
 تقویم رو میزی خشتی

 گالری تصاویر تقویم رو میزی خشتی

 و سررسید که به صورت مربع چاپ تقویم منظور از سایز خشتی به هر نوع از سایز های

 سایز خشتی میگویند  و صحافی شوند

 تفاوت ابعادی این نوع تقویم نسبت تقویم های دیگر باعث میشود که این نوع تقویم

 نظر بیشتری را به خود جلب کند

 مربعی این امکان را به شما میدهد که تصاویر بهتر و کامل تری از محصوالت و خدمات خود سایز

 ی که در پیج های اینستاگرام نمایش داده میشوند نیزتصاویر در برگ های آن به نمایش بگذارید کما اینکه

 ادر خشتی و مربعی هستندبا ک

 

 ویم رو میزی خشتیتق

 انواع پایه تقویم رومیزی خشتی عبارتند از تقویم رومیزی خشتی با پایه مقوایی ، تقویم رو میزی خشتی با پایه سلفونی

 تقویم رومیزی خشتی با پایه گالینگور و ده ها مدل تقویم رومیزی با پایه های مختلف

 قویم را به صورت اختصاصی و بادر تولید انواع تقویم رومیزی ما ابتدا تک تک برگ های ت

 با بهترین چاپ محصول و خدمات مشتریان طراحی کرده و پس از تایید کتبی مشتری اقدام به

 مینماییمماشن االت موجود در ایران 
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 مقوای گالسه مورد استفاده در چاپ تقویم رو میزی معموال از دو برند شینهو و هانسل تولید کشور کره می باشد

 زیرا باعث چاپ پذیری و نمایش بهتر تصاویر محصوالت در آنها میگردد

 از دیگر امکانات چاپ تقویم رومیزی خشتی به صورت اختصاصی میتوان به چاپ طالکوب

 اپ سیلک برای آنها نام بردچ خدمات آنها ، لیزر و روی پایه

 طراحی سفارش سررسید تکسیز تولید کننده انواع تقویم رو میزی خشتی آمادگی خود را برای

 و چاپ این نوع تقویم به شما مشتریان عزیز اعالم میدارد

 شما میتوانید برای آشنایی بیشتر با محصوالت و قیمت خرید آنها از صفحه اصلی وب سایت

 تکسیز بازدید نمایید
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