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Реколта 2019 в българия

АГЕНЦИЯ ДЕЙТА
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Нуждаете се от печатни материали за Вашата дейност?
� Листовки, дипляни, каталози, плакати
� Етикети, стикери, гаранционни карти, упътвания
� Фактурници, формуляри, бланки, ваучери
Всичко това, както и нестандартни изделия, може да поръчате при нас.
При това на цени на производител!
Вашата поръчка може да бъде направена по телефона или през Интернет, а поголеми и сложни проекти ще изготвим заедно с Вас в предпечатното студио на
фирмата.

От идеята - до готовия продукт!

Това е предимството, което ви предлагаме - то ще ви спести време, нерви и пари.

“Агенция Дейта” ООД
печатница
София 1373
ж.к. “Западен парк”
между бл. 41 и бл. 42
тел.: 02 920 0057, 02 929 1783
0884 641 857
e-mail: datadata@mail.bg
www.pechatnicadata.com

абонамент 2020
24 лв. (18 лв. за ученици, студенти и пенсионери)
Ако сте пропуснали да се абонирате чрез

каталожен номер на Български пощи 1437,
можете да го направите с обикновен пощенски запис на адреса на редакцията:
1000 София, ул. “Гурко 62А, ет. 5,
Редакция на сп. “Лоза и вино”, тел.: 0878 777 189
или по банков път:
Уникредит Булбанк IBAN: BG81UNCR70001523716710, BIC: UNCRBGSF
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