
قیمت: 1/750/000 تومانقیمت: 000/000 تومانقیمت: 000/000 تومانقیمت: 000/000 تومانقیمت: 000/000 تومان

قیمت: 575/000 تومانقیمت: 895/000 تومانقیمت: 935/000 تومانقیمت: 1/155/000 تومانقیمت: 870/000 تومان

قیمت: 895/000 تومانقیمت: 895/000 تومانقیمت: 715/000 تومانقیمت: 845/000 تومانقیمت: 745/000 تومان

ست مدیریتـی ست مدیریتـی ست مدیریتـی ست مدیریتـی ست مدیریتـی
No. 53109 No. 53108 No. 53107 No. 53106 No. 53105

ست مدیریتـی ست مدیریتـی ست مدیریتـی ست مدیریتـی
No. 53104 No. 53103 No. 53102 No. 53101

نیم ست پزشکی سالمت

نیم ست پزشکی سالمت
No. 52102

No. 52101 No. 51103
ست پزشکی سالمت

قیمت: 1/580/000 تومان

No. 51102
ست پزشکی سالمت

قیمت: 1/140/000 تومان

No. 51101
ست پزشکی سالمت

قیمت: 2/580/000 تومان

ست و
هدایای 
تبلیغاتی

لیست قیمت
کاتالوگ جامع

کیانیکــو



قیمت: 895/000 تومان

قیمت: 895/000 تومان

قیمت: 965/000 تومان

قیمت: 995/000 تومان

قیمت: 645/000 تومان

قیمت: 895/000 تومان

قیمت: 755/000 تومان

قیمت: 915/000 تومان

قیمت: 535/000 تومان

قیمت: 935/000 تومان

قیمت: 925/000 تومان

قیمت: 855/000 تومان

قیمت: 895/000 تومان

قیمت: 895/000 تومان

قیمت: 895/000 تومان

قیمت: 935/000 تومان

قیمت: 565/000 تومان

قیمت: 505/000 تومان

قیمت: 855/000 تومان

قیمت: 685/000 تومان

قیمت: 455/000 تومان

قیمت: 855/000 تومان

قیمت: 565/000 تومان

قیمت: 455/000 تومان

قیمت: 855/000 تومان

قیمت: 505/000 تومان

قیمت: 565/000 تومان

قیمت: 925/000 تومان

قیمت: 965/000 تومان

قیمت: 565/000 تومان

ست مدیریتـی ست مدیریتـی ست مدیریتـی ست مدیریتـی ست مدیریتـی
No. 54104 No. 54103 No. 54102 No. 54101 No. 53135

ست مدیریتـی ست مدیریتـی ست مدیریتـی ست مدیریتـی ست مدیریتـی

ست مدیریتـی

No. 53134 No. 53133 No. 53132 No. 53131 No. 53130

No. 53129
ست مدیریتـی ست مدیریتـی ست مدیریتـی ست مدیریتـی
No. 53128 No. 53127 No. 53126 No. 53125

ست مدیریتـی ست مدیریتـی
No. 53124 No. 53123

ست مدیریتـی ست مدیریتـی ست مدیریتـی

ست مدیریتـی ست مدیریتـی ست مدیریتـی

No. 53122 No. 53121 No. 53120

No. 53119 No. 53118 No. 53117
ست مدیریتـی ست مدیریتـی

ست مدیریتـی ست مدیریتـی ست مدیریتـی ست مدیریتـی

No. 53116 No. 53115

No. 53114 No. 53113 No. 53112 No. 53111
ست مدیریتـی
No. 53110



قیمت: 565/000 تومان

قیمت: 455/000 تومان

قیمت: 415/000 تومان

قیمت: 565/000 تومان

قیمت: 495/000 تومان

قیمت: 415/000 تومان

قیمت: 565/000 تومان

قیمت: 415/000 تومان

قیمت: 355/000 تومان

قیمت: 565/000 تومان

قیمت: 355/000 تومان

قیمت: 355/000 تومان

قیمت: 455/000 تومان

قیمت: 415/000 تومان

قیمت: 295/000 تومان

قیمت: 795/000 تومانقیمت: 795/000 تومانقیمت: 255/000 تومانقیمت: 255/000 تومانقیمت: 295/000 تومان

