
 قیمت سررسید پالتویی

 گالری تصاویر قیمت سررسید پالتویی

 وابسته می باشد برگ قطع یک سررسید در واقع به طول و عرض یک جلد یا

 که اندازه های مشخصی برای آن تعریف گردیده است و به اسم های مشخصی شناخته میشوند

 این است بتوان برای هر صنف و موضوعی سررسید مناسب خود آن را سفارش داد دلیل دسته بندی این سایز ها

 و بتوان به آسانی از آن استفاده نمود و یا جای زیادی را اشغال ننماید

 نیز تاثیر گذار خواهد بود چاپی داشته باشیم و در کاهش هزینه های سررسید این کار باعث میگردد استفاده کاربردی تری از

 ید پالتویی یکی از این قطع ها می باشد که که به دلیل جا شدن در کت یا پالتو به این نام شناخته شده استسررس

 باشد 98خوب و صحافی شیک میتواند یک هدیه تبلیغاتی برای سال  جلد یک سررسید پالتویی با یک

 قیمت سررسید پالتویی

 قیمت یک سررسید در واقع ابتدا با اندازه آن قیمت گذاری میگردد

 گذاری آن قطعا در خروجی کار ماثر خواهد بود قیمت ارد دیگر نیز در شرایطاما مو

 : ازجمله

 صحافی نوع 
 نوع جلد سررسید 
 برگ های داخلی از گرماژ تا تعداد و رنگ آن 
 صفحه های گالسه داخلی به سلیقه مشتری 
 خدمات تبلیغاتی بر روی سررسید و موارد دیگر... 

 دجدول زیر به شما کمک میکند که ذهنیت قطع کار را داشته و از آن بهره ببری

 X ۲۱۲ ۱۴۱ رقعی

 X ۲۳۵ ۱۶۵ وزیری

    

 X ۲۰۰ ۱۲۵ پالتویی

 X ۲۸۰ ۲۱۰ رحلی

 X ۲۲۰ ۲۲۰ خشتی
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 X ۱۶۵ ۱۱۵ جیبی

 یک انتخاب درست میتواند در کاهش هزینه ها کمک کننده باشد

 خاص و زیبا داشته باشید تبلیغاتی و اطالعات درست باعث گردد که شما یک سررسید

 شرکت تکسیز میتواند با شما از ابتدا تا انتها همراه و همگام باشد
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