 cm, samtidig kan den slås
sammen og sendes i en vanlig A4-eske.
• Vi spesialdesigner hver ordre – med logo, tekst
og egne 4-fargerbilder hvis ønskelig!

L iten i posten - stor på veggen!
Kalenderforlaget AS

Postboks 1480 Vika, 0116 Oslo

Tlf.: 22 80 75 00

info@kalenderforlaget.no

www.kalenderforlaget.no
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PLANLEGGINGSKALENDER

• Format A4
• Lages i solid kartong
• 5 oversiktlige varianter: Classic, Oker, PlanO, Flåklypa, Kyst

Classic

Oker

Plan0

Suveren profilering!

Flåklypa

FLÅKLYPAKALENDEREN
• Format 16,5 x 34 cm
• Firmatrykk på hvert månedsark
• Fargelagt spesielt for Kalenderforlaget
av kunstneren Bernd Axel Pfeiffer
• Humoristiske sitater fra bøkene
• Enkeltvis ilagt esker – klare til utsending

a
r
f
r
e
v
i
t
o
m
12 ukrusts
Kjell A
e
g
i
l
e
n
g
i
l
r
ufo den
ver

Kyst

SPESIALDESIGNET PLANLEGGINGSKALENDER
Du får egne bilder, tekst i kalenderen hvis du ønsker det, samt valgfri mengde logoer
– kort sagt blir kalenderen helt tilpasset ditt behov.

Husk at vi har Flåklypamotiv også på
julekort og planleggingskalender!
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NORGE

NORGE+

• Format 33 x 40,5 cm
• 5-språklig, 3-måneders kalendarium med
foregående og neste måned på hvert ark
• Bildetekster for hver måned, på norsk og engelsk
• Norgeskart med bildehenvisning
• Årsoversikt for 2023 og 2024
• Enkeltvis ilagt esker – klare til utsending

• Format 49 x 35 cm
• 5-språklig kalendarium (norsk,
engelsk, fransk, tysk, spansk)
• Norgeskart med bildehenvisning
og tekster – på norsk og engelsk
• Foregående og neste
måned på hvert ark
• God plass til firmatrykk!
• Enkeltvis ilagt esker
– klare til utsending

Praktisk,
nedfellbar
årsoversikt
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Tradisjonelt format
- unike bilder!

Kalenderforlaget AS
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MAGNETKALENDEREN

• Solid, rød magnetring for merking av datoen
• Norsk og engelsk kalendarium, med
3 foregående og 3 neste måneder på hvert ark
• Slås sammen til A4-format, kan
sendes i en vanlig C4-konvolutt!

NOTAT

• God plass til notater på hver dag
• 2-språklig kalendarium
– norsk og engelsk
• Hendig format – kan sendes
i en vanlig C4-konvolutt
• Norgeskart med bildehenvisning
og tekster – på norsk og engelsk
• Ekstra lav stykkpris i store opplag!
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LILLE NORGE

BORDKALENDER

• Format utslått 34 × 32 cm
• God plass til firmatrykk
på hvert månedsark
• 5-språklig, 3-måneders
kalendarium med foregående
og neste måned på hvert ark
• Bildetekster for hver måned,
på norsk og engelsk
• Årsoversikt for 2023 og 2024
• Enkeltvis ilagt esker
– klare til utsending

• Praktisk løsning med to kalendarier,
en av sidene med bildekalender
og en med notatkalender
• Passer godt som spesialkalender
med egne bilder!
• Format 19,7 x 15 cm
• Enkeltvis ilagt esker
– klare til utsending

L iten i posten,
stor på veggen!
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MUSEMATTE

• Svært brukervennlig utførelse
– fungerer godt med både
mekanisk og optisk mus!
• Vi spesialdesigner din musematte,
gjerne med ditt eget 4-fargerbilde,
og du velger selv om det skal
være med eller uten kalender
• Standardformat er 25 x 20 cm,
men vi tilbyr også andre størrelser
og fasonger

PANORAMA NORWAY
Utvilsomt den mest eksklusive
kalenderen som tilbys med
firmatrykk i Norge.
•
•
•
•

Format: 59,0 x 33,5 cm
Tekster/sitater på norsk, engelsk og tysk
Bildegjengivelse i super kvalitet!
Kalenderen legges enkeltvis i flotte
esker med 4-fargertrykk og alle
månedsbildene på baksiden

L ig g er st ød ig p å
p u lt en h el e å re t !

