
 خرید سررسید و سالنامه

 گالری تصاویر خرید سررسید و سالنامه

 استفاده کرده اید؟ پاسخ این سوال بی شک اری می باشد سررسید آیا تاکنون از

 زیرا استفاده از یک سالنامه در بیشتر موارد یک ضرورت به شمار می اید

های بسیاری از آن برده و آن را برای خود منحصر ما میتوانیم بهره  سالنامه غیر از داشتن جنبه استفاده از قسمت تاریخ یک

 کنیم

 اغلب این سررسید ها به صورت یک هدیه تبلیغاتی به شما داده میشود

 و کسی که آن را به شما اهدا کرده حتما برای معرفی محصوالت و برند خود از این نوع از تبلیغات سود جسته است

 و اهدا کردن آن به مشتریانمعرفی خدمات ارگان ها به وسیله خرید سررسید 

 ارزشمند می باشد هدیه و کارمندان هم جنبه تبلیغاتی و هم یک

 نماید سالنامه نکه تنوع آن باعث گردیده خریدار آنها دقت بیشتری را صرف خرید کرد

 

 خرید سررسید و سالنامه

 برای خرید سرسید و سالنامه و یا حتی تقویم رومیزی شما فاکتور های مختلفی را پیش روی خود دارید

تبلیغاتی شما بودن هدیه  شکیل از صفحات داخلی آن تا روی جلد و نوع صحافی تا تیراژ و قطع انتخابی همگی در قیمت و

 ماثر خواهد بود

 ی نمی بینند ما به شماسررسید بر خالف عده ای فرق زیادی بین کسب و کار و نوع تبلیغات
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 د را انجام دهیداین پیشنهاد را میدهیم که حتما نسبت به خدماتی که ارایه میدهید انتخاب خو

 که قطعا تاثیرگذاری بیشتری در فروش شما خواهد گذاشت

 خرید سررسید و سالنامه

الزم را داشته و همه جوانب کار از کیفیت تا  همشاور قبل از خرید سررسید و سالنامه حتما از افراد ماهر در این کار

 ماندگاری را بسنجید

 زیرا یک سررسید به دلیل تاریخ دار بودنش به مدت یکسال حتما در کنار میز کار مشتریانتان خودنمایی خواهد کرد

 ه دهدشرکت تکسیز این افتخار را دارد که شما را در این امر یاری و راهنمایی های الزم را به شما ارائ
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