
 خرید تقویم رومیزی

 گالری تصاویر خرید تقویم رومیزی

تقویم رومیزی یکی از ماثرترین و کاربردی ترین هدایای تبلیغاتی است که هر ساله شرکت ها و واحد های صنفی برای 

 برند سازی

 و معرفی محصوالت خود از آن بهره می برند مهمترین ویژگی منحصر به فرد تقویم رومیزی نسبت

 ا های مختلف یک آپارتمانم اداری یا مسکونی استبه دیگر هدایای تبلیغاتی کاربردی بودن و امکان استفاده در فض

 خود استفاده میکند و شخصی برای یادداشت های سررسیدبه طور مثال هر فرد در طول یک سال فقط یک 

 اگر ده ها سررسید به او هدیه بدهید تنها یکی از آنها را مورد استفاده قرار میدهد ولی

 ا مسکونی فضا های متنوعی برای جایگاه تقویم رومیزی وجود دارددر هر واحد اداری ی

 خرید تقویم رومیزی

 امکان افزودن محتوا و تصویر دلخواه به تک تک صفحات تقویم رومیزی است سفارشیدیگر مزیت خرید تقویم رومیزی 

رومیزی طراحی و چاپ  تقویمتصویر مجزا از محصوالت و یا خدمات شما را میتوان در یک  26به این معنا که حداقل 

 کرد

 برای خرید تقویم رومیزی به نکات زیر توجه فرمایید:

 یم رومیزیدر یک تقو چاپ کیفیت چاپ و خدمات پس از 
 ضخامت برگه های گالسه و ابعاد تقویم 
 نوع جنس پایه و تاثیر مستقیم آن بر روی تقویم رومیزی 
 کیفیت صحافی و فنر مورد استفاده در تقویم رومیزی 

 اگر به دنبال ارزان ترین قیمت تقویم رومیزی میگردید شما باید از تقویم های رومیزی عمومی که

 باال تولید شده اند و هزینه تولید آنها ارزان تر تمام شده است بگردید تیراژ در

 پایه تقویم رومیزی قویم رومیزی عمومی باعث میگردد که سرعت آماده شدن بیشتر شود چرا که فقط میتوان رویخرید ت

 را به صورت چاپ سیلک یا چاپ طالکوب استفاده کرد و نمیتوان تصاویر و متن داخلی تقویم را تغییر داد

 بازدید از منوی تقویم رومیزی بهترین روش برای انتخاب مناسب ترین گزینه برای شماست

 برآورده خواهد کرد تنوع محصوالت در این بخش مطمئنا رضایت شما را

 سررسید تکسیز تولید کننده و عمده فروش انواع تقویم رومیزی آماده ارائه خدمات به همکاران و مشتریان عزیز می باشد
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