
 سررسید جدید

 گالری تصاویر سررسید جدید

 سالنامه و یا همان سررسید درواقع کتابچه ای است که تاریخ در آن همراه مناسبت های روزها در آن جمع آوری شده است

 د و آن را از اتفاقات مختلف را ثبت میکنندروزانه خود قرار میدهن خاطرات بسیاری از افراد آن را به صورت دفتر

 میتواند بی شمار باشد و به منظورهای مختلفی برای افراد مورد استفاده قرار بگیرد سررسید کارایی های یک

 یکنندهر ساله سازمان ها و ارگان ها تعدادبی شماری از سررسید های جدید خود را وارد بازار م

 که البته تبلیغات هدف اصلی این شرکت ها می باشد

 سررسید مهندسی ،  روز با عناوین مختلف نیز چاپ میگردد مانندهای ام سررسید البته

 ... سررسید های ورزشی ، سررسید های حسابداری و دستیار و

 98 رواج یافتن تولید و چاپ سررسید در ایران بسیار رواج دارد و هر ساله با شروع سال

 و نوروز باستانی کمتر کسی را میتوان یافت که سررسید آن سال را نداشته باشد

 و این نشان دهنده رقابت در تبلیغات و بازخورد خوب آن در میان مردم می باشد

در تولید  طرح ن دلیل باعث گردیده است که تنوع در نوع سررسید باال رفته و هر روز شاهد جدیدترین مدل ها وو همی

 سالنامه باشیم

 این موضوع در بیشتر نقاط دنیا نیز مشهود است و هر روز بر امار استفاده از آن افزوده میشود

 ه ها در حال حاضر یکی از محبوب ترین و پرکاربرد ترین محصول تبلیغاتی در میان افراد جامعه استاین سالنام

 ها و زمان بندی مختلف در برگ ها تولید و عرضه میگرددسایز که در

که این مقوله در باب اختصاصی شدن یک سالنامه جایگذاری میگردد که خود جلوه های زیبا شناسانه جذابی را به همراه 

 خود آورده

 در بین همکاران و رقبایتان منحصر به فرد خواهد کرد  و شما

www.taksiz.org 

https://taksiz.org/%d8%b3%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c%d8%af-98/
https://taksiz.org/product/%d8%b3%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c%d8%af-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%db%8c-%d8%b3%d8%aa-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa%d9%89%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86%d8%a7%db%8c%d8%b2/
http://yon.ir/ZXaGP
http://yon.ir/ZXaGP
https://taksiz.org/product/%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%86%d8%ac%d9%88%d9%85%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87%d8%b1%d9%82%d8%b9%db%8c/
https://taksiz.org/product/%d8%b3%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c%d8%af-%d8%af%d9%88%d9%82%d9%84%d9%88-%da%86%d8%a7%d9%be-%d8%b3%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c%d8%af-98/
https://www.timeanddate.com/
https://www.timeanddate.com/
https://taksiz.org/product/%d8%b3%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c%d8%af-%d8%b4%d8%a7%d9%85%d9%84%d9%88-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b1-%d8%ac%d9%84%d8%af%d8%aa%d8%b1%d9%85%d9%88/
https://taksiz.org/product/%d8%b3%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c%d8%af-%d8%b4%d8%a7%d9%85%d9%84%d9%88-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b1-%d8%ac%d9%84%d8%af%d8%aa%d8%b1%d9%85%d9%88/
https://www.taksiz.org/


 

 40% هزینه چاپ 1

2 
میزان رضایت 

 مشتری
%95 

 دارد سررسید جدید 3

  

  

  

 

https://taksiz.org/wp-content/uploads/2018/01/177-108-1.jpg