En unik reise i Norge
- i tekst og bilder!
WONDERS OF NORWAY
Wonders of Norway har en mer hendig utførelse
enn Panoramakalenderen, men skjønnheten i
bildene og stemningen er den samme.
• Format 22,5 x 17,4 cm
• Tekster/sitater på norsk, engelsk og tysk
• Ferdig ilagt stiv konvolutt med 4-fargertrykk
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SKRIVEUNDERLAG

• Klassisk skriveunderlag med 26 ark
• Passer utmerket til spesialdesign
og du velger selv om du vil bestille
med eller uten kalender
• Standardformat 35 x 50 cm.
Kan også spesiallages i det
tradisjonelle A2-formatet
• Mulighet for enkeltvis ilegging i esker

Kalenderforlaget AS

Postboks 1480 Vika, 0116 Oslo

Tlf.: 22 80 75 00

info@kalenderforlaget.no

www.kalenderforlaget.no
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– ALMANAKKER
I TimeStyle-serien har Kalenderforlaget almanakker og dagbøker, fra den
minste, Slim almanakk (9 x 16 cm) og opp til Ukedagbok (17 x 24 cm).

SLIM – FAST INNBUNDET
Format 8,5 x 16 cm
Ukeoppslag
Omslagsmaterialer:

SLIM – SPIRALINNBUNDET
Format 8,5 x 16 cm
Ukeoppslag
Omslagsmaterialer:

Vår bestselger Årsdagbok har èn dag per side, mens alle de andre produktene har ukesoppslag.
Designet er som alltid gjennomtenkt – med både elegant og tydelig kalender.

Sort Vivella

Sort Madrid

Brun Vivella

Blå Corolla

Brun Corolla

Duo

Omslagene varierer i farge, men det myke, elegant Vivellamaterialet går igjen på alle bøkene.
Vi logopreger normalt i gull-, sølv- eller blindpreg, men andre farger
kan også bestilles – be oss om prøver og informasjon!

ÅRSDAGBOK
Format 14 x 21 cm
En side pr dag
Omslagsmaterialer:

UKEDAGBOK

Format 17 x 24 cm
Ukeoppslag med kolonner
Omslagsmaterialer:

NOTATBØKER I MANGE VARIANTER!
Sort Vivella

Brun Vivella

Blå Vivella

Logopreg i gull-, sølv- eller blindpreg.

Brun Vivella

Vi kan også lage
4-fargers omslag på
bøkene, med deres
egne bilder!

Ta kontakt for
priser og muligheter!
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SPESIALKALENDER
Hvis du ikke finner noe som passer perfekt, eller du
ønsker å gjøre noe utenom det vanlige akkurat dette
året, så lager vi gjerne en spesialvariant av kalender
for deg.
Vi leverer kalendere etter alle ønsker, store og små,
med èn side eller 12 sider, eller egen almanakkproduksjon tvers igjennom.
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SPESIALDESIGNEDE JULEKORT

VAKRE JULEKORT
FRA KJENTE KUNSTNERE

Vi er profesjonelle på design, og vi har en produksjonslinje og et arkiv
som det ikke finnes maken til – i verden!

Vi har humoristiske, stilfulle og vakre julekort – altså noe for
enhver smak!

- Kjell Aukrusts uforlignelige Flåklypamotiver
- Snekker Andersen og Julenissen
- Stilfulle motiv fra Busquets Gruart i Spania
- Maud Gjeruldsen Bugge
- Tradisjonelle norske kunstnere
Be om prøver – de folierte kortene er mye finere i virkeligheten!
Oversikt over alle motivene på www.kalenderforlaget.no/julekort

!

