
 تقویم رومیزی منشی دار

 گالری تصاویر تقویم رومیزی منشی دار

 است تقویم رومیزی یکی از متنوع ترین مدل های تبلیغات سفارش یک

 که دارای ویژگی های خاصی میباشد و شما میتوانید به راحتی طبق خدمات خود

 آن را هماهنگ تولید و طراحی نماییدکه یک انتخاب درست در عین حال که میتواند چشم

 را به خود جلب کند میتواند دارای کارایی اطالع رسانی نیز باشد مشتری هر

 یتوانید مدل تقویم رومیزی خود را انتخاب کرده در چاپ و صحافی آن تغییرات الزم را لحاظ نماییدشما م

 و در بین رقبای خود جایگاه ویژه تری را داشته باشید

 

 تقویم رومیزی منشی دار

 یکی از مدل های پیشنهاد مجموعه تکسیز به شما تقویم رومیزی منشی دار است

 گفته میشود کهبه تقومی  یادداشت دار ومیزیتقویم رومیزی منشی دار یا همان تقویم ر

 و چاپ شده است طراحی در کنار نمایش تقویم روز های سال محلی برای درج یادداشت های روزانه در آن

 ویم رومیزی باشداین مزیت باعث شده است که تقویم رومیزی منشی دار یکی از محبوب ترین انواع تق

 در کنار این مزیت کلی برخی از مزایای قابل ذکر این محصول به شرح زیر می باشد
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 اختصاصی درج تمامی روزهای سال در یک کادر مجزا و برگ

 امکان چاپ تبلیغات در تک تک برگ های این سررسید به صورت خاص و نفیس

 تولید با تیراز کم و قیمت ارزان تمام شده

  ...، چاپ سیلک ، طالکوب و لیزر پایه تقویم رومیزی منشی دار مانند پالک ،داغی ،تنوع خدمات تبلیغاتی بر روی 

 استایل مدرن و جالب با القا الکچری بودن در میان تقویم های رومیزی هم قیمت

 1398درج مناسبت های روزانه به همراه اوقات شرعی و روز های رفته و مانده از سال 

 یا پلنر روزانه و دفتر یادداشت 98دو منظوره به عنوان تقویم   استفاده

 تبلیغات هدفمند برای شما خواهد بود سفارش این تقویم رومیزی یک

www.taksiz.org 
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