
KTÓRY TO TWÓJ
PLANNER? 
PLANNERY MAKE IT EASY

M A K E  I T  E A S Y

Zastanawiasz się, który Planner będzie dla Ciebie odpowiedni? Nie do końca
orientujesz się czym różni się Planner dzienny od tygodniowego? Co tak
naprawdę oznacza Planner niedatowany i datowany? Która oprawa jest
wygodniejsza i jakie znaczenie ma dla samego użytkowania? Na co zwrócić
uwagę, by Planner był dobrany idealnie do naszych potrzeb? W tym
krótkim przewodniku opowiemy Ci o wszystkich różnicach, aby wybór stał
się oczywisty :) 



PLANER DATOWANY CZY  NIEDATOWANY?

PLANNER NIEDATOWANY
Planner niedatowany z możliwością
rozpoczęcia planowania w
dowolnym momencie roku. To Ty
decydujesz kiedy rozpoczniesz
planowanie, ponieważ sam
wpisujesz daty w rubryki. Jest o
połowę mniejszy od kalendarza
dziennego na 2022 rok, co czyni go
lżejszym i bardziej poręcznym. 
 Przeznaczony jest na półroczne
planowanie - a zatem Planując
codziennie starczy nam na 6
miesięcy. Występuje w wersji
dziennej i w oprawie spiralowej.

Planner datowany przeznaczony
jest dla osób, które skrupulatnie
planują swoje zadania każdego
dnia.  Jest to kalendarz, dla osób
planujących rzeczy z  dużym
wyprzedzeniem. Strony Planera są
datowane, jest to rozbudowana
wersja kalendarza. Planer
przeznaczony jest na cały 2022 rok i
występuje w wersji książkowej oraz
spiralowej, a także dziennej i
tygodniowej.

PLANNER DATOWANY 

kto ry wybrac ?

M A K E  I T  E A S Y



PLANER DZIENNY CZY  TYGODNIOWY?

Planner dzienny to produkt dla
osoby szczelnie wypełniającej 
swój grafik w ciągu dnia. 
Na zaplanowanie jednego dnia
przeznaczyliśmy tu całą jedną
stronę. Weekend mieści się również
na jednej stronie. 
Planner dzienny jest cięższy i
obszerniejszy od Plannera
tygodniowego. Doskonały do
planowania stacjonarnego. 

Planner tygodniowy przeznaczony
jest dla osób, które lubią mieć
uporządkowany tydzień pracy, ale
nie potrzebują dużo miejsca na
zapisanie swoich planów. Niektórzy
planują tydzień "hasłami" z
rzeczami do zrobienia! Na dwóch
sąsiadujących ze sobą stronach
znajduje się tu cały tydzień. Jest
bardziej poręczny i znacznie cieńszy
od kalendarza dziennego, dlatego
też świetnie sprawdzi się wrzucony
do torebki czy nesesera.

PLANNER DZIENNY 

kto ry wybrac ?

M A K E  I T  E A S Y

PLANNER TYGODNIOWY



OPRAWA KSIĄŻKOWA CZY SPIRALOWA? 

Oprawa książkowa to idealny pomysł dla
osoby, która nie chce, aby planner
zajmował dużo miejsca w torebce czy
neseserze. Ta oprawa posiada wstążki
służące jako zakładki, jest bardziej
kompaktowa od oprawy spiralowej.
Planner otwiera się na płasko, dzięki
czemy nie ma trudności w notowaniu. 

Kalendarz w oprawie spiralowej
zajmuje nieco więcej miejsca niż ten w
oprawie książkowej. Dodatkowo złota
spirala fantastycznie komponuje się ze
złotymi, metalowymi narożnikami. Ta
oprawa sprawdzi się doskonale do
planowania w podróży
lub "na kolanie" :) 

Grzbiet oklejony płótnem występuje w
okładkach drukowanych, w wersji
książkowej i jest on dodatkowym
zabezpieczeniem dla mechanizmu
plannera. Przy częstym użytkowaniu -
otwieraniu i zamykaniu kalendarza, pełni
funkcję ochronną dla grzbietu i szycia
kalendarza.

OPRAWA KSIĄŻKOWA

OPRAWA SPIRALOWA

kto rą wybrac ?

GRZBIET W OKLEINIE 

M A K E  I T  E A S Y



PLANNER DATOWANY, KTÓRY?  

