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Kalendarz Paper Passion 2018
Arctic Paper Polska wydała kalendarz ścienny promujący
polskich illustratorów.
Z radością ogłaszamy, że wrócił ścienny kalendarz Arctic Paper.
W kolejnych miesiącach przyszłego roku będą nam towarzyszyć
przepiękne ilustracje polskich autorek i autora. Do udziału w projekcie
nasze zaproszenie przyjęli: Ilona Błaut, Katarzyna Bogucka, Aleksandra
Cieślak, Maria Dek, Agata Dudek, Zofia Dzierżawska, Emilia Dziubak,
Monika Hanulak, Marta Ignerska, Olka Osadzińska, Joanna
Walczykowska i Bartosz Kosowski. Projekt całości przygotował Jakub
Jezierski.
Kalendarz wydrukowany został na gładkich papierach z rodziny Munken Design (Munken
Pure, Munken Lynx, Munken Polar i Munken Kristall). Każda pora roku na innym odcieniu.
Piękne ilustracje zaprezentowane zostały w ciekawej formie. Format kalendarza
wyliczony ze złotej proporcji i opakowanie sprawiają, że jest bardzo poręczny. Dodatkowo
zastosowana perforacja daje nam możliwość cieszyć się pięknymi pracami nie tylko
w 2018 roku. Perforacja ułatwia oderwanie ilustracji od kalendarium, a format ilustracji
idealnie pasuje do standardowych ram.
6 grudnia 2017 roku miała miejsce uroczysta premiera kalendarza Peper Passion 2018 na
warszawskim Powiślu w Solec 44.
Rodzina Munken Design to wysokiej jakości niepowlekane papiery graficzne dostępne
w czterech odcieniach i dwóch wykończeniach powierzchni – Munken Pure, Munken Pure
Rough, Munken Lynx, Munken Lynx Rough, Munken Polar, Munken Polar Rough, Munken
Kristall oraz Munken Kristall Rough. Wszystkie papiery są przyjazne środowisku
i stanowią idealny wybór dla firm, którym zależy na naturalnym wyglądzie
wydrukowanych materiałów. Wszystkie standardowe produkty Munken dostępne są
z certyfikatami EU Ecolabel, FSCTM – znakiem świadomego przemysłu drzewnego.
www.fsc.org. FSC-C022692 i certyfikatem PEFC.
Wyłącznym dystrybutorem papierów Munken Design w Polsce jest firma Europapier
Polska www.europapier.pl

W sprawie szczegółów prosimy o kontakt z:
Urszula Pyskło, Business Developer
+46 661 432 738
urszula.pysklo@arcticpaper.com
ARCTIC PAPER S.A. jest jedną z wiodących producentem wysokiej jakości papierów
graficznych w Europie. Firma produkuje powlekane i niepowlekane papiery bezdrzewne
dla klientów z branży drukarskiej, wydawniczej, reklamowej, dystrybutorów produktów
papierniczych i opakowań. Katalog produktów zawiera dobrze znane marki takie jak:
Amber, Arctic, G-Print, Munken.
Produkty firmy wytwarzane są:
• Arctic Paper Munkedals, Szwecja
• Arctic Paper Grycksbo, Szwecja
• Arctic Paper Kostrzyn, Polska
Łączne możliwości produkcyjne firmy wynoszą około 800 000 ton papieru rocznie.
Większość produktów sprzedawana jest przez czternaście punktów dystrybucyjnych
w Europie. Arctic Paper S.A. jest firmą notowaną na warszawskiej giełdzie papierów
wartościowych od października 2009 roku i dodatkowo od grudnia 2012 na NASSAQ OMX
w Sztokholmie.

Po więcej informacji zapraszamy na: www.arcticpaper.com

