
 تقویم دیواری

 گالری تصاویر تقویم دیواری

 این تقویم را میتوان اولین و رایج ترین نوع تقویم ها نامید

 این نوع تقویم به صورتی چاپ میشود که بتوان از آن بصورت دیوار کوب استفاده کرد

 تا اواخر ده هشتاد همچنان حفظ کرده بود و تقویم دیواری این رایج ترین نوع تقویم ها بودن را

 به عنوان پر فروش ترین نوع تقویم در میان ناشران و مصرف کنندگان محبوبیت داشت

 ولی به واسطه آپارتمان نشینی و محدود شدن فضاهای خانه و همچنین

 د استفاده قرار میگیردتغییر سبک زندگی ایرانیان کمتر در آپارتمان ها مور

 به قبل به راحتی خاطره یک تقویم دیواری که بر روی درب اتاق یا 60متولدین دهه 

 کابینت آشپزخانه یا میخ در گوشه ای از پذیرایی به دیوار نصب شده بود را به خاطر میاورند

 در حالی که امروزه در آپارتمان های مدرن فضای برای این امر وجود ندارد

 خود استفاده کنید تبلیغ اگر جامع هدف شما منازل و دفاتر اداری هستند ترجیحا از تقویم رومیزی برای نکته :

 زیرا تقویم رومیزی را در هر گوشه ای از آپارتمان}میز تلفن ، اپن ، و ...{ میتوان استفاده کرد

 ولی مردم از چسباندن تقویم دیواری معموال خودداری خواهند کرد ولی اگر جامعه هدف شما فروشگاه ها و مغازه ها است

تقویم دیواری میباشد که در عین استفاده مغازه دار میتواند بهترین تبلیغ و معرف برند  هدایای تبلیغاتی  ز یکی از بهترینهنو

 شما باشد

 دیواری انواع تقویم

 تک برگ : 

 این نوع تقویم معموال تمامی ماههای سال را در یک برگه گنجانده و در قسمتی از صفحه به معرفی تصویری

در  23،و  70در  33،  50در  35،  45در  30  معموال تقویم این نوع  و یا خدمات شما میپردازد سایزهای محصوالت

 می باشد 50

 .استفاده میشود 70در  100و یا  70در  50و برای پوستر های بزرگ از سایزهای 

{ استفاده میشود تا بتواند ایستایی بهتری روی گرم 300یا  250در چاپ تقویم تک برگ معموال از مقوای ضخیم تری }

 دیوار داشته باشد

https://taksiz.org/romizi98/
http://yon.ir/xqG7S
http://yon.ir/xqG7S
https://taksiz.org/product/%d8%aa%d9%82%d9%88%db%8c%d9%85-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%db%8c-%d8%ae%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%86%d9%81%db%8c%d8%b3-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa%db%8c/
https://taksiz.org/product/%d8%aa%d9%82%d9%88%db%8c%d9%85-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%db%8c-%d8%ae%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%86%d9%81%db%8c%d8%b3-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa%db%8c/
https://taksiz.org/%d9%87%d8%af%d8%a7%db%8c%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa%db%8c/
https://taksiz.org/%d9%87%d8%af%d8%a7%db%8c%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa%db%8c/
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-%db%8c%d8%a7%d8%af%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa-%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%ae%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%88-%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86/
https://taksiz.org/product/%d8%aa%d9%82%d9%88%db%8c%d9%85-%d8%ad%d8%b5%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%ae%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%86%d9%81%db%8c%d8%b3/
https://taksiz.org/product/%d8%aa%d9%82%d9%88%db%8c%d9%85-%d8%ad%d8%b5%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%ae%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%86%d9%81%db%8c%d8%b3/


  

 چهار برگ : 

 این نوع تقویم معموال ماه های هر فصل را در یک صفحه چاپ کرده و فضای بیشتری برای نمایش پوستر تبلیغاتی دارد

 ن تفاوت کهو چهار برابر بودن عکس ها دارد سایز این تقویم نیز مانند تقویم تک برگ بوده با ای

 گرم{ استفاده شده و با منگنه یا شیرازه بهم متصل میشود200چون تعدادبرگ ها چهار عدد است از گرماژ متوسط }

  

  

 12 برگ : 

 و تصویر مجزا چاپ میشود عکس در این نوع تقویم معموال هر ماه در یک صفحه و با یک

 تقویم را مناسبترین گزینه برای معرفی محصوالت و شرکتهایبنابراین میتوان این نوع 

 که از تصاویر متعددی بهره میبرند استفاده نمود در چاپ این نوع تقویم

 گرم 170و یا  150از مقوای با گرماژ پایین }به جهت جلوگیری از ضخامت{ بهره میبرند مثل گالسه 

  

 مرحله چاپ

 به جهت اینکه باید تصویری کامال شفاف و با کیفیت از محصول به مشتری ارایه نمود اختصاصی در چاپ تقویم دیواری

 از بهترین ماشین االت موجود در کشور استفاده میکینم سررسید تکسیز

 به این همراهی افتخار میکند صحافی تا با تجربه فراوان در این امر همراه مشتریان عزیز است و از مرحله طراحی

  

 :خدمات پس از چاپ

 میتوان برای زیباتر جلوه کردن تقویم از خدماتی چاپ با پیشرفت های فنی در حوزه

 ... ، سلفون ، یووی اکلیلی ، دایکات ومانند طالکوب ، سیلک ، چاپ برجسته ، یووی موضعی 

 بسته به نظر و سلیقه مشتریان بهره برد طراحان و مشاوران تکسیز آماده اجرای ایده های شما

 می باشندبرخی دیگر از انواتع تقویم دیواری دیواری در چاپ تقویم

https://taksiz.org/product/%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84-%d8%b3%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c%d8%af-%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d8%b3%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c%d8%af/
https://taksiz.org/product/%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84-%d8%b3%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c%d8%af-%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d8%b3%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c%d8%af/
https://www.etsy.com/market/wall_calendar
https://www.etsy.com/market/wall_calendar
https://taksiz.org/product/%d8%b5%d9%81%d8%ad%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84-%d8%b3%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c%d8%af-%d8%b5%d9%81%d8%ad%d8%a7%d8%aa-%d8%b3%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c%d8%af/
https://taksiz.org/product/%d8%b5%d9%81%d8%ad%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84-%d8%b3%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c%d8%af-%d8%b5%d9%81%d8%ad%d8%a7%d8%aa-%d8%b3%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c%d8%af/
https://taksiz.org/product/%d8%aa%d9%82%d9%88%db%8c%d9%85-%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%87/
https://taksiz.org/product/%d8%aa%d9%82%d9%88%db%8c%d9%85-%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%87/
https://taksiz.org/product/%d8%aa%d9%82%d9%88%db%8c%d9%85-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d8%b1%db%8c/
https://taksiz.org/product/%d8%aa%d9%82%d9%88%db%8c%d9%85-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d8%b1%db%8c/


مانند : تقویم دیواری چوبی ، تقویم دیواری تخته شاسی ، تقویم دیواری حصیری ، تقویم دیواری پارچه ای و ... قابلیت 

 اجرای اختصاصی را دارند
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