TYGODNIOWY DATOWANY
Planner Tygodniowy będzie świetnym wyborem
dla wszystkich tych, którzy planują przy
pomocy haseł i krótkich komunikatów, żyją w
biegu, a planner towarzyszy im na każdym
spotkaniu. Jest o połowę lżejszy od plannera
dziennego. Planujemy w układzie tygodniowym
- po rozłożeniu stron widzimy na dwóch
kartkach cały roboczy tydzień. Znajdziemy tu
miejsce na wpisanie zadań, notatek czy
priorytetów.

Planner dzienny to idealny wybór dla każdej
osoby, która skrupulatnie zapisuje wszystkie
swoje zadania i plany. Na stronie dziennej
mamy miejsce na zapis swoich zadań,
priorytetów, czy odhaczenie swojej
aktywności fizycznej. Harmonogram
godzinowy pozwoli nam co do minuty
zaplanować swoje zadania, a w dolnej części
strony możemy uzupełnić je o notatnki. 

Plannery datowane na rok 2022 to niezwykłe połączenie elegancji i prostoty.
Węwnątrz naszych plannerów na przyszły rok znajdziesz zakładki takie jak:
 
- Mapa Celów 2022
- Mapa Zainteresowań
- 50 rzeczy, które zrobię w 2022 roku
- Plan miesiąca oraz Plan Finansowy
- Tabela wymiarów oraz Harmonogram ćwiczeń
- Plan urlopowy 
- Tabela z dowolnym przeznaczeniem 

DZIENNY DATOWANY 

PLANNERY DATOWANE 2022

M A K E  I T  E A S Y



PLANNER NIEDATOWANY, KTÓRY?  

TYGODNIOWY NIEDATOWANY
Przeznaczony jest na 12 miesięcy planowania.
Zawiera wszelkie zakładki organizacyjne
pozwalające efektywnie zarządzać czasem.
Idealny dla osób, która lubią widzieć cały
tydzień na dwóch sąsiadujących stronach i nie
potrzebują dużo miejsca do notowania
każdego dnia. 

Planner biznesowy przeznaczony jest do
półrocznego planowania, które można
rozpocząć w dowolnym momencie roku.
Kalendarz ten pomoże Ci wyrobić dobre
nawyki, przejść przez zasady biznesu, stworzyć
biznes plan i zaplanować każdy miesiąc czy
finanse. Planner posiada na końcu kieszonkę
na dokumenty, występuje w półtwardej , szytej
oprawie w dwóch kolorach: czarnym i
srebrnym. Dodatkowo znajdziemy tutaj
zakładki w postaci wstążek i dodatkową
gumkę zabezpieczającą otwarcie plannera.

Przeznaczony jest na półroczne planowanie,
lekki i poręczny. Okładka w oprawie twardej,
spiralowej, okuta w metalowe, złote
narożniki. Idealny dla każdego, kto pragnie
rozpocząć swoją przygodę z prawdziwym
planowaniem zadań, a także dla kogoś kto
siedzi w tym od dawna! 

DZIENNY NIEDATOWANY 

DZIENNY BIZNESOWY

M A K E  I T  E A S Y



KTÓRY WZÓR OKŁADKI WYBRAĆ?

IMITACJA WŁOSKIEJ SKÓRKI 
Okładka z ekoskórki o naturalnej strukturze
- bardzo elegancka, miła w dotyku. Nie
posiada złotych narożników, co czyni ją
idealnym produktem dla mężczyzn, ale nie
tylko :)

MATERIAŁ SOFT
Okładka w modnej, pastelowej kolorystyce.
Faktura jest gładka, matowa z efektem
"soft touch" co sprawia, że okleina jest
przyjemna w dotyku. Okładka ta okuta jest
w złote, metalowe narożniki.

WŁOSKIE PŁÓTNO 
Okładka elegancka, oklejona płótnem.
Intensywne kolory okładki i
minimalistyczny wygląd idealnie wpasują
się w każdy gust. Okładka ta okuta jest w
złote, metalowe narożniki.

OKŁADKA DRUKOWANA 
Z KOLOROWYM WZOREM 

 Okładka drukowana z motywami kropek,
jesiennym i romantycznym - dodatkowo
zabezpieczona folią ochronną oraz
grzbietem z płótna bądź satyny w wersji
książkowej. Okładka ta okuta jest w złote,
metalowe narożniki.

