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 .می شود مورد نظر سفارش دهنده تولید راحیط سررسید اختصاصی سالنامه ای است که کامال با ویژگی ها، مشخصات و

 لذا چنانچه مدل خاصی به عنوان نمونه در اختیار دارید و می خواهید سالنامه خود را مطابق آن تولید کنید،

 .لید کنیمبرای شما تو اختصاصی سررسید آن را به عنوان  می توانیم  ما

 .سررسید سفارشی متفاوت است  سررسید اختصاصی با

 1398قیمت سررسید 

 ، چاپ روی آستر بدرقههگالس مواردی همچون حک لوگو روی جلد، چاپ لوگو در تمام صفحات)ترام(، اضافه کردن

 . . . ، اضافه کردن اوراق اضافه و

 .محسوب می گردد سررسید سفارشی سازی روی مدل ارائه شده توسط تولید کننده ،

 .مورد نظر سفارش دهنده، تولید اختصاصی محسوب می گردد اختصاصی با ویژگی های کامال تولید سررسید

 1398ت سررسید قیم

 :شامل این موارد هستند  چاپ و تولید اختصاصی سررسید

 رنگ لوگوی مشتری ، 2طراحی کامل صفحات داخلی به دلخواه مشتری و چاپ سررسید با 

 آستر بدرقه اختصاصی)با گرماژ باال و ست کردن آن با رنگ جلد(،

 لت های داخلی،

 به انتخاب مشتری گالینگور جلد اختصاصی با هر نوع چرم و پارچه و

 … و روبان چاپ شده، نوع صحافی مدنظر شما و

 :98لیست قیمت سررسید 

 .موارد زیر مشمول تولید اختصاصی می باشد
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 .ه مورد نظر شما دارای قطعی خاص ) به غیر از موارد معمول ( استچنانچه سالنام : ابعاد اختصاصی

 .خود پارچه یامتریالی خاص در نظر دارید جلدسررسید چنانچه برای : جلد اختصاصی

چنانچه تمایل دارید فرمت صفحات بطور جداگانه برای شما طراحی شود. )مثال استفاده از  : طراحی صفحات اختصاصی

 المان لوگو در طراحی صفحات و یا اضافه کردن مواردی همچون احادیث، شعر و . . . به صفحات(

 .ه را تغییر دهیدچنانچه تمایل داشته باشید رنگ چاپ المان های تاریخ و نوشته های داخل سالنام : رنگ چاپ اختصاصی

خود  آستربدرقه سررسید چنانچه تمایل دارید گرماژ کاغذ داخلی را تغییر داده و یا از کاغذی خاص برای : کاغذ اختصاصی

 .استفاده نمایید

از جمله یرش کاغذ ها یا قالب خاص، پرفراژ کردن کاغذها ، اضافه کردن جای خودکار و . . . به جلد ، برش  : سایر موارد

 .خت جلد به شکلی خاص و سایر مواردو دو
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 :1398محاسبه قیمت سررسید 

 .ارائه شده توسط تولیدکنندگان صورت نمیگیرد لیست قیمت اختصاصی برمبنای قیمت سررسید محاسبه

 .در اختیار تولیدکننده قرار دهید قیمت دقیق و یانمونه سالنامه مورد نظر را جهت محاسبه بلکه شما میبایست مشخصات کامال

 .اختصاصی تنها برای سفارشاتی با تیراژ باال مقرون به صرفه است توجه داشته باشید که تولید سالنامه

 رش شما پایین است ،مدل موردنظرخود را ازمیان مدل های ارائه شده توسط تولیدکننده انتخاب کردهلذا چنانچه تیراژ سفا

 .و آن را سفارشی سازی نمایید

 .رنگ و آماده انجام انواع امور چاپی میباشد 5ورقی افست 2چاپخانه ما با بهره مندی از ماشین 

 98لیست قیمت سررسید 
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 :1398زمان مناسب برای سفارش سررسید 

به ارزیابی تولید کنندگان و توانایی آنان در  98جهت سفارش سالنامه اختصاصی بهتر است هر چه زودتر در نیمه دوم سال 

 .تولید مدل مورد نظر خود پرداخته و سفارش خود را نزد تولید کننده مورد نظر ثبت کنید

 مایید،حتی چنانچه شما سفارش خود را قبل از اعالم تقویم رسمی کشور ثبت ن

 تولید کننده زمان کافی در اختیار خواهد داشت تا امور مربوط به طراحی ، تامین متریال اولیه )مانند جنس جلد (،

 باالتر انجام داده کیفیت . . . سفارش شما را با دقت و جلد سازی ، طراحی و چاپ لت گالسه و 

و سپس در زمان مناسب به چاپ صفحات داخلی پرداخته و سفارش را در موعد مقرر و با ویژگی های مطابق نظرتان به 

 .دریافتی به نفع شما خواهد بود سررسید کیفیت شما تحویل دهد؛ که این موضوع چه به لحاظ مالی و چه به لحاظ
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