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بسیار مورد استقبال 98  سررسید و تقویم رومیزی دو محصول تبلیغاتی هستند که در روز های نزدیک به سال

 قرار میگیرد

 میتواند در سه حالت رومیزی ، دیواری و کتابی طراحی شود تقویم یک

 های مختلف ارائه نمود برگ تقویم های رومیزی میتواند در تعداد

بیشترین طرفدار را دارد زیرا قطع  a5 نین ابعاد کار نیز امکان تغییر را خواهد داشت که البته بیشتر سایزهمچ

 مناسبی برای روی میز کار در خانه و یا اداره می باشد

 تغییر در تقویم رومیزی میتواند کامال با سلیقه شما هماهنگ گردد

است مشتری میتواند از تقویم حذف گردد تا فضای بیشتری گاهی حتی روز های قمری و یا میالدی نیز به درخو

 برای تبلیغات برند شما باشد

اما تغییر رنگ روزهای تعطیل و یا گذاشتن مناسبت ها کار شما را حرفه ای تر نمایش خواهد دارد زیرا شما در 

کارای خود را نیز حفظ نماید این باعث میگردد  تقویم رومیزی کنار تبلیغات کسب وکارتان باید اجازه بدهید

 مشتریان شما تقویم رومیزی را برای مدت یک سال کنار خود داشته باشند و از آن بهره مند گردند

 

 سررسید و تقویم

 و اما سررسید

 و عمومی برای اختصاصی سررسید و یا سالنامه یک دفترچه یادداشت روزانه می باشد که میتواند به طور

 ارگان ها و شرکت ها تولید گردد
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عمر یک سررسید مانند تقویم یکسال است ولی شما با ترفند های ویژه میتوانید عمر این محصول تبلیغاتی را 

 افزایش دهید

 ظاهر یک سررسید مهمترین قسمت در تهیه یک سررسید تبلیغاتی است

 ظاهر آن را تشکیل میدهد سررسید جلد رویه و نوع چاپ تبلیغات شما بر روی

 سپس لت های داخلی و کیفیت برگ های داخلی آن در الویت بعدی قرار خواهند داشت

 که ماندگاری کار شما را تضمین میکنند

خود را به راحتی با سلیقه خود  هدایای تبلیغاتی ای مختلف سررسید ها باعث گردیده است شما نوعسایز ه

 دهی نماییدهماهنگ نمایید و بتوانید هزینه های خود را سامان

www.taksiz.org 

 % 40  هزینه چاپ 1 

 95%  میزان رضایت مشتری 2 

 دارد سفارش آنالین 3
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