
 سررسید وزیری

 گالری تصاویر سررسید وزیری

 واژه سررسید و یا سالنامه به چه معنایی است ؟

 سالنامه دفترچه یادداشتی روزمره است که در برگ های آن تاریخ و روزهای هفته در آن نهاده شده است  در واقع

 ولی امروزه به غیر از استفاده برای اطالعات زمانی

 و معرفی محصوالت نیز از آن بهره گرفته میشود تبلیغات برای کاربردهای مانند

 سررسید ها از چند منظور مختلف از هم تفکیک میشوند

 تعداد رنگ چاپی ، خدمات بعد از چاپ کار وها ، صفحات داخلی ،  برگ نوع جلد ، سایز ، صحافی ، تعداد برگ ها ، نوع

.... 

 که هر کدام مبحث جداگانه ای هستند که در قیمت و زمان کار تاثیرگذار می باشند

 اما نباید این نکته را فراموش کرد که ارگان و یا شرکت شما چه کاالی را عرضه میکند

 و نسبت به آن سررسید خود را باید انتخاب کنید

 سررسید وزیری

 است قطع وزیری کی از پرطرفدارترین سررسید ها که مورد پسند بسیاری از برند ها میباشد سررسیدی

 که به دلیل این که سایز مناسبی برای حمل و نقل دارد جلب توجه مینماید

 است B5 سانتیمتر چاپ میگردد که تقریبا برابر با سایز کاغذ 17×24  سررسید وزیری در سایز  معموال

 : به این چند دسته تقسیم میشوند 1398اما در کل سررسید های 

 سالنامه ارگانایزر 
 سالنامه پالتویی 
 سالنامه اروپایی 
 سالنامه خشتی 
 سالنامه وزیری 
 سالنامه رحلی 
 سالنامه رقعی 
 سالنامه پالتویی 
 سالنامه جیبی 

 خود را داشته باشد اما وظیفه سازمان سفارش دهنده خاص هر کدام از این قطع ها میتواند مزایای
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 اشد که با اطالعات کامل و هزینه مناسب بهترین انتخاب را داشته باشدباید این گونه ب

 سفارش داده شود 98سررسید وزیری باید در زمان مناسب یعنی نزدیک به سال 

 به مشتریان عرضه داد تبلیغاتی تا بتوان آن را را به عنوان یک هدیه

 سررسید خود میتوانید فراتر رفته و قطع این نکنه را نیز باید دقت نمود که شما در انتخاب

 سایز دلخواه خود را انتخاب و آن را اختصاصی نمایید
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