
 تقویم رومیزی پایه پالستیکی

 گالری تصاویر تقویم رومیزی پایه پالستیکی

 های ماهیانه تقویم می باشد برگ تقویم رومیزی پایه پالستیکی مانند تمامی تقویم های رومیزی ایستاده متشکل از

 پالستیکی و یا پایه چوبی از پایه با این تفاوت که در صحافی این نوع تقویم تبلیغاتی به جای استفاده از پایه سلفونی

 یا همان پلکسی گالس استفاده میشود در سفارش این نوع تقویم به مزایا و معایب پایه پلکسی باید توجه ویژه ای داشت

 شدسررسید تکسیز و تولید کشور تایوان می با سفارش پلکسی مورد استفاده در تولید تقویم رومیزی پایه پالستیکی به

 است تقویم ابعاد و اندازه این نوع تقویم محدودیت خاصی نداشته که ایم مسئله باعث جذاب تر شدن و متفاوت بودن این نوع

 ...بهترین شکل درج تبلیغ بر روی پایه پالستیکی عبارتند از چاپ سیلک ، لیزر، پالک و

 که تعرفه قیمت انها بسته به ابعاد و تیراژ سفارش متفاوت است

 :برای خرید این نوع تقویم رومیزی پایه پالستیکی توجه شما را به نکاتی ذیل جلب میکنیم

 امکان پذیر می باشد تقویم چاپ افست فقط در برگ های

 این محصول به صورت ماهیانه است 98تقویم 

 امکان چاپ و تولید جعبه اختصاصی وجود دارد

 نمونه خام این تقویم رومیزی فقط قابلیت حک و چاپ روی پایه خود را دارد

 یا به اصالح فنری صورت می پذیرد سیمی رتصحافی این نوع تقویم به صو

 ظاهر جدید و الکچری این مدل تقویم رومیزی باعث تمایز و عالقه بیشتر مشتریان میشود

ولید خاص و نفیس این تقویم به همراه قیمت مناسب و ارزان آن نسبت به تقویم رومیزی چرمی یکی از مزایای مهم کیفیت ت

 این محصول است

 باالیی می باشد کیفیت این محصول در دسته بندی محصوالت مدرن و زیبا هستند که دارای

 اگر شما میخواهید که برای میز کارتان یک تقویم رومیزی شیک سفارش دهید این گزینه برای شما بسیار مناسب می باشد

 تواند جلوه کار شما را در میان کارمندان و مشتریانتان بیشتر نمایان سازدشکیل بودن می
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