Rok 2016 za kilka miesięcy
Piękne motywy, ładne zdjęcia, ciekawe tematy to główna zaleta kalendarzy Helma.
Obszerna
kolekcja ściennych i biurkowych kalendarzy zasługuje na uwagę.
W ofercie kalendarzy Helma każdy znajdzie coś dla siebie.
Wyobrażacie sobie życie bez kalendarzy? My nie. A te wiszące na ścianie to domena chyba
wszystkich biur i domów. Właściwie od zawsze kalendarze ścienne to swojego rodzaju dzieła
sztuki - nawet te wiszące z warsztatach samochodowych mają swoje liczne grono wielbicieli.
Kalendarze ścienne są jak rentgen naszych myśli i potrzeb. Miłośnicy zwierząt zazwyczaj
wybierają słodkie pyszczki szczeniaków, podróżnicy zdjęcia z rajów turystycznych,
panowie... u nich różnie bywa ;)
Co już teraz trafia na rynek i jaki mamy wybór? Oferta kalendarzy Helma to naprawdę
szeroka i różnorodna gama kalendarzy. Te, które zasługują na szczególna uwagę
przedstawiamy poniżej.
Kalendarz 30x30, który zawiera 12 plansz ze zdjęciami i dużym kalendarium z oznaczeniami
świąt i imieninami oraz dwoma kalendarzami mini na przyszły i poprzedni miesiąc
z miejscem na notatki. Na szczególną uwagę zasługują naklejki dotyczące planowanych
zadań i spotkań. W ten sposób można oznaczyć ważne uroczystości rodzinne,
wyjście do teatru, a nawet wizytę u lekarza czy weterynarza. Dzięki nim wystarczy jeden rzut
oka z daleka by sprawdzić co w danym miesiącu jest zaplanowane. Tematów naklejek jest
bardzo dużo, od randki, wakacji, lekarza po zwykłe zakupy, urodziny, imieniny, podróż,
zwiedzanie, teatr, muzykę. Kalendarz szczególnie polecany dla rodzin z dziećmi.

Dla dorosłych przeznaczona jest elegancka kolekcja exclusive łącząca w sobie prostotę
i przejrzystość kalendarium oraz duże i ładne zdjęcia, które z powodzeniem mogą
zastąpić obraz. Taki kalendarz świetnie nadaje się na prezent.

Specjalnie na zamówienie Sztuki Rodzinnej stworzona została kolekcja z polskimi zdjęciami
gór, rzek, zamków oraz krajobrazów. Polska kolekcja kalendarzy obejmuje produkty
o doskonałej zawartości oraz estetyce.

Osobom którym nie odpowiada wieszanie kalendarza na ścianie z dużym obrazkiem
proponujemy kalendarz trójdzielny Helma. Składa się on z 3 miesięcy umieszonych na
jednej stronie oraz praktycznej główki dostępnej w 5 wzorach. Atutem kalendarza
trójdzielnego Helmy jest możliwość przesuwania przejrzystej linijki wraz czerwonym
znacznikiem wyróżniającym kolejne dni. Z boku umieszczona jest numeracja tygodni.
Wszystkie oznaczenia dni są duże i widoczne z daleka.

Innym ciekawym rozwiązaniem są podłużne kalendarze planery w układzie horyzontalnym.
Zawierają przy każdym dniu dodatkowe miejsce, żeby wynotować wszystkie zaplanowane
wcześniej spotkania, wizyty, wyjścia i wyjazdy.

Kalendarze mini biurkowe świetnie sprawdzają się podczas pracy. Są niezwykle popularne
ze względu na fakt, że pozwalają natychmiast zorientować się w wolnych terminach
oraz szybko zapisać przyszłe. Są ozdobą na biurku. Na każdy miesiąc przeznaczona jest jedna
z dwunastu kart z ładnym obrazkiem.

Bardzo przydatny na biurku będzie również kalendarz notatnikowy. Wyposażony jest
w kalendarium o układzie tygodniowym z numeracją godzinną danego dnia. Dzięki temu
doskonale sprawdza się podczas dokładnego planowania wydarzeń co do godziny.
W kalendarzu notatnikowym zaznaczone są zmiany czasowe z letniego na zimowy.
W prawym dolnym rogu znajduje się mini kalendarz miesięczny z podkreślonym aktualnym
tygodniem. Bardzo przydatny do pracy w biurze.
Popularnością cieszą się również praktyczne kalendarze kieszonkowe Napoli i Torino
z polskim kalendarium miesięcznym. W środku znajdują się 32 strony, które wprowadzają
porządek i harmonię w życie codzienne. Ten rodzaj kalendarza zmieści się w każdej torebce
i teczce. Jego wymiary to 7,7x17,8 cm.

Dostawca kalendarzy:

http://www.scanner.com.pl/papier/aktualnosci/580-przygotuj-sie-na-nowy-rok

