
 سررسید زیپ دار

 گالری تصاویر سررسید زیپ دار

 سررسید ها ابعاد متفاوتی دارند که به دسته بندی های مختلفی تقسیم بندی میشوند

 ها از ظاهری زیباتر برخوردار بشوند و خوش دست تر باشند سررسید گاهی برای اینکه این

 بهترین گزینه برای آن سررسید های زیپ دار می باشد

 ر واقع پوششی برای سررسید اصلی می باشد که مقاومت سررسید را نیز افزایش دادهسررسیدهای زیپ دار د

 و تا خوردگی نمیشود رنگ و همچنین به مرور زمان برگ های کنار سررسید شما دچار تغییر

 تی شما می باشدگزینه برای هدیه تبلیغا بهترین این مدل

 میباشد ترمو به طور معمول جنس سررسید های زیپ دار از جنس

 زیرا زیپ به راحتی بر روی آن دوخته و عمر طوالنی تری خواهد داشت

 استفاده کنید پالک شما میتواند حتی بر روی سر زیپ نیز از تبلیغات خود به صورت

 ج نماییدو لوگو شرکت خود را در آن در

 یکی دیگر از مزایای این مدل سررسید ها وجود فضای در داخل سررسید می باشد

 که در مدل های مختلف متفاوت می باشد جای کارت ویزیت و کارت عابر بانک ، جای خودکار ،

 های زیپ دار می باشد سررسید جای گذاشتن مدارک و یا برگه از امکانات داخلی این مدل های

و تبلیغات خود را در یک جا جمع کرده و به مشتریان خود هدیه   شما میتوانید از مزیت های این مدل سررسید استفاده کنید

 دهید

تر است زیرا باید بتوان به راحتی وسایل داخلی آن را یک جا جمع و سایز این سررسید ها از سایز سررسید اصلی بزرگ

 حمل آن آسان باشد

این کار به تنهایی آن را سفارش دهید که همین مورد نیز میتواند در تبلیغات کسب و کار شما ماثر  سفارش شما میتوانید برای

 باشد
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