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كد  
حداقل   قيمت(تومان)   شرح محصول محصول 

  تيراژ 
  تيكه  7مديريتي  ست 01

  جعبه نفيس)- بگ پارچه اي-كيف پول-خودكار -ميلي آمپر8000پاور بانك - اسپيكر نمايشگر دار -(سررسيد رقعي 
1.350.000  5  

  تيكه  5ست مديريتي   02
  جعبه نفيس)-خودكارتكي -سركليدي-پاوربانك -فالسك -اروپايي (سررسيد  

1.290.000  5  

  تيكه  6ست مديريتي   03
  جعبه نفيس)- روان نويس-خودكار- جاكارتي-گيگ  16فلش -پاوربانك -(سررسيد اروپايي 

1.200.000  5  

  تيكه 9ست مديريتي  04
روان  - خودكار- جاكليدي- كيف پول-جاكارتي-گيگ 32فلش مموري -ميلي آمپر6000پاوربانك - (سررسيد وزيري

  جعبه نفيس)-بگ پارچه اي -نويس
995.000  5 

  يكه ت 4ست مديريتي   05
  جعبه نفيس چوبي)-خودكار-اسپيكر راديويي -ميلي آمپر10000پاور بانك طرح كاست-(سررسيد رقعي 

985.000  5 

  تيكه  4ست مديريتي   07
  )جعبه نفيس-خودكار-جاكارتي -ميلي آمپر6000پاوربانك -اروپايي (سررسيد  

696.000  5 

  يكه ت 3ست مديريتي   08
  )جعبه نفيس-گيگ  32فلش مموري -ميلي آمپر6000پاوربانك - سررسيد اروپايي(

696.000  5 

  يكه ت7ست مديريتي   09
 5  580.000  ) جعبه نفيس  -پارچه اي  بگ -روان نويس - خودكار-جاكليدي -جاكارتي-وزيري سررسيد (

  تيكه  2ست مديرتي   10
  )جعبه نفيس-ميلي آمپر6000پاوربانك -(سررسيد رقعي 

496.000  10 

  تيكه  4ست مديريتي   13
 10  465.000  )جعبه نفيس-جاكليدي كيفي-جاكارتي- كيف پاسپورتي شنل-سررسيد شنل (

  تيكه4مديريتيست   14
  )-جعبه نفيس-جاكارتي -جاكليدي-كيف پالتويي -سررسيد اروپايي (

465.000  10 

  تيكه  4ست مديريتي   15
 10  465.000  ) جعبه نفيس-جاكارتي -جاكليدي-كيف پالتويي -سررسيد اروپايي(

  تيكه  5ست مديريتي   16
  10  430.000  )جعبه نفيس-روان نويس-خودكار -سركليدي-پالتويي كيف -سررسيد اروپايي(

  تيكه  6ست مديريتي   17
  10  398.000  ) جعبه نفيس-روان نويس-خودكار -جاكارتي -سركليدي-كيف پالتويي -سررسيد اروپايي(

  تيكه  5ست مديريتي   18
  10  395.000  )جعبه نفيس- روان نويس - خودكار-جاكارتي -سركليدي-رقعي سررسيد(

  تيكه  4ست مديريتي   19
  10  395.000  )جعبه نفيس-جاكليدي- خودكار- كيف پول-سررسيد وزيري (

  تيكه  5ست مديريتي   20
 10  395.000  )جعبه نفيس- روان نويس - خودكار-جاكليدي -جاكارتي- سررسيد اروپايي(

  تيكه  4ست مديريتي   21
 10  395.000  ) جعبه نفيس- خودكار- كيف پول-جاكليدي-سررسيد وزيري (
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كد  
حداقل    قيمت(تومان)   شرح محصول محصول 

  تيراژ 
  تيكه 3ست مديريتي   24

  10  250.000  ) جعبه نفيس- خودكار - سررسيد اروپايي فلش دار (

   تيكه 2ست مديريتي   25
 40  125.000  ) جعبه نفيس- خودكار- سررسيد اروپايي(

  تيكه 4ست مديريتي   27
 10  210.000  )گ شاپ مقواييب -جاكارتي- تقويم زيردستي-تقويم روميزي -سررسيد رقعي(

  تيكه 4ست مديريتي   28
 10  210.000  )بگ شاپ مقوايي-جاكارتي- تقويم زيردستي-تقويم روميزي -سررسيد رقعي(

 20  275.000  جعبه نفيس-ارگانايزر  31
 20  265.000  ارگانايزر   32
  20  245.000  جعبه نفيس-ارگانايزر كليپس دار  33
 20  235.000  ارگانايزر دو لت  34
 20  230.000  ارگانايزر سه لت  35
 20  230.000  ارگانايزر سه لت  36
 30  119.000  ارگانايزر سه لت  37
 30  119.000 سررسيد وزيري چرم سه لت  38
 30  275.000  سررسيد وزيري چرم سه لت  39
  30  115.000  هفتگي–سررسيد الكچري رقعي   41
 30  105.000  كالسوري وزيري يكروزهسررسيد   43
 30  115.000  سررسيد وزيري چرم يكروزه فنري  44
  50  109.000  )17*12سايز-سررسيد دوقلو(سالنامه يكروزه+برنامه روزانه   45
  50  115.000  )17*12سايز-سررسيد دوقلو(سالنامه يكروزه+برنامه روزانه   46
 50  105.000  سررسيد وزيري چرم كيفي   47
 50  89.000  اينچ)  7سررسيد تبلتي هفتگي(سيليكوني   49
  50  85.000  اينچ) 7سررسيد تبلتي هفتگي(پارچه اي   50
  50  79.000  سررسيد يكروزه رقعي چرم(كاغذ كرم)   51
 50  77.000  سررسيد يكروزه رقعي ترمو(كاغذ كرم)   52
 50  78.000  سررسيد شانل يكروزه رقعي چرم (كاغذ كرم)  53
 50  76.000  سررسيد يكروزه رقعي ترمو(كاغذ كرم)   54

 50  75.000  سررسيد يكروزه وزيري چرم   1/58
 50  67.000  سررسيد يكروزه اروپايي چرم  2/58

 50  73.000  سررسيد يكروزه وزيري چرم   60
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كد  
حداقل    قيمت(تومان)   شرح محصول محصول 

  تيراژ 
  50  73.000  سررسيد يكروزه وزيري چرم   61
  50  72.000  ) كاغذ كرم(سررسيد يكروزه اروپايي چرم  62
 50  72.000  سررسيد يكروزه اروپايي چرم(كاغذ كرم)   63

 50  72.000  سررسيد يكروزه وزيري چرم   1/64
 50  63.000  سررسيد يكروزه اروپايي چرم  2/64

 50  70.000  سررسيد يكروزه وزيري چرم   65
 50  72.000  تكه  2سررسيد يكروزه اروپايي ترمو   66
 50  66.000  سررسيد يكروزه اروپايي چرم(كاغذ كرم)   67
  50  66.000  سررسيد يكروزه اروپايي چرم(كاغذ كرم)   68

  50  67.000  سررسيد يكروزه وزيري چرم   1/71
 50  60.000  سررسيد يكروزه اروپايي چرم  2/71
 50  67.000  چرم سررسيد يكروزه وزيري   1/72
 50  60.000  سررسيد يكروزه اروپايي چرم  2/72
 50  66.000  وزيري چرم سررسيد يكروزه   1/73
 50  59.000  اروپايي چرمسررسيد يكروزه   2/73
 50  67.000  چرم وزيري سررسيد يكروزه   1/74
 