M A K E  I T  E A S Y



PLANNER NA SPECJALNĄ OKAZJĘ

PLANNER PODRÓŻNICZY
Planner podróżniczy to doskonały pomysł dla
osób, które lubią planować wakacje "na własną
rękę". Możesz tutaj wpisać szczegółowy plan
swojej podróży, zaplanować wyjazd, stworzyć
listę miejsc do odwiedzenia, a także listę rzeczy
potrzebną do zabrania ze sobą, aby o niczym
nie zapomnieć. Jest tutaj miejsce na
zaplanowanie budżetu oraz wklejenie
pamiątek z wyjazdu.

Planner akademicki to doskonałe rozwiązanie
dla każdego studenta, a także nauczyciela i
ucznia. Kalendarz przeznaczony jest na cały
rok akademicki zaczynając od 1 września 2021,
a kończąc na 31 sierpnia 2022. Planner posiada
formułę tygodniową i jest datowany. Zawiera
takie elementy jak plan sesji, plan zajęć, karta
biblioteczna, dni wolne, planowanie budżetu
studenckiego, ważne daty, mapa zmian.
Występuje wyłącznie w oprawie na spirali.

PLANNER ŚLUBNY
Planner ślubny pomoże Ci zaplanować
wesele w najmniejszych szczegółach.
Pokieruje Cię krok po kroku przez listę gości,
budżet weselny, florystów, muzyków, hotele i
Wasze stroje. W każdym rozdziale
odnajdziesz wskazówki, na co zwrócić
szczególną uwagę, o czym warto pamiętać i
jak poprowadzić rozmowę z każdym, z
podwykonawców.

PLANNER AKADEMICKI

M A K E  I T  E A S Y



AKCESORIA DO PLANOWANIA
M A K E  I T  E A S Y

Planner posiłków przeznaczony jest
do organizacji posiłków na cały
tydzień. Dzięki niemu zaplanujesz
zakupy, dania i wprowadzisz
różnorodność do swojego
menu.Planner jest w formacie A4 
i posiada 70 wyrwanych kartek 
z przeznaczeniem tygodniowym,
dzięki czemu starczy Ci na cały rok.

PLANNER POSIŁKÓW

Planner tygodniowy z przeznaczeniem
na biurko, czy biurową tablicę korkową
to doskonały pomysł dla osób, które
lubią mieć w każdej chwili podgląd na
cały swój roboczy tydzień.  Planner w
formacie A4, 70 wyrwanych kartek -
wystarczy na cały rok.

PLANNER TYGODNIOWY
NA BIURKO

Planner miesięczny to świetne
rozwiązanie dla osób, które planują
zadania z dużym wyprzedzeniem i
potrzebują mieć podgląd na cały
miesiąc swojej pracy, alby nie
przegapić i nie pomylić terminów.
Planner posiada 50 wyrywanych
kartek.

PLANNER  MIESIĘCZNY
NA BIURKO



AKCESORIA DO PLANOWANIA
M A K E  I T  E A S Y

Planner dzienny w formacie B5 będzie
idealny dla osób, które planują dużo w
ciągu dnia. Dzięki dziennemu
plannerowi, możesz wpisywać cały
czas nowe zadania i wykreślać już te,
które udało się wykonać. Jest tutaj
dużo miejsca na rozpisanie listy zadań
podstawowych, jak rowniez tych
priorytetówch oraz miejsce na notatki.

PLANNER DZIENNY
 NA BIURKO

Organizer w formie segregatora
przeznaczony jest dla osób, które lubią
mieć planner poukładany po
swojemu :) Kupując etui, wkłady do
niego dobierasz indywidualnie, dzięki
czemu miejsce do planowania będzie
skrojone idealnie na miarę Twoich
potrzeb. Dzięki wymiennym
wkładom, samo etui może Ci posłużyć
na długie lata :)

ETUI I WKŁADY DO ETUI

W naszym sklepie znajdziecie
fantastyczne narzędzie do
planowania jakim są naklejki do
plannera. Kolorowe strony będą
większą motywacją do
realizowania nawet najcięższych
zadań. Do wyboru aż 5 różnych
naklejek tematycznych.

