
 مدل تقویم رومیزی

 گالری تصاویر مدل تقویم رومیزی

 میشود بر روی میز کارمندان و حتی روسا تجاری حتما برای شما نیز اتفاق افتاده است که وقتی وارد یک محیط اداری و یا

ر روی آن وجود تقویم رومیزی را مشاهده خواهید کرد که داخل و یا روی محصول لوگو شرکت خاص و یا خود اداره ب

 دارد

 های مختلف باعث گردیده است که مرکز توجه بسیاری از ارگان ها و شرکت ها باشد مدل همین تبلیغات بر روی

 زیرا همه این شرکت ها با هم در ارتباط هستند و میتوانند از این طریق خود را به همدیگر معرفی کرده و

 شندبه مدت یکسال اطالعات یکدیگر را در روی میز کار خود داشته با

 مدل تقویم رومیزی

 شده است مدل تقویم رومیزی است تبلیغات یکی دیگر از عواملی که باعث جذب افراد بیشماری به نوع از

 شیک و جالب بقدری است که میتواند تمامی افراد را با هر سلیقه ای راضی نگه دارد تبلیغاتی تنوع در این محصول

 و توقعات آنها را برآورده نماید

 باعث میگردد افراد متعددی تقویم رومیزی مدل تقویم رومیزی مهمترین قسمت در انتخاب آن است زیرا جلوه یک

 جذب آن شده و برند شما نیز در کنار آن مطرح شود

، ابعاد ، صحافی ، نوع چاپ و خدمات پس از آن  پایه گرفته تا جنس کاغذ ، نوع تفاوت در یک تقویم رومیزی از طراحی

 است

شما با در نظر گرفتن بازار هدفتان و مخاطبان خود و همچنین نوع کسب وکاری که دارید میتوانید انتخاب خود را به راحتی 

 انجام دهید

 یر خواهد گذاشتهر کدام از انتخاب های شما تغییر نماید در قیمت تمام شده کار شما نیز تاث

 تقویم رومیزی دهید سفارش و این میتواند یک گزینه قابل تامل باشد که شما با هر سطح درآمدی میتوانید یک

 و از نتیجه کار آن را به خوبی در کسب و کار خود بهره مند گردید
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