
 سررسید سلفونی

 گالری تصاویر سررسید سلفونی

 های مختلفی تولید و تهیه گردد مدل یک سررسید تبلیغاتی میتواند در

 این مدل از تبلیغات بدلیل تنوعی که دارند به چند دسته مختلف تقسیم میگردند

 : ای زیر تقسیم بندی میشونداز نظر قطع به دسته ه

 سررسید وزیری 
 سررسید رقعی 
 سررسید خشتی 
 سررسید رحلی 
 سررسید جیبی 
 سررسید پالتویی 

 هر کدام از این سایز ها توضیحات مختصری را دارد که در بخش قطع سررسید به اجمال توضیح داده شده است

 یز با هم مغایرت دارند که به دسته بندی زیر تقسیم میگردندها در جلد ن سررسید این

 سررسید جلد چرمی 
 سررسید جلد سلفونی 
 سررسید جلد گالینگور 
 سررسید جلد ارگانایزر 
 سررسید جلد ترمو 

 
 سررسید سلفونی

 یکی از محصوالت پر طرفدار نسبت به دیگر سررسید ها ، سررسید سلفونی می باشد

 یا سلفون براق میکشند مات این مدل سررسید بر روی یک برگ گالسه چاپ شده و سپس بر روی آن سلفون جلد در
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 را بر روی آن اعمال میکنند تبلیغاتی و سپس خدمات

این مدل از سررسید بدلیل این که میتوان بر روی آن طرح های خاص تری و یا برند مخصوص را چاپ نمود نسبت به جلد 

 های چرمی و جیر در الویت بیشتری هستند

 از دلیل انتخاب سررسید سلفونی در بسیاری از شرکت ها و ارگان ها میباشداین یکی 

 همچنین خدمات تزئینی دیگر همچون یووی موضعی و نقره کوب و طالکوب را نیز میتوان به کار برد

 می باشد سررسید نکته مهم دیگر نیز قیمت ارزان تر این محصول نسبت به مدل های دیگر

 باال بسیار مقرون به صرفه می باشد تیراژ این سررسید در

 برای سررسید سلفونی بیشتر به کار برده میشود سررسید قطع وزیری می باشدرایج ترین سایزی که 

 متر می باشد و میتوانیدسانتی 24*17اندازه این قطع 

 بندی نمایید صفحه آن را به صورت هفته شمار و یا روز شمار نیز
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