
 ابعاد تقویم رومیزی

 گالری تصاویر ابعاد تقویم رومیزی

 

 ستفاده میکنید؟ایا شما از تقویم رومیزی در محیط کارتان ا

 چقدر نیاز به تقویم رومیزی در محیط کار احساس میکنید؟

 تقویم های رومیزی تنوع در تقویم رومیزی در طرح و رنگ و جنس بسیار زیاد است اما یکی از تفاوت های بارز در

 است که میتواند در سایز های مختلفی تولید و عرضه گردددر ابعاد یک تقویم رومیزی 

  :از جمله آن  به عوامل مختلفی بستگی دارد98  انتخاب ابعاد یک تقویم رومیزی

https://taksiz.org/romizi98/
https://taksiz.org/product/%d8%aa%d9%82%d9%88%db%8c%d9%85-%d8%b4%d8%b9%d8%b1%d8%a7-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87%da%af%d8%a7%d9%84%db%8c%d9%86%da%af%d9%88%d8%b11-8bn%d9%87%d9%84%d9%86/
https://taksiz.org/product/%d8%aa%d9%82%d9%88%db%8c%d9%85-%d8%b4%d8%b9%d8%b1%d8%a7-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87%da%af%d8%a7%d9%84%db%8c%d9%86%da%af%d9%88%d8%b11-8bn%d9%87%d9%84%d9%86/
https://taksiz.org/product/%d8%aa%d9%82%d9%88%db%8c%d9%85-%d9%87%d9%86%d8%b1%db%8c-%d8%aa%d9%82%d9%88%db%8c%d9%85-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d8%b1%db%8c4%d8%a8%d8%b1%da%af%da%a9%d9%88%da%86%da%a9-%d9%81%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b2/
https://taksiz.org/product/%d8%aa%d9%82%d9%88%db%8c%d9%85-%d9%87%d9%86%d8%b1%db%8c-%d8%aa%d9%82%d9%88%db%8c%d9%85-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d8%b1%db%8c4%d8%a8%d8%b1%da%af%da%a9%d9%88%da%86%da%a9-%d9%81%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b2/
https://taksiz.org/wp-content/uploads/2018/11/AقققS-1.png


 سلیقه مشتری 
 صنف مورد استفاده 
 ماهیت تقویم رومیزی 
 متلایر مورد استفاده تقویم رومیزی 

  

 سلیقه مشتری

 خود است تبلیغاتی ری درباره کاریکی از مهم ترین قسمت در تولید تقویم رومیزی نظر مشت

است که در اصل چهارچوب کلی کار را انجام  که میتواند در همه زمینه ها تغییرات خود را اعمال نمایید و یکی از مسایلی

 میدهد

 طرح و ایده خود را اعمال نمایید تا اثری شکیل و ماندگار داشته باشید بهترین پس سعی کنید در این مقوله

 صنف مورد استفاده

 رت میدهند باید به این نکته توجه داشته باشندافرادی که سفارش تبلیغاتی خود را از طریق چاپ تقویم رومیزی صو

 که گاهی نیز میتوانند از ابزارهای مورد استفاده خود در ترکیب کار خود سود جسته و کار خود را با شغل خود مرتبط نمایند

 کار شما تغییرات محسوسی را داشته باشد سایز که در این مورد ممکن است

 ماهیت تقویم رومیزی

 از تقویم است برگ گی به تعداد روزها و هفته ها و ماه ها در یکمنظور از ماهیت کار در واقع بست

 که شما با کم یا زیاد کردن ماه های آن میتوانید در حجم و ابعاد کار آن را تغییر دهید

 متریال مورد استفاده تقویم رومیزی

 ومیزی به غیر از اینکه به دلیل متریال به کار رفته ممکن است در ابعادش تغییراتی را مشاهده کردجنس یک تقویم ر

 آن نیز اثر گذاری داشته باشد و این نکته در عمر کیفیت میتوان در

 یک تقویم رومیزی به عنوان هدیه تبلیغاتی کامال مشهود خواهد بود

 % 40 هزینه چاپ 1
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 دارد سفارش آنالین 3

www.taksiz.org 

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-%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c%da%a9%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-%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c%da%a9%db%8c/
http://yon.ir/ZTyvz
http://yon.ir/ZTyvz
https://taksiz.org/product/%d8%aa%d9%82%d9%88%db%8c%d9%85-%d9%88%d8%b1%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d9%be%d8%b1%d8%b3%d9%be%d9%88%d9%84%db%8c%d8%b3-%d8%aa%d9%82%d9%88%db%8c%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%b2%d8%b4%db%8c%d9%be%d8%b1%d8%b3%d9%be/
https://taksiz.org/product/%d8%aa%d9%82%d9%88%db%8c%d9%85-%d9%88%d8%b1%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d9%be%d8%b1%d8%b3%d9%be%d9%88%d9%84%db%8c%d8%b3-%d8%aa%d9%82%d9%88%db%8c%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%b2%d8%b4%db%8c%d9%be%d8%b1%d8%b3%d9%be/
http://www.calendarcustom.ca/desktop_calendars.php
http://www.calendarcustom.ca/desktop_calendars.php
https://taksiz.org/product/%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%87-%d8%aa%d9%82%d9%88%db%8c%d9%85-%d8%b1%d9%88%d9%85%db%8c%d8%b2%db%8c-%d8%ae%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%81%d9%84%d8%b2%db%8c/
https://taksiz.org/product/%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%87-%d8%aa%d9%82%d9%88%db%8c%d9%85-%d8%b1%d9%88%d9%85%db%8c%d8%b2%db%8c-%d8%ae%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%81%d9%84%d8%b2%db%8c/
https://www.taksiz.org/


 


