
 ست مدیریتی رومیزی چرم

 ست مدیریتی رومیزی چرم  گالری تصاویر

 روی میز آن تشکیل میدهد  بخش بزرگی از یک میز اداری را لوازم

 های جسورانه و خطوط دائمی ارائه دهد، و انتخاب ایده آل برای کسانی که رنگ قلم های یک مدیر همیشه باید

 ها متن ها و امضا های زیادی را در طول مدیریت خود میخواهند داشته باشند یادداشت

خود گنجانده  محصوالت را داشته باشند و ما این تنوع را در  کاربران و مدیران خاص می توانند طیف کاملی از رنگ ها

 ایم

 تا بتوانید با لذت بیشتری ایده ها و طرح های مدیریتی را بر روی کاغذ بنویسید

 ست مدیریتی رومیزی چرم

 همراه با ابزار نوشتن ، یک سررسید حرفه ای و ایده آل برای شما میتواند میز شما را شکیل تر به نمایش بگذارد

 ایی در دو رنگ سفید و کرمکه در ابعاد مختلف با برگه ه سررسید این

 برای نیاز شما طراحی شده است که شما را مدیری منظم و دقیق جلوه دهد

 نتخاب میگرددهای این سررسید بیشتر بصورت چرم اجلد

 که هر چه بیشتر اصالت و خاص بودنش را برای شما به نمایش بگذارد

 

 ست مدیریتی رومیزی چرم

و امکانات داخلی دیگر به قرارهای کاری شما نظم داده و شما میتوانید به راحتی در زمان خود  تقویم  سررسید با دارا بودن

 صرفه جویی کنید
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ست مدیریتی چرم انتخابی است که برای شما همه این امکانات رافراهم کرده بعالوه اینکه در کنار آن میتوانید گزینه های 

 : دیگری چون

 و هدایای نفیس دیگری را هم به آن بیفزاییدکیف چرمی ، پاور بانک ، جا سویچی 

 در جعبه های که از کیفیت و زیبایی باالی برخوردار هستند عرضه میگردد ست های مدیریتی

 حتما به شما پیشنهاد میکنیم خاص به همین دلیل ما آن را به عنوان یک هدیه خاص برای افراد

  

  

www.taksiz.org 

 40% هزینه چاپ 1

 95% رضایت مشتری 2

3 
ست مدیریتی 

 رومیزی چرم
 دارد
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