
 ست مدیریتی رومیزی

 گالری تصاویر ست مدیریتی رومیزی

خود را دارد بخصوص بین مدیران از جایگاه  خاص ست های مدیریتی به نوعی یک هدیه تبلیغاتی جالب است که مخاطب

 ارزشمندی برخوردار است

 می باشد 98ست مدیریتی از نظر کیفیت و بسته بندی در بهترین حالت بوده و هدیه ای نفیس برای سال 

ان و یا مشتریان ویژه ما قرار این هدیه کاربردی میتواند مجموعه ای از محصوالت را در بر بگیرید که مورد استفاده کارمند

 بگیرد

 داده میشود و طبعا از هزینه باالتری برخوردار میباشد سفارش البته این محصول به جهت استفاده مدیران و کارمندان ارشد

مدیریتی رومیزی  ست جنس به کار رفته در این هدیه تبلیغاتی بیشتر از چرم طبیعی و یا مصنوعی است که به نفیس بودن

 کمک شایانی مینماید

  

 ست مدیریتی رومیزی

با سلیقه مشتری میتواند فراتر رفته و هدایای بیشتری را در خود جای   یک ست میتواند متشکل از از دو یا سه تکه باشد اما

 دهد

 پاور بانک رسید، تقویم رومیزی ، خودکار ، جاسوییچی ، کیف پول ، جا کارتی ، جا کلیدی ، فلش مموری ،از جمله : سر

 ...و

دیریتی رومیزی مجموعه ای از لوازم تزئینی است که درکنارش کاربردی نیز می باشد که شما میتوانید با مدیریت ست م

 هزینه های خود

 داشته باشید 98یک سفارش شکیل و زیبا را برای سال 

این است که شما بتوانید برند خود را در ذهن مخاطب  هدیه تبلیغاتی معموال هدف سفارش یک ست مدیریتی رومیزی بعنوان

 ماندگار کنید

 اختصاصی ورت شما یک تبلیغاتامکان چاپ لوگو و تبلیغات برند شما در تمام این هدایای تبلیغاتی وجود دارد که بدین ص

 خواهید داشت

 ت کرده ایدو مشتریان خاص خود به راحتی در جهت تقویت بازاریابی برند خود حرک مدیران که با اهدا آن به
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