قیمت: 995/000 تومانقیمت: 965/000 تومانقیمت: 595/000 تومانقیمت: 995/000 تومانقیمت: 745/000تومان

قیمت: 815/000 تومانقیمت: 595/000 تومانقیمت: 795/000 تومانقیمت: 845/000 تومانقیمت: 1/355/000 تومان

ست مدیریتـی ست مدیریتـی
No. 54119 No. 54118

ست مدیریتـی ست مدیریتـی ست مدیریتـی

ست مدیریتـی ست مدیریتـی ست مدیریتـی

No. 54117 No. 54116 No. 54115

No. 54114 No. 54113 No. 54112
ست مدیریتـی ست مدیریتـی

ست مدیریتـی ست مدیریتـی ست مدیریتـی ست مدیریتـی ست مدیریتـی

No. 54111 No. 54110

No. 54109 No. 54108 No. 54107 No. 54106 No. 54105

No. 56112 No. 56111 No. 56110 No. 56109 No. 56108
نیم ست مدیریتـی نیم ست مدیریتـی نیم ست مدیریتـی نیم ست مدیریتـی نیم ست مدیریتـی

نیم ست مدیریتـی نیم ست مدیریتـی نیم ست مدیریتـی نیم ست مدیریتـی نیم ست مدیریتـی

نیم ست مدیریتـی نیم ست مدیریتـی ست مدیریتـی ست مدیریتـی ست مدیریتـی

No. 56107 No. 56106 No. 56105 No. 56104 No. 56103

No. 56102 No. 56101 No. 54122 No. 54121 No. 54120



قیمت: 425/000 تومان

قیمت: 375/000 تومان

قیمت: 295/000 تومان

قیمت: 465/000 تومان

قیمت: 375/000 تومان

قیمت: 345/000 تومان

قیمت: 425/000 تومان

قیمت: 375/000 تومان

قیمت: 345/000 تومان

قیمت: 455/000 تومان

قیمت: 295/000 تومان

قیمت: 425/000 تومان

قیمت: 335/000 تومان

قیمت: 295/000

قیمت: 425/000 تومان

قیمت: 425/000 تومان

قیمت: 295/000 تومان

قیمت: 245/000 تومان

قیمت: 425/000 تومان

قیمت: 295/000 تومان

قیمت: 245/000 تومان

قیمت: 425/000 تومان

قیمت: 295/000 تومان

قیمت: 245/000 تومان

قیمت: 425/000 تومان

قیمت: 295/000 تومان

قیمت: 245/000 تومان

قیمت: 295/000 تومان

قیمت: 295/000 تومان

قیمت: 245/000 تومان

نیم ست مدیریتـی نیم ست مدیریتـی نیم ست مدیریتـی نیم ست مدیریتـی نیم ست مدیریتـی
No. 57126 No. 57125 No. 57124 No. 57123 No. 57122

