
 تقویم رومیزی ارزان

 گالری تصاویر تقویم رومیزی ارزان

 هیچ راهی مناسب تر از تقویم رومیزی نیست که شما طرح های از محصوالت و برند خود را

 در طول یک سال برای نمایش بر روی میز مشتریان خود داشته باشید

 شماست همکاران شما را در هر ماه نشان میدهد و در دسترس کسب و کار یک صفحه نمایش بسیار قدرتمند که

 و در واقع بازریابی کم هزینه و همیشگی را برای شما به ارمغان میاورد

 که بسیار ارزان تر از انواع دیگر  تجاری خود را و حتی روند کار در مجموعه تان را به روش روز دنیا شما میتوانید پیام

 است معرفی کنید تبلیغات

 برای تبلیغات برای همگان بسیار مورد توجه قرار گرفته است که تقویم رومیزی امروزه استفاده از

 اگر طراحی درست و کیفیت کار در سطح خوبی باشد بی شک میتوان گفت که شما توانسته اید

 حرکتی را انجام دهید که تاثیر آن مناسب با قیمتی فوق العاده

 را در بازار کار خود از همان ابتدا خواهید دید

 تقویم رومیزی ارزان

 تقویم رومیزی به دلیل اینکه بر روی میز کار قرار میگیرد و روز شمار یکسال را در خود جا داده است

 ما را دردسترس خود دارندمشتریان و همکاران شما همیشه ش

 : موارد تاثیرگذار در ارزان قیمت بودن تقویم رومیزی عبارتند از

 تعدادبرگه های تقویم رومیزی

 ضخامت برگه های تقویم

 ابعاد برگه های تقویم

 تقویم رومیزی پایه جنس

 نوع چاپ

 ... و خدمات پس از چاپ مانند : سلفون کشی، یووی موضعی ، طال کوبی و

 قالب اختصاصی و تیغ زدن برگه ها

 تیراژ تولید تقویم

 نوع صحافی

 ا گیره مورد استفادهو فنر ی

سررسید تکسیز تولید کننده انواع تقویم و سررسید آماده طراحی و چاپ انواع تقویم رومیزی با مناسب ترین و ارزان ترین 

 قیمت برای مشتریان عزیز می باشد
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مکاران ما مشتاقانه آماده مشاوره و پاسخگویی به سواالت شما شما از سالنامه تکسیز مایه افتخار و مسرت ماست ، ه خرید

 می باشد

  

 40% هزینه چاپ 1

 95% رضایت مشتری 2

 دارد تقویم رومیزی ارزان 3
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