
Комерційна пропозиція 
 

ПРИЗОВІ ДИПЛОМИ, КУБКИ, СТАТУЕТКИ 

 

 

 

Кубки, дипломи, статуетки з акрилу - незамінна призова атрибутика конкурсів, змагань, а 

також хороший варіант заохочення співробітників. У бізнесі такий подарунок може стати 

відмінним сувеніром для клієнтів або партнерів компанії, довгі роки, нагадуючи про співпрацю 

або вдалу операцію. У змаганнях і різних конкурсах така нагорода - символ перемоги, 

найбажаніша мета всіх учасників, і хороший заохочувальний приз, пам'ять про подію. 

 

Cup-2 
 

 
 Основні параметри виробу 

 

  
Розмір 130 х 115 мм. 
  
Інформаційне поле акрил прозорий 
Матеріал основи штучне каміння 
  
Ціна за шт. при замовленні  
10 одиниць 

147 грн. (без НДС) 

  

Примітка:   
вартість розрахована з 
урахуванням нанесення 
зображення в 1 колір. 

  
Термін поставки: 10 календарних днів 
  
  

 

 

Cup-4 
 

 
 Основні параметри виробу 

 

  
Розмір 170 х 98 мм. 
  
Інформаційне поле акрил прозорий 
Матеріал основи штучне каміння 
  
Ціна за шт. при замовленні  
10 одиниць 

154 грн. (без НДС) 

  

Примітка:  
вартість розрахована з 
урахуванням нанесення 
зображення в 1 колір. 

  
Термін поставки: 10 календарних днів 
  
  

 

 



Cup-7 
 

 

 

Основні параметри виробу 
  
Розмір 140 х 138 мм. 
  
Інформаційне поле акрил молочний та 

кольоровий 
Матеріал основи штучне каміння 
  
Ціна за шт. при замовленні  
10 одиниць 

167 грн. (без НДС) 

  

Примітка:  
вартість розрахована з 
урахуванням нанесення 
зображення в 1 колір. 

  
Термін поставки: 10 календарних днів 
  
  

 

Cup-11 
 

 

 

Основні параметри виробу 
  
Розмір 160 х 118 мм. 
  
Інформаційне поле акрил молочний та 

кольоровий 
Матеріал основи штучне каміння 
  
Ціна за шт. при замовленні  
10 одиниць 

191 грн. (без НДС) 

  

Примітка:  
вартість розрахована з 
урахуванням нанесення 
зображення в 1 колір. 

  
Термін поставки: 10 календарних днів 
  
  

 

Cup-12 
 

 

 

Основні параметри виробу 
  
Розмір 170 х 127 мм. 
  
Інформаційне поле акрил молочний та 

кольоровий 
Матеріал основи штучне каміння 
  
Ціна за шт. при замовленні  
10 одиниць 

160 грн. (без НДС) 

  

Примітка:  
вартість розрахована з 
урахуванням нанесення 
зображення в 1 колір. 

  
Термін поставки: 10 календарних днів 



  
  

 

Cup-14 
 

 

 

Основні параметри виробу 
  
Розмір 166 х 88 мм. 
  
Інформаційне поле акрил молочний та 

кольоровий 
Матеріал основи акрил кольоровий та 

прозорий 
  
Ціна за шт. при замовленні  
10 одиниць 

357 грн. (без НДС) 

  

Примітка:  
вартість розрахована з 
урахуванням нанесення 
зображення в 1 колір. 

  
Термін поставки: 10 календарних днів 
  
  

 

 

 

   

   
Доставка здійснюється по всій Україні, будь-яким 

зручним для вас перевізником. 
Ціни на дипломи і кубки не включають вартість 
доставки, яка розраховується індивідуально по 

кожному замовленню. 

 При необхідності ми можемо розробити дизайн 
диплома або кубка відповідно до вимог 

замовника до виробу. 
 

 

 

Більше інформації про дипломи, кубки, бізнес сувеніри або іншу продукцію нашої компанії, Ви 

можете дізнатися на сайті http://ceha.com.ua, зв'язавшись з нашими фахівцями по телефону +38 

(093) 562-43-12, +38 ( 096) 496-78-07 або задати питання по пошті: ceha.manager@gmail.com  

 

 

 

http://ceha.com.ua/
mailto:ceha.manager@gmail.com