No. 57121 No. 57120 No. 57119 No. 57118 No. 57117

No. 57116

نیم ست مدیریتـی نیم ست مدیریتـی نیم ست مدیریتـی نیم ست مدیریتـی نیم ست مدیریتـی

نیم ست مدیریتـی نیم ست مدیریتـی نیم ست مدیریتـی نیم ست مدیریتـی نیم ست مدیریتـی

نیم ست مدیریتـی نیم ست مدیریتـی

No. 57115 No. 57114 No. 57113 No. 57112

No. 57111 No. 57110
نیم ست مدیریتـی نیم ست مدیریتـی نیم ست مدیریتـی

نیم ست مدیریتـی نیم ست مدیریتـی نیم ست مدیریتـی

No. 57109 No. 57108 No. 57107

No. 57106 No. 57105 No. 57104
نیم ست مدیریتـی نیم ست مدیریتـی

نیم ست مدیریتـی نیم ست مدیریتـی نیم ست مدیریتـی نیم ست مدیریتـی

No. 57103 No. 57102

No. 57101 No. 56116 No. 56115 No. 56114 No. 56113
نیم ست مدیریتـی



قیمت: 315/000 تومان

قیمت: 265/000 تومان

قیمت: 245/000 تومان

قیمت: 265/000 تومان

قیمت: 585/000 تومان

قیمت: 245/000 تومان

قیمت: 265/000 تومان

قیمت: 245/000 تومان

قیمت: 245/000 تومان

قیمت: 265/000 تومان

قیمت: 245/000 تومان

قیمت: 000/000 تومان

قیمت: 265/000 تومان

قیمت: 245/000 تومان

قیمت: 169/000 تومان

قیمت: 109/500 تومانقیمت: 109/500 تومانقیمت: 114/500 تومانقیمت: 149/000 تومانقیمت: 159/000 تومان

قیمت: 114/500 تومانقیمت: 109/500 تومانقیمت: 99/500 تومانقیمت: 109/500 تومانقیمت: 109/500 تومان

قیمت: 74/500 تومانقیمت: 94/500 تومانقیمت: 106/500 تومانقیمت: 106/500 تومانقیمت: 114/500 تومان

No. 21200
سررسید وزیری ترمو (سه لت) نیم ست مدیریتـی نیم ست مدیریتـی نیم ست مدیریتـی

نیم ست مدیریتـی نیم ست مدیریتـی نیم ست مدیریتـی

No. 57133 No. 57132 No. 57131

No. 57130 No. 57129 No. 57128
ست مدیریتـی
No. 54128

ست مدیریتـی

ست مدیریتـی ست مدیریتـی ست مدیریتـی ست مدیریتـی

No. 54127

No. 54126 No. 54125 No. 54124 No. 54123
نیم ست مدیریتـی
No. 57127

ســررسیــد

سررسید وزیری سلفونی (حافظ)
No. 21400 No. 21300 No. 21213 No. 21212

سررسید وزیری چرم (دراگون) سررسید وزیری ترمو (حصیری) سررسید وزیری ترمو سررسید وزیری ترمو (طرح چوب)

سررسید وزیری ترمو (طرح چوب) سررسید وزیری ترمو

No. 21211

No. 21210 No. 21209 No. 21208 No. 21207 No. 21206
سررسید وزیری ترمو سررسید وزیری ترمو (متالیک) سررسید وزیری ترمو (طرح سنگ)

سررسید وزیری ترمو (طرح چرم) سررسید وزیری ترمو (پتینه) سررسید وزیری ترمو (پوست ماری)
No. 21205 No. 21204 No. 21203 No. 21202 No. 21201

سررسید وزیری ترمو (سه تیکه)سررسید وزیری ترمو (قفل مثلثی)



قیمت: 74/500 تومان

قیمت: 94/500 تومان

قیمت: 89/500 تومان

قیمت: 89/500 تومان

قیمت: 94/500 تومان

قیمت: 94/500 تومان

قیمت: 114/500 تومان

قیمت: 94/500 تومان

قیمت: 89/500 تومان

قیمت: 119/500 تومان

قیمت: 94/500 تومان

قیمت: 84/500 تومان

قیمت: 77/500 تومان

قیمت: 94/500 تومان

قیمت: 92/500 تومان

قیمت: 92/500 تومان

قیمت: 84/500 تومان

قیمت: 74/500 تومان

قیمت: 92/500 تومان

قیمت: 84/500 تومان

قیمت: 59/500 تومان

قیمت: 87/500 تومان

قیمت: 84/500 تومان

قیمت: 57/500 تومان

قیمت: 92/500 تومان

قیمت: 74/500 تومان

قیمت: 16/900 تومان

قیمت: 92/500 تومان

قیمت: 74/500 تومان

قیمت: 000/000 تومان

No. 0000
سررسید یک هشتم (سلفونی) سررسید یک هشتم ترمو سررسید یک هشتم ترمو (پتینه) سررسید اروپایی ترمو (طرح چوب)

سررسید اروپایی ترمو (طرح چوب) سررسید اروپایی ترمو سررسید اروپایی چرم سررسید اروپایی چرم سررسید اروپایی چرم

سررسید اروپایی ترمو (حصیری) سررسید اروپایی ترمو (طرح چرم) سررسید اروپایی ترمو سررسید اروپایی ترمو (متالیک) سررسید اروپایی ترمو (پتینه)

