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Varianty členských karet EYCA
 

1) Členská karta „ČRDM“ (předběžný návrh 
 

Cena (budou se vyrábět v
 

2) Obecná členská karta s vlastním logem
 

Cena při výrobě 500 karet = 20 Kč/kus
Cena při výrobě 1000 karet = 15 Kč/kus
Cena při výrobě 5000 karet = 
Cena při výrobě 10

 
Výhodou této varianty je, že je možná dohoda s 
nahoře. V takovém případě je pak možné 
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Varianty členských karet EYCA 

(předběžný návrh – právě se tvoří jednotná grafická linka ČRDM)

(budou se vyrábět v nákladu cca 10 000) = 5 Kč/kus

Obecná členská karta s vlastním logem 

 
Cena při výrobě 500 karet = 20 Kč/kus 
Cena při výrobě 1000 karet = 15 Kč/kus 
Cena při výrobě 5000 karet = 7,5 Kč/kus 
Cena při výrobě 10 000 karet = 5 Kč/kus  

je možná dohoda s jiným sdružením, kdy karty budou totožné až na logo vlevo 
možné získat cenu za větší množství prostým součtem 
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právě se tvoří jednotná grafická linka ČRDM) 

 
5 Kč/kus 

 

jiným sdružením, kdy karty budou totožné až na logo vlevo 
získat cenu za větší množství prostým součtem karet obou sdružení! 
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3) Členská karta ve vlastní grafice 
 

Karta může vypadat jakkoliv (s dodržením některých základních pravidel) 
 

Cena při výrobě 500 karet = 20 Kč/kus 
Cena při výrobě 1000 karet = 15 Kč/kus 
Cena při výrobě 5000 karet = 7,5 Kč/kus 
Cena při výrobě 10 000 karet = 5 Kč/kus  

 
Samozřejmě při větších objemech se cena dále snižuje ve všech variantách! 
 
 
Pro více informací pište na e-mailovou adresu: karty@crdm.cz nebo volejte na +420 728 935 895. 


