نمونه طرح کارت دعوت پانزدهمين نمایشگاه بين المللی یراق آالت،
ماشين آالت مبلمان و صنایع وابسته

کد 101
ابعاد 11*11 :

تلفن 88670893 – 88771647 :

سفارشات  8صبح الی  12شب 09125353595 - 09121792157 :
arte_graphic@yahoo.com

www.artedigital.ir

نمونه طرح کارت دعوت پانزدهمين نمایشگاه بين المللی یراق آالت،
ماشين آالت مبلمان و صنایع وابسته

 تعرفه چاپ کارت دعوت دو رو با امکان درج اطالعات متغیر+پاکت تحریر  100گرمی
کاغذ گالسه  250گرمی+پاکت تحریر

تعداد

 100گرمی
ابعاد کارت بسته
 21 × 15سانتی متر

50

100

150

200

1450000

2400000

3350000

4250000

کاغذ کتان  300گرمی+پاکت تحریر

تعداد

 100گرمی
ابعاد کارت بسته

50

100

150

200

 21 × 15سانتی متر

1700000

2800000

4000000

5100000

کاغذ متاالیز(صدفی ،طالیی،نقره ای)

تعداد

 300گرمی+پاکت تحریر  100گرمی
ابعاد کارت بسته

50

100

150

200

 21 × 15سانتی متر

3300000

4400000

5600000

6700000

مقوای گالسه با پوشش

تعداد

سلفون+پاکت تحریر  100گرمی
ابعاد کارت بسته

50

100

150

200

 21 × 15سانتی متر

2100000

3200000

4250000

5550000



قیمت ها به تومان می باشد.



تحویل سفارش  24ساعته می باشد.



اطالعات متغیر در قالب فایل اکسل دریافت می گردد.

تلفن 88670893 – 88771647 :

سفارشات  8صبح الی  12شب 09125353595 - 09121792157 :
arte_graphic@yahoo.com

www.artedigital.ir

نمونه طرح کارت دعوت پانزدهمين نمایشگاه بين المللی یراق آالت،
ماشين آالت مبلمان و صنایع وابسته

 تعرفه چاپ دیجیتال پاکت با اطالعات متغیر
کاغذ تحریر  100گرمی

تعداد

ابعاد پاکت

50

100

150

200

 21 × 15سانتی متر

750000

1200000

1600000

2000000



قیمت ها به تومان می باشد.



تحویل سفارش  24ساعته می باشد.




مسئولیت کیفیت چاپ و رنگ فایل های RGBبر عهده مشتری می باشد.

بهترین نوع ارائه فایل برای چاپ دیجیتال با کیفیت افست  ،ارائه طرح مورد نظر با فرمت  PDFبا
کیفیت باال و یا فایل  TIFFبه صورت  CMYKو با رزولوشن  dpi 300است.



اطالعات متغیر در قالب فایل اکسل دریافت می گردد.



هزینه اجرای کامپیوتری  ،طراحی و عکاسی جداگانه محاسبه می گردد.



جهت آگاهی از قیمت چاپ در تیراژ باال و چاپ افست با ما تماس بگیرید.

تلفن 88670893 – 88771647 :

سفارشات  8صبح الی  12شب 09125353595 - 09121792157 :
arte_graphic@yahoo.com

www.artedigital.ir

