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 گالری تصاویر خرید تقویم و سررسید

 یکی از ابزار های تبلیغاتی که امروزه بسیار مورد توجه قرار گرفته است و نتیجه خوبی

 است 98تقویم و سررسید سال  خرید را برای صاحبان مشاغل در بر دارد

 برای تولید و تهیه تقویم و سررسید ابتدا هزینه در نظر گرفته شده را محاسبه کرده

 سپس نسبت به مبلغ بهترین نمونه که مناسب کسب و کار شما باشد به شما معرفی میگردد

 نتخاب خوب را تجربه نماییدتنوع در تقویم و سررسید به اندازه ای است که حتما میتوانید یک ا

 و از مزایای یک تبلیغات مورد تایید شده با بازده باال که به مدت یکسال میتواند شما را معرفی نمایید استفاده کنید

 نمایید سفارش خود را در این زمینه کامل کرده و سپس اقدام به اطالعات اما توجه داشته باشید که ابتدا تمام

 می مراحل از طراحی تا چاپ با شما در میان بگذاردشرکت تکسیز در این زمینه میتواند مشاوره الزم را در تما

 خرید تقویم و سررسید

هدایای  و تقویم رومیزی ، خودکار نفیس ، ست مدیریتی ،مجموعه سررسید گروه سالنامه تکسیز عرضه کننده انواع

 .می باشد تبلیغاتی

 .ر تولید سررسید و تقویم رومیزی و تامین و عرضه انواع مواد اولیه مختلف فعالیت می نمایدسالنامه تکسیز د

 .ی اصل بودن کاال ارائه می گرددو گارانت کیفیت تمامی محصوالت این مجموعه با ضمانت

تمامی محصوالت عرضه شده توسط سایت سالنامه تکسیز قابلیت مارکینگ و چاپ را جهت مصارف شخصی و تبلیغاتی 

 .دارا می باشد

 .قابلیت ارسال محصول به سرتاسر میهن عزیزمان ایران را دارد  و

 ساعت پس از ثبت سفارش عمومی ۴8الی  ۲۴و شما مشتری گرامی می توانید محصول خود را 

 و در صورت اینکه خدمات مارکینگ یا حکاکی داشته باشید در سریع ترین زمان ، خام بصورت

 .روز کاری پس از ثبت سفارش تحویل بگیرید ۷الی  ۳
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