سررسید اروپایی ترمو (پوست ماری) سررسید اروپایی ترمو لیزری سررسید رقعی چرم (دراگون) سررسید رقعی ترمو (حصیری) سررسید رقعی ترمو

سررسید رقعی ترمو (متالیک) سررسید رقعی ترمو (طرح سنگ) سررسید رقعی ترمو (طرح چرم) سررسید رقعی ترمو (پتینه) سررسید رقعی ترمو (پوست ماری)

سررسید رقعی جلد نرم سررسید خشتی ترمو (پتینه) سررسید خشتی ترمو سررسید خشتی سلفونی سررسید وزیری سلفونی (حافظ)

تقویـم
رومیزی

No. 25600 No. 25201 No. 25200 No. 24209

No. 24208 No. 24207 No. 24302 No. 24301 No. 24300

No. 24200 No. 23301 No. 23206No. 24201 No. 23205

No. 23204 No. 23203 No. 23202 No. 23201 No. 23200

No. 23300 No. 22201 No. 22200 No. 22400 No. 21401

No. 24206 No. 24205 No. 24204 No. 24203 No. 24202



قیمت: 69/900 تومان

قیمت: 29/900 تومان

قیمت: 22/900 تومان

قیمت: 17/900 تومان

قیمت: 19/900 تومان

قیمت: 22/900 تومان

قیمت: 24/900 تومان

قیمت: 24/900 تومان

قیمت: 4/500 تومان

قیمت: 24/900 تومان

قیمت: 22/900 تومان

قیمت: 4/500 تومان

قیمت: 44/900 تومان

قیمت: 22/900 تومان

قیمت: 5/500 تومان

مراجعه به بروشور اختصاصیمراجعه به بروشور اختصاصیمراجعه به بروشور اختصاصیقیمت: 000/000 تومانقیمت: 3/500 تومان

مراجعه به بروشور اختصاصیمراجعه به بروشور اختصاصیمراجعه به بروشور اختصاصیقیمت: 000/000 تومانمراجعه به بروشور اختصاصی

قیمت: 30/000 تومانقیمت: 000/000 تومانمراجعه به بروشور اختصاصیمراجعه به بروشور اختصاصیمراجعه به بروشور اختصاصی

بیلبوردی طبیعت بی جان
No. 45302 No. 45301 No. 45300
جعبه رومیزی جعبه رومیزی جعبه رومیزی

No. 2082 No. 2081

No. 2080

رومیزی کلبه

رومیزی تهران قدیم
No. 2079 No. 2077 No. 2076

رومیزی فیروزه رومیزی کانسپت رومیزی برگ
No. 2075

No. 2074 No. 2073

رومیزی ملل (یادداشتی)

رومیزی تخت جمشید (یادداشتی) رومیزی گل طالیی
No. 2072 No. 2071 No. 2070

رومیزی گل آبرنگی رومیزی ملل رومیزی دوکاره منظره

No. 12001
حصیری و ان یکاد

No. 17006 No. 17005 No. 17004

No. 17003 No. 17002 No. 17001

تک برگ (70×33) تک برگ (49×23) تک برگ (50×35)

