Gimnastyka
artystyczna

~
Opublikowanie przez IISOH na
zlecenie artystycznego sportu i
gimnastyki artystycznej
protegowanej na całym świecie.

~
Fotografia:
Pavel Rycl, Republika Czeska

~
Wykowanie graficzne:
Harvey Abrams, USA

~
Wykonawca gimnastyki artystycznej:
Julius Neuber, Austria

~
Pierwszy druk plakatu, Marzec 2016
24 x 36 cale
Otwarta edycja 5.000 plakatów
(Proponowana cena: 5 Euro)
Limitowana edycja 100
plakatów na twardym papierze,
sygnorowane i numerowane

( Proponowana cena: 350 Euro)

Cennik:
Proponowana normalna cena: 5 Euro

International Institute for Sport History

IISOH
Library & Museum

(+) plus opakowanie albo karton i cena przesyłki

~
Promocje-ceny
Zamówienia muszą być zapłacone i nie są zwotne:

2 - 30 plakatów 2.50 Euro za każdy
31 - 500 plakatów 2.25 Euro za każdy
501 – 1,000 plakatów 2.10 Euro za każdy
1,001 – 2,500 plakatów 2.00 Euro za każdy
2,501 – 4,999 plakatów 1.85 Euro za każdy
5000+ plakatów 1.65 za każdy, transport

~

Gimnastyka
artystyczna
Artystyczny Sport
Seria Plakatów #2

Duże zamówienie na 5,000 + mogą być na zlecenie
sponsora wyprodukowane. Wydrukowane logo znajduje
się w dolnej części plakatu.

Plakat pokazuje radość i napięcie zawodnika.
On skacze na kozła, obraca się w stronę stołu
do skakania, okręca się w powietrzu do
doskonałego lądowania na jego drugiej
stronie.

~
To jest pierwszy z sześciu (6) plakatów gimnastyki
artystycznej, które w serii będą produkowane.
Naszą misją jest społeczeństwu pokazać uznanie
artystyczne i jak człowieczeństwo jest związane z
historią sportu, rozwojem ciała, tańca, artyzmu
sportowego i olimpiady.
Nasza seria plakatów jest kombinacją artyzmu ze
sportem, które mamy nadzieję, że cię uszczęśliwią.
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