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 گرمی 100+ پاکت تحریر اطالعات متغیر و امکان درج سال نو با چاپ دو رو تبریککارت چاپ قیمت 
 

 گرمی 100+ پاکت تحریر  گرمی 250گالسه  تعداد

 ابعاد کارت بسته 50 100 150 200

 سانتی متر 15×  15 420,000 680,000 990,000 1,230,000

1,480,000 1,150,000 750,000 480,000 
 سانتی متر 13×  18
 سانتی متر 15×  21

 گرمی 100+ پاکت تحریر   گرمی 300کتان  تعداد

 ابعاد کارت بسته 50 100 150 200

 سانتی متر 15×  15 480,000 890,000 1,150,000 1,550,000

1,950,000 1,550,000 1,100,000 620,000 
 سانتی متر 13×  18
 سانتی متر 15×  21

 تعداد
 گرمی 300متاالیز

 گرمی 100+ پاکت تحریر 

 سانتی متر 15×  15 650,000 1,100,000 1,600,000 2,100,000

2,450,000 1,870,000 1,430,000 850,000 
 سانتی متر 13×  18
 سانتی متر 15×  21

 تعداد
  (کارت پستال اروپایی)گرمی  350ماندي

یکرو با پوشش سلفون  
 گرمی 100 تحریر +پاکت

 ابعاد کارت بسته 50 100 150 200

 سانتی متر 15×  15 870,000 1,450,000 1,950,000 2,650,000

3,100,000 2,350,000 1,950,000 1,200,000 
 سانتی متر 13×  18
 سانتی متر 15×  21

 اطالعات متغیر(اسامی مدعوین) در قالب فایل اکسل دریافت می گردد. -           به تومان می باشد. هاقیمت  -
 کارت داخل بدون افزایش هزینه و اطالعات متغیر   امکان چاپ نام -

 

 پاکت اختصاصی با اطالعات متغیرچاپ قیمت 
 

 ابعاد پاکت تعداد

200 150 100 50 
 سانتی متر 15×  15
 سانتی متر 13×  18
 سانتی متر 15×  21

 گرمی 100تحریر  270,000 470,000 650,000 900,000
 گرمی100کتان  350,000 650,000 950,000 1,200,000

 اطالعات متغیر(اسامی مدعوین) در قالب فایل اکسل دریافت می گردد. -           به تومان می باشد. هاقیمت  -
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امکان چاپ اسامى افراد 
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ابعاد بسته کارت ها: x 15 15          به همراه پاکت تحریر 100 گرم



 
 
 
 

 

 گرمی 100+ پاکت تحریر اطالعات متغیر و امکان درج سال نو با چاپ دو رو تبریککارت چاپ قیمت 
 

 گرمی 100+ پاکت تحریر  گرمی 250گالسه  تعداد

 ابعاد کارت بسته 50 100 150 200

 سانتی متر 15×  15 420,000 680,000 990,000 1,230,000

1,480,000 1,150,000 750,000 480,000 
 سانتی متر 13×  18
 سانتی متر 15×  21

 گرمی 100+ پاکت تحریر   گرمی 300کتان  تعداد

 ابعاد کارت بسته 50 100 150 200

 سانتی متر 15×  15 480,000 890,000 1,150,000 1,550,000

1,950,000 1,550,000 1,100,000 620,000 
 سانتی متر 13×  18
 سانتی متر 15×  21

 تعداد
 گرمی 300متاالیز

 گرمی 100+ پاکت تحریر 

 سانتی متر 15×  15 650,000 1,100,000 1,600,000 2,100,000

2,450,000 1,870,000 1,430,000 850,000 
 سانتی متر 13×  18
 سانتی متر 15×  21

 تعداد
  (کارت پستال اروپایی)گرمی  350ماندي

یکرو با پوشش سلفون  
 گرمی 100 تحریر +پاکت

 ابعاد کارت بسته 50 100 150 200

 سانتی متر 15×  15 870,000 1,450,000 1,950,000 2,650,000

3,100,000 2,350,000 1,950,000 1,200,000 
 سانتی متر 13×  18
 سانتی متر 15×  21

 اطالعات متغیر(اسامی مدعوین) در قالب فایل اکسل دریافت می گردد. -           به تومان می باشد. هاقیمت  -
 کارت داخل بدون افزایش هزینه و اطالعات متغیر   امکان چاپ نام -

 

 پاکت اختصاصی با اطالعات متغیرچاپ قیمت 
 

 ابعاد پاکت تعداد

200 150 100 50 
 سانتی متر 15×  15
 سانتی متر 13×  18
 سانتی متر 15×  21

 گرمی 100تحریر  270,000 470,000 650,000 900,000
 گرمی100کتان  350,000 650,000 950,000 1,200,000

 اطالعات متغیر(اسامی مدعوین) در قالب فایل اکسل دریافت می گردد. -           به تومان می باشد. هاقیمت  -
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