تک برگ (35×25) چهاربرگ بزرگ (50×35)چهاربرگ کوچک (35×25) 24*11/5

22*10 14/5*15/5 20*14/5

No. 16004

No. 16003 No. 16002 No. 16001
جعبه رومیزی
No. 45303

تقویـم
رومیزی

اختصاصی

تقویـم
دیـواری

اختصاصی

تقویـم
حصیری



قیمت: 30/000 تومان

قیمت: 30/000 تومان

قیمت: 545/000 تومان

قیمت: 30/000 تومان

قیمت: 30/000 تومان

قیمت: 495/000 تومان

قیمت: 30/000 تومان

قیمت: 30/000 تومان

قیمت: 495/000 تومان

قیمت: 30/000 تومان

قیمت: 30/000 تومان

قیمت: 365/000 تومان

قیمت: 30/000 تومان

قیمت: 000/000 تومان

قیمت: 235/000 تومان

قیمت: 115/000 تومان

قیمت: 165/000 تومان

قیمت: 110/000 تومان

قیمت: 115/000 تومان

قیمت: 335/000 تومان

قیمت: 95/000 تومان

قیمت: 345/000 تومان

قیمت: 95/000 تومان

قیمت: 95/000 تومان

قیمت: 245/000 تومان

قیمت: 95/000 تومان

قیمت: 110/000 تومان

قیمت: 165/000 تومان

قیمت: 110/000 تومان

قیمت: 75/000 تومان

شارژر فندکی شارژر فندکی شارژر فندکی شارژر فندکی شارژر فندکی

شارژر فندکی شارژر فندکی شارژر فندکی

No. 61307 No. 61306 No. 61305 No. 61304 No. 61303

No. 61302 No. 61301 No. 61300
اسپیکـر اسپیکـر

اسپیکـر اسپیکـر

No. 61203 No. 61202

No. 61201 No. 61200
پاوربانکپاوربانک

No. 61107 No. 61106
پاوربانک

No. 61105

پاوربانک
No. 61104

پاوربانک پاوربانک پاوربانک پاوربانک
No. 61103 No. 61102 No. 61101 No. 61100

No. 12010 No. 12009 No. 12008 No. 12007

No. 12006 No. 12005 No. 12004 No. 12003 No. 12002

حصیری حافظحصیری گل و شعرحصیری گل و شعرحصیری گل و شعر

حصیری گل و شعرحصیری تخت جمشیدحصیری تخت جمشیدحصیری تخت جمشیدحصیری چهار قل

هدایای
تبلیغاتی



85/000

155/000145/000145/000

155/000

150/000

155/000

6/800

55/00033/00055/00038/00028/000

28/0007/8006/5006/0008/800

6/80010/8006/80010/80010/800

No. 61311

No. 62100 No. 62305 No. 62304 No. 62303 No. 62302

No. 62301 No. 62300 No. 61406 No. 61405 No. 61404

No. 61403 No. 61402 No. 61401 No. 61400

No. 62210 No. 62209 No. 62208 No. 62207 No. 62206

No. 62205 No. 62204 No. 62203 No. 62202 No. 62201

No. 62200 No. 62104 No. 62103 No. 62102 No. 62101

135/000         ۱٦GB
130/000         ۳۲GB

40/000         ۳۲GB
5/000

135/000         ۱٦GB
5/000

140/000         ۳۲GB
5/000

135/000         ۱٦GB
5/000

140/000         ۳۲GB
5/000

135/000         ۱٦GB
5/000



قیمت: 49/000 تومان

قیمت: 29/000 تومان

قیمت: 19/000 تومان

قیمت: 54/000 تومان

قیمت: 54/000 تومان

قیمت: 39/000 تومان

قیمت: 54/000 تومان

قیمت: 64/000 تومان

قیمت: 59/000 تومان

قیمت: 49/000 تومان

قیمت: 29/000 تومان

قیمت: 49/000 تومان

طالیی و مشکی 35/500 تومان
نقره ای           35/500 تومان

طالیی و مشکی 35/500 تومان
نقره ای           35/500 تومان

طالیی و مشکی 35/500 تومان
نقره ای           35/500 تومان

