
 تقویم رومیزی پانچی

 گالری تصاویر تقویم رومیزی پانچی

 پر مصرف ترین و کاربردی ترین نوع تقویم رو میزی اداری تقویم رومیزی پانچی یا همان تقویم

 و سازمانی قرار میگیرد دولتی که مورد استفاده اکثر ادارات

 سانتیمتر می باشد 8.5در  11.5ابعاد استاندارد این نوع تقویم 

 ی بر روی آن به تقویم رومیزی پانچی معروف شده استکه به علت دارا بودن دو سوراخ زونکن

 از جمله مزایای این نوع تقویم میتوان به موارد ذیل اشاره نمود

  1398وجود یک برگه کامل }دو صفحه{ برای هر روز از سال 
 و تقویم قمری میالدی درج تقویم روزانه به صورت کامال درشت و خوانا به همراه تقویم 
  صبح ، طلوع آفتاب ، اذان ظهر ، اذان مغرب {درج اوقات شرعی هر روز }اذان 
 در هر روز از تقویم رومیزی پانچی 99و مانده تا سال 98  درج روز های گذشته از سال 
 23فته هفته می باشد و هفته آخر مرداد ماه ه 54ای که در آن قرار داریم به طور مثال} هر سال حدود  هفته درج شماره 

 است {
 و قمری و میالدی  درج شماره ماه ها به همراه اسامی آنها در هر سه حالت شمسی 
 درج مناسبت های ملی و مذهبی مربوط به همان روز 
 چاپ تقویم ماه در یک نگاه در صفحه مقابل 
 چاپ یک بیت شعر در هر برگ 
 بودن آن است یاداشت دار و مهمترین ویژگی تقویم رومیزی پانچی محل یادداشت و به اصطالح 

انبوه و خام }عمومی{ این  تولید انواع تقویم رو میزی اداری و پانچی افتخار دارد ضمن  تکسیز تولید کننده سررسید

 محصول

 نسبت به طراحی و تولید انواع تقویم رومیزی پانچی به صورت سفارشی و اختصاصی به همراه درج لگو و تبلیغات

 مشتریان عزیز اقدام نماید

 : نکته

 انواع پایه های خام تقویم رو میزی اداری را میتوانید به صورت جداگانه از سالنامه تکسیز تهیه نمایید و

 همچنین فقط تقویم رومیزی اداری بدون پایه نیز در این واحد عرضه میگردد
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