
 تقویم رومیزی یادداشت دار

 گالری تصاویر تقویم رومیزی یادداشت دار

 یک تقویم میتواند کارایی بسیاری برای شما داشته باشد

 کنیدشما را در یادآوری روزها و قرارهای کاریتان کمک کند و در ساعت های شلوغی برنامه ای را فراموش ن

 اما گاهی نیز شما مطالب بیشتری را نیز باید به خاطر بسپارید و این مطالب در کل روز به کار شما بیاید

 ...را به شخصی میسپارید مانند :آدرس ، شماره تماس و مطالب و یا باید این

 کارامد تر خواهد بودکه قطعا اگر تاریخ روی آن یادداشت شما باشد بسیار 

یادداشت دار میتواند کارای آن را دو چندان  تقویم محصوالت بسیاری وجود دارند که این کار را برای شما انجام میدهند اما

 کند

 خود نیز از این کارایی استفاده کنید تبلیغات دار شما میتوانید برای یادداشت در کنار این تقویم

 خواهد بود زیرا شما هم میتوانید در تقویم برند خود را معرفی کنید و هم که بسیار تاثیرگذار

 در کاغذهای یادداشت آن ارم شرکت خود را درج نمایید

 و حتی اطالعات تماس خود را نیز وارد کنید و این یادداشت بعد از جدا شدن از تقویم

 میتوانند به تنهایی بازاریاب محصوالت شما باشند

 ادداشت دارتقویم رومیزی ی

 شوند سفارشی آن میتواند طبق سلیقه شما در سایز مختلف یادداشت این تقویم به همراه

 و تعداد برگه های یادداشت به انتخاب شما چیده شوند  یا رنگ و جنس و

 خود را داشته باشید یادداشت شما میتواند در چند سایز مختلف نسبت به سایز تقویمتان کاغذهای

 و هر تبلیغی که بر روی تقویم دارید را در یادداشت های خود نیز داشته باشید

 ان خود ماندگار کنیدبا روش های درست تبلیغاتی به گونه ای موثر برند خود را در ذهن مشتری

 خرید این مدل تقویم های یادداشت دار را میتوانید به راحتی از طریق مجموعه تکسیز انجام داده و

 را تجربه کنید و از این تجربه لذت ببرید لیغاتیتب یکی از بهترین روش های
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