طالیی و مشکی 35/500 تومان
نقره ای           35/500 تومان

طالیی و مشکی 35/500 تومان
نقره ای           35/500 تومان

طالیی و مشکی 35/500 تومان
نقره ای           35/500 تومان

طالیی و مشکی 35/500 تومان
نقره ای           35/500 تومان

طالیی و مشکی 35/500 تومان
نقره ای           35/500 تومان

طالیی و مشکی 35/500 تومان
نقره ای           35/500 تومان

طالیی و مشکی 35/500 تومان
نقره ای           35/500 تومان

طالیی و مشکی 35/500 تومان
نقره ای           35/500 تومان

طالیی و مشکی 35/500 تومان
نقره ای           35/500 تومان

طالیی و مشکی 35/500 تومان
نقره ای           35/500 تومان

طالیی و مشکی 35/500 تومان
نقره ای           35/500 تومان

طالیی و مشکی 35/500 تومان
نقره ای           35/500 تومان

طالیی و مشکی 35/500 تومان
نقره ای           35/500 تومان

طالیی و مشکی 35/500 تومان
نقره ای           35/500 تومان

طالیی و مشکی 35/500 تومان
نقره ای           35/500 تومان

No. 63217 No. 63216 No. 63215 No. 63214 No. 63213

No. 63212 No. 63211 No. 63210 No. 63209 No. 63208

No. 63207 No. 63206 No. 63205 No. 63204 No. 63203
جاکارتی ترمو و فلز

جاکارتی ترمو و فلز

جاکارتی ترمو و فلز

جاکارتی ترمو و فلز

جاکارتی ترمو و فلز

جاکارتی ترمو و فلز

جاکارتی ترمو و فلز

جاکارتی ترمو و فلز

جاکارتی ترمو و فلز

جاکارتی ترمو و فلز

جاکارتی ترمو و فلز

جاکارتی ترمو و فلز

جاکارتی ترمو و فلز

جاکارتی ترمو و فلز

جاکارتی ترمو و فلز

جاکارتی ترمو و فلز

جاکارتی ترمو و فلز

جاکارتی ترمو و فلز

No. 63202 No. 63201 No. 63200
جاسوئیچی

No. 63111 No. 63110

جاسوئیچی جاسوئیچی جاسوئیچی جاسوئیچی جاسوئیچی

جاسوئیچی

جاسوئیچی جاسوئیچی جاسوئیچی

No. 63109 No. 63108 No. 63107 No. 63106 No. 63105

No. 63104 No. 63103 No. 63102
جاسوئیچی جاسوئیچی

No. 63101 No. 63100



فلز نقره ای 35/500 تومانطالیی و مشکی 35/500 تومان

طالیی و مشکی 35/500 تومان

قیمت: 39/500 تومانقیمت: 35/500 تومانفلز مشکی  35/500 تومانفلز نقره ای 35/500 تومانفلز نقره ای 35/500 تومان

قیمت: 145/000 تومانقیمت: 145/000 تومانقیمت: 145/000 تومانقیمت: 145/000 تومانقیمت: 145/000 تومان

قیمت: 000/000 تومانقیمت: 000/000 تومانقیمت: 95/000 تومانقیمت: 120/000 تومانقیمت: 145/000 تومان

جاکارتی ترمو و فلز

جاکارتی ترمو و فلز

No. 63232 No. 63231 No. 63230
جاکارتی ترمو و فلز

No. 63229 No. 63228

No. 63227 No. 63226 No. 63225 No. 63224 No. 63223

No. 63222 No. 63221 No. 63220 No. 63219 No. 63218

هولدر گوشی متر روکش دار نشکن کیف پول پالتویی

کیف پول پالتویی کیف پول پالتویی کیف پول پالتویی کیف پول پالتویی کیف پول پالتویی

No. 61800 No. 65200 No. 63505

No. 63504 No. 63503 No. 63502 No. 63501 No. 63500

No. 63400 No. 63300
کیف مدارک ترمو جعبه یادداشت 10*10 جاکارتی ترمو و فلز جاکارتی ترمو و فلز جاکارتی ترمو و فلز

