
 تقویم رومیزی خاص

 گالری تصاویر تقویم رومیزی خاص

 یک پرسش که همه ما از خود در زندگی بارها پرسیده ایم این است که چطور عالی و خاص باشیم؟

متفاوت بودن انسان ها در هر زمینه ای موجب مورد توجه قرار گرفتن خواهد شد خواه این توجه مثبت و خواه منفی خواهد 

 بود

داد های یک نفر سرچشمه میگیرد که کمتر تالش و زحکت را برای خاص بودن الزم گاهی نیز این خاص بودن از استع

 دارد

گاهی نیز باید در عرصه کسب وکار و یا انتخاب هایمان براساس دانسته ها عمل نماییم تا نتیجه مورد انتظارمان را بدست 

 آوریم

 قط برایرعایت کنیم زیرا بسیاری از افراد ف  اما باید در این مورد تعادل را

 جلب توجه دست به هر کاری میزنند که ممکن است خیلی نیز به نفعشان نباشد

 این گونه افراد صرفا برای دیده شدن تالش میکنند نه برای برنده شدن

 1398زیبایی منحصر به فرد این نوع تقویم در مقایسه با انواع متفاوت تقویم رومیزی سال 

 رید و امکان سفارش تعداد محدودمناسب برای خ قیمت از جمله طرح خاص ، چاپ با کیفیت ،

 از آن به صورت اختصاصی نمایان است

 تقویم رومیزی است نمونه خرید ارزان و با کیفیت هدف هر مدیری برای سفارش

 نیاز مدیریتی را لیست تعرفه این محصول شیک به همراه امکان طالکوبی و ابعاد جذاب آن میتواند این

 آماده و فراهم آورد

 تقویم رومیزی خاص

 تقویم رومیزی نفیس آمادگی چاپ انواع کننده و پخش کننده انواع سررسید و تولید سررسید تکسیز

 دارد 98و تبلیغاتی را به صورت خام و یا سفارشی برای سال  خاص تقویم رومیزی های

 صحافی سیمی این نوع تقویم رومیزی از نوع بهترین متریال و با مدرن ترین تجهیزات صحافی انجام شده است
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 : نکته

 نمونه این تقویم رومیزی را میتوانید با سفارش اینترنتی تهیه نمایید

 چاپ نمایید تصاویر میتوانید نام شرکت و محصوالت خود را به همراه تبلیغاتی در تک تک برگ های این نوع هدیه

بهترین خدمات طالکوب ، لیزر ، داغی به صورت الکچری و با بهترین ماشین آالت و بسته بندی جعبه ای در تقویم 

 ردرومیزی تکسیز صورت میپذی

 ارزان ترین و گرانترین بودن مالک درستی برای تشخیص یک تقویم رومیزی خاص نیست

 و چاپ و همچنین جدید و شکیل بودن یک تقویم رومیزی مالک خاص بودن آن است طراحی بلکه کیفیت و زیبایی در

 40% هزینه چاپ 1

2 
میزان رضایت 

 مشتری
%95 

 دارد سفارش آنالین 3
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