NAKLEJKI DO PLANERA



AKCESORIA DO PLANOWANIA
M A K E  I T  E A S Y

Klasyczny złoty długopis  oraz rosy
gold długopis będzie doskonałym
dodatkiem do Twojego plannera. 
 Wyposażone  są w czarny, żelowy
wkład, dzięki czemu piszę się nimi
bardzo dobrze. Dodatkowo
posiada grawer z pięknym,
motywującym hasłem
"Niemożliwe nie istnieje...",
natomiast złoty kolor dodaje mu
elegancji.

DŁUGOPIS Z GRAWEREM

W naszym sklepie znajdziecie
również wklejany uchwyt na
długopis. Będzie on doskonałym
uzupełnieniem dla Twojego zestawu
prawdziwego planisty. Uchwyt
można wkleić w dowolnym miejscu
na tylnej okładce plannera i już, takie
to proste! Teraz Twój długopis zawsze
będzie pod ręką. Uchwyt występuje
w 4 wersjach kolorystycznych.

UCHWYT NA DŁUGOPIS

Plastikowe zakładki do plannerów na
spirali to fantastyczna alternatywa dla
zwykłych tekturowych zakładek.
Plastikowe zakładki wpinamy w naszą
spirale, naklejamy naklejkę z
oznaczeniem i już wiemy, gdzie
zaznaczyliśmy najważniejsze
informacje! Plastikowe zakładki,
sprzedawane są w zestawie 3 szt i są
wielokrotnego użytku. Sprawdź
również zakładki do plannera ślubnego
ze specjalnymi naklejkami!

PLASTIKOWA ZAKŁADKA



AKCESORIA DO PLANOWANIA
M A K E  I T  E A S Y

Nasz kołonotatnik będzie
doskonałym uzupełnieniem dla
Twojego planowania. Jeśli masz
głowę pełną pomysłów, a miejsca
do planowania wciąż mało, to nasz
notes będzie doskonałym
narzędziem wspomagającym :)
Wyposażony w twardą oprawę, 150
dwustronnych kartek w formacie
A5.

NOTES

Lista zakupów to niezbędnik w
każdej kuchni. Możemy tutaj
spisać wszystkie potrzebne
produkty do kupienia w podziale
na kategorie, wówczas nasze
zakupy zajmą nam znacznie
mniej czasu,ponieważ nie
będziemy kilkakrotnie wracać po
rzeczy z tego samego działu. 

LISTA ZAKUPÓW

To do list to nic innego jak
podręczny notesik z wyrywanymi
kartkami. Jego kompaktowy
format sprawi, że znajdzie swoje
miejsce zarówno na biurku w
pracy, jak i w naszej kuchni, czy
kobiecej torebce. Kolorowe kartki
zachęcają do pisania, a że jest ich
aż 100 szt., jest szansa zapisać
wszystkie szalone pomysły :)

TO DO LISY



ALBUM NA ZDJĘCIA WKLEJANE
M A K E  I T  E A S Y

W naszym sklepie znajdziecie
również specjalną zakładkę z
albumami na wklejane zdjęcia.
Występuje w kilku wersjach
kolorystycznych i oprawach.
Wewnątrz 30 czarnych, grubych
kart rozdzielonych elegancką
białą bibułką. Pomieści 180 zdjęć
w klasycznym formacie 10x15
cm. W ofercie również album
ślubny w pięknym jasnym
kolorze z napisem "LOVE STORY".
Spraw sobie prezent lub swoim
najbliższym!

ALBUMY

Biały marker przeznaczony jest
do podpisywania zdjęć na
czarnych stronicach naszego
albumu na wklejane zdjęcia, aby
żadna z chwil nie uleciała z
pamięci :) Jeden marker
wystarczy do krótkich podpisów
pod każdym zdjęciem w całym
albumie. Końcówka pisaka
średniej grubości.

MERKER DO
PODPISYWANIA ZDJĘC



KTÓRY PLANNER
WYBIERASZ?

P L A N N E R
D O B R A N Y
I D E A L N I E  
D O  T W O I C H
P O T R Z E B  

M A K E  I T  E A S Y

 DATOWANY 

NIEDATOWANY

ŚLUBNYBIZNESOWY

PODRÓŻNICZY AKADEMICKI

Mamy nadzieję, że ten krótki przewodnik
okazał się bardzo przydatny! Jeśli wciąż
masz wątpliwości i chcesz o coś dopytać 
– pisz smiało! :)

                                                Agata i Kasia


