
 تقویم رومیزی جعبه دار

 گالری تصاویر تقویم رومیزی جعبه دار

 به کار می اید و افراد زیادی از تبلیغاتی تقویم رومیزی سالهاست که به عنوان یک وسیله

 های خوب تبلیغات در تقویم سود جسته و آن را در پیشرفت خود ماثر میدانند گزینه

 تولید کنندگان تقویم رومیزی با علم این موضوع کار خود را گسترش داده و سعی نموده اند

 تنوع آن را افزایش داده تا همه سلیقه ها را به خوبی پوشش دهند و صاحبان مشاغل

 راحت تر باشندبرای انتخاب مدل مورد نظر خود 

 های است که طرفداران زیادی دارد مدل تقویم های رومیزی جعبه دار یکی از

 تقویم رومیزی جعبه دار

 98 ه بسیار برای هدیه دادن در زمان نزدیک شدن به سالزیرا این تقویم ها به دلیل داشتن جعب

 بودن را میتوان در آن مشاهده کرد خاص مناسب هستند و هنگام هدیه دادن حس

 نس و ابعاد مختلفی باشد سفارش داده میشوداین جعبه ها که به سلیقه مشتری میتواند در ج

 خود نیز از تبلیغات برند خود استفاده نمایید جعبه شما حتی میتوانید روی

 که در این حالت حتی اگر تقویم در یک سال پایان یافت افراد از جعبه آن به منظورهای دیگر استفاده کنند

 شما بهتر خواهد بود تقویم رومیزی شما را دو منظوره انجام دهد که قطعا از یک کاربردی بودن تبلیغات و این میتواند

های این تقویم ها میتواند پایه ای باشد که سطح تقویم شما را نسبت به میز کارتان باالتر  جعبه دار بودن در بعضی از مدل

 قرار دهد

و از این پایه برای گذاشتن وسایل کوچک روی میزتان و یا یادداشت های طول روز خودتان در داخلش مورد استفاده 

 قرارگیرد

برای اطالعات از تعرفه ها و مدل های شیک این مدل تقویم رومیزی جعبه دار میتوانید آن را از مجموعه تکسیز اطالع 

 کسب نمایید

  

 40% هزینه چاپ 1

2 
میزان رضایت 

 مشتری
%95 

https://taksiz.org/romizi98/
https://taksiz.org/product/%d8%aa%d9%82%d9%88%db%8c%d9%85-%d8%b5%d8%a8%d8%a7-%d8%aa%d9%82%d9%88%db%8c%d9%85-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%87-%d8%af%d8%a7%d8%b1/
https://taksiz.org/product/%d8%aa%d9%82%d9%88%db%8c%d9%85-%d8%b5%d8%a8%d8%a7-%d8%aa%d9%82%d9%88%db%8c%d9%85-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%87-%d8%af%d8%a7%d8%b1/
https://www.businessinsider.nl/costco-website-boxed-how-they-compare-2018-6/?international=true&r=US
https://www.businessinsider.nl/costco-website-boxed-how-they-compare-2018-6/?international=true&r=US
https://taksiz.org/product/%d8%aa%d9%82%d9%88%db%8c%d9%85-%d8%b7%d8%a8%db%8c%d8%b9%d8%aa-98/
https://taksiz.org/product/%d8%aa%d9%82%d9%88%db%8c%d9%85-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b2%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%af%d9%88-%d8%b1%d9%88%d8%b2%d9%87%d9%81%d9%86%d8%b1-%d8%a8%db%8c/
https://taksiz.org/product/%d8%aa%d9%82%d9%88%db%8c%d9%85-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b2%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%af%d9%88-%d8%b1%d9%88%d8%b2%d9%87%d9%81%d9%86%d8%b1-%d8%a8%db%8c/
http://yon.ir/TciRG
https://taksiz.org/product/%d8%aa%d9%82%d9%88%db%8c%d9%85-%d8%b1%d9%88%d9%85%db%8c%d8%b2%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-pc71/
https://taksiz.org/product/%d8%aa%d9%82%d9%88%db%8c%d9%85-%d8%b1%d9%88-%d9%85%db%8c%d8%b2%db%8c-%d9%81%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b2%db%8c-%d8%aa%d9%82%d9%88%db%8c%d9%85%d8%b1%d9%88-%d9%85%db%8c%d8%b2%db%8c%d9%81%d8%a7%d9%86%d8%aa/
https://taksiz.org/product/%d8%aa%d9%82%d9%88%db%8c%d9%85-%d8%b1%d9%88-%d9%85%db%8c%d8%b2%db%8c-%d9%81%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b2%db%8c-%d8%aa%d9%82%d9%88%db%8c%d9%85%d8%b1%d9%88-%d9%85%db%8c%d8%b2%db%8c%d9%81%d8%a7%d9%86%d8%aa/
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