Ta kontakt med oss for gratis og uforpliktende forslag til design

Julekort – hyggelig tradisjon og god markedsfør

ing!

20 |

www.

Kalenderforlaget AS

Postboks 1480 Vika, 0116 Oslo

.no

Tlf.: 22 80 75 00

info@kalenderforlaget.no

www.kalenderforlaget.no

| 21

Roberth Kristiansen

Geir Kristiansen

Daglig leder
rob@kalenderforlaget.no
Tlf. direkte: 22 80 75 15
Mobil: 404 02 708

Produksjonssjef
geir@kalenderforlaget.no
Tlf. direkte: 22 80 75 30
Mobil: 404 02 712

Kiran Ghuman

Jostein Asperud

Salgsansvarlig B2B
kiran@kalenderforlaget.no
Tlf. direkte: 22 80 75 20
Mobil: 404 02 709

Designer, IT-ansvarlig
jostein@kalenderforlaget.no
Tlf. direkte: 22 80 75 35
Mobil: 404 02 713

Ønsker du prøve* og pristilbud på et
av våre produkter er det bare å ta
kontakt med oss, enten pr telefon,
e-mail eller vanlig post. Om du vil
bruke skjemaet nedenfor eller ikke,
er valgfritt.

Vi ser uansett fram
til å høre fra deg!
*Prøver sendes normalt bare til firmaer
som er registrert i Brønnøysund, men
dersom lag, foreninger eller privatpersoner
vurderer kjøp av våre produkter, så kan
disse selvsagt ta kontakt med oss og be
om prøve på de aktuelle produktene.

En spesialdesignet kalender gir plass til mye mer egen informasjon enn et standardprodukt
- bilder, logoer og så mye tekst man vil ha med.
I tillegg fremstår det som deres helt egne og unike produkt, og dette øker profileringsverdien betraktelig.
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Det eneste vi trenger fra deg er en
adresseliste, og vi ordner resten.
Enklere kan det ikke bli, og dere
sparer ikke bare mye brydderi,
men også fraktkostnader.
Derfor blir dette en svært gunstig
løsning i forhold til å gjøre jobben selv.
Be oss om tilbud – vi tror du vil
finne ut at det lønner seg!

Årskalender

Notat

Flåklypa

Årsdagbok

3-månederskalender

Magnetkalender

Lommekalender Slim Fast innb.

Musematte

Norge+

Lille Norge

Lommekalender Slim Wiro

Planleggingskalender

Norge

Bordkalender

Ukedagbok

Julekort ( motivnr:    )*
*Oversikt over alle motivene på
www.kalenderforlaget.no/julekort

Vi ønsker pris på:

Les mer i denne katalogen, og spør oss gjerne om uforpliktende råd og pristilbud,
eller be om gratis prøve.

La oss ta jobben!

JA TAKK! VI VIL HA GRATIS PRØVE OG UFORPLIKTENDE PRISTILBUD!

VI ER BEST PÅ SPESIALDESIGN – RETT OG SLETT!

Vi i Kalenderforlaget spesiallager kalendere for svært mange kunder hvert år, og designarbeidet er
inkludert i prisen! Vi kan også lage et uforpliktende design for deg, hvis du har lyst til å se hvordan
produktet tar seg ut før du velger å bestille.

Er du lei av alt styret med
pakking, adressering og
utsending?

Antall:

Firmatrykk i disse fargene:

Firma:		

Adresse:

Postnr.:

Telefon:

Sted:

E-post:		

Kontaktperson:

All informasjon du trenger får du på www.kalenderforlaget.no eller ved å kontakte oss.

Kalenderforlaget AS, Postboks 1480 Vika, 0116 Oslo, tlf.: 22 80 75 00, e-post: info@kalenderforlaget.no
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