
 انواع تقویم های رومیزی

 گالری تصاویر انواع تقویم های رومیزی

 تقویم رومیزی یکی از تقویم های است که مدل های مختلفی از آن در بازار موجود است

 نیز میتواند تاثیر گذار باشد زیرا تقویم و بسته به ابعاد و جنس آن از هم تفکیک میشوند البته تفاوت در توع چیدمان آن در

 میشوندتعداد برگ های آن کم یا زیاد 

 : این تغییر در تعداد برگ ها باعث شده است که آنها را به دسته بندی زیر تقسیم نمایند

 تقویم رومیزی روزانه 
 تقویم رومیزی هفتگی 
 تقویم رومیزی ماهانه 

 های ماهانه است که در آن میتوان از مدل تقویم که بیشترین تقاضا برای تقویم های رومیزی

 12خود را بگذارید که خود به صورت  کسب و کار عکس های مورد عالقه خود و یا حتی تصاویری از شرکت و یا محل

 طراحی میشود برگ

 انواع تقویم های رومیزی

 های رومیزی است جنس متریال مورد استفاده در تقویم رومیزی گزینه بعدی برای تنوع در تقویم

 که در قیمت تمام شده آن نیز بسیار ماثر است که در اکثر موارد از گالسه) گرماژ های مختلف (

 به دلیل کیفیت و جذابیت آن مورد استفاده قرار میگیرید

 در مدل های تقویم های رومیزی اداری که به صورت روز شمار میباشد

 فاده میگردد که به نوعی کاغذ یادداشت نیز میتواند باشدتحریر است کاغذ از

 کامل ممکن است موارد زیادی را تا پایان کار داشته باشد که نیاز شما تعیین کننده آن است تقویم رومیزی یک

 و ده ها مدل دیگر که اختصاصی تقویم های یادداشت دار ، تقویم های جعبه دار، تقویم های پایه دار ، تقویم های

 میزی دیدن نماییداز انواع تقویم رو www.taksiz.org  میتوانید با مراجعه به سایت

 سعی نموده است با تنوع بیشتری از انواع تقویم های رومیزی 1398مجموعه تکسیز در سال 

 تمامی سلیقه ها را جوابگو باشد
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