No. 63235 No. 63234 No. 63233

طالیی و مشکی 35/500 تومان
نقره ای           35/500 تومان

طالیی و مشکی 35/500 تومان
نقره ای           35/500 تومان

طالیی و مشکی 35/500 تومان
نقره ای           35/500 تومان

طالیی و مشکی 35/500 تومان
نقره ای           35/500 تومان

طالیی و مشکی 35/500 تومان
نقره ای           35/500 تومان

طالیی و مشکی 35/500 تومان
نقره ای           35/500 تومان

طالیی و مشکی 35/500 تومان
نقره ای           35/500 تومان

مشکی             35/500 تومان
نقره ای           35/500 تومان

مشکی             35/500 تومان
نقره ای           35/500 تومان

طالیی              35/500 تومان
نقره ای           35/500 تومان

مشکی             35/500 تومان
نقره ای           35/500 تومان

طالیی و مشکی 35/500 تومان
نقره ای           35/500 تومان

جاکارتی ترمو و فلز

جاکارتی ترمو و فلز

جاکارتی ترمو و فلز

جاکارتی ترمو و فلز

جاکارتی ترمو و فلز

جاکارتی ترمو و فلز

جاکارتی ترمو و فلز

جاکارتی ترمو و فلز

جاکارتی ترمو و فلز جاکارتی ترمو و فلز جاکارتی ترمو و فلز

جاکارتی ترمو و فلز

مجتمـع چاپ و تبلیغـات کیانیکـو



قیمت: 1/500 تومان

قیمت: 2/150 تومان

︠︡﹝︀ت ︀پ ا︠︐︭︀︮﹩ ︑﹆﹢﹛ رو﹝﹫︤ی

تبدیل تقویم رومیزی عمومی به اختصاصی 

قیمت (تومان)شرح

4/500/000 تومانتقویم رومیزی دایکاتی

4/500/000 تومانتقویم رومیزی یادداشتی بزرگ

4/000/000 تومانتقویم رومیزی ساده

4/000/000 تومانتقویم رومیزی یادداشتی کوچک

1/000/000 تومانتبدیل یادداشت عمومی به اختصاصی
مبالغ فوق بدون احتساب پایه و جعبه اختصاصی بوده و فقط 

شامل برگههای تقویم بصورت اختصاصی میباشد.

طالکوب ، داغ کوب و لیزر

︠︡﹝︀ت ︀پ ا︠︐︭︀︮﹩ ︨︣ر︨﹫︡

هر جلد اضافه (تومان) تا 100 جلد (تومان) شرح

2500 250/000 طالکوب/ نقره کوب

2500 250/000 داغ کوب

چاپ جلد اختصاصی (چاپ 4 رنگ با سلفون مات یا براق)

قیمت (تومان)تعداد / جلد

ساخت کلیشه

350/000 تومان جهت سررسید تا سایز 8 × 8

400/000 تومان

چاپ روبان اختصاصی

جهت تقویم رومیزی تا سایز 3 × 20

چاپ سیلک

10003/800/000

5002/800/000

30005/800/000

20004/800/000

چاپ افست ( فرم داخل سررسید 4 رنگ ) (لت گذاری)

چاپ آستر بدرقه اختصاصی تک رنگ

تعداد / جلد

هر جلد اضافه (تومان) تا 1000 جلد (تومان) شرح

تعداد / جلد

چاپ ترام (چاپ تک رنگ لوگو یا ترام داخل صفحات سررسید)

2200 2/200/000 روبان

40006/800/000

50007/800/000

هر جلد اضافه (تومان) تا 100 جلد (تومان) شرح

تعداد / جلد

1000

قیمت (تومان)

3500 350/000 سیلک

3000

10002/000/000

2000

30004/000/000

4000

20003/000/000

5000

4 صفحه (تومان)

3/000/000

6/000/000

4/000/000

8/000/000

10/000/000

8 صفحه (تومان)

4/500/000

8/500/000

6/500/000

10/500/000

12/500/000

16 صفحه (تومان)

7/000/000

14/000/000

10/000/000

17/000/000

20/000/000

40005/000/000

هزینه هر فرم لت دوختی تا 1000 جلد 1/500/000 تومان و بابت 
هر جلد اضافه 1500 تومان به قیمت اضافه میگردد.

50006/000/000

به ازای هر رنگ اضافه 500/000 تومان به مبلغ اضافه میگردد.

قیمت (تومان)

10004/000/000

30006/000/000

20005/000/000

40007/000/000

50008/000/000

به ازای هر رنگ اضافه جهت ترام داخل صفحات قیمتهای این جدول دو برابر میگردد.

3000 300/000 لیزر فلزی

4500 450/000 لیزر چرمی و الکترونیکی

دفتر و فروشگاه مرکزی:
 تهران . خیابان انقالب اسالمی . پل چوبی. خیابان نامجو جنوبی . پالک 66 و 64

 (10خط ) 021-77623050
شماره واتس آپ و تلگرام        09128888779

قیمت: 1/500 تومان

قیمت: 2/150 تومان

No. 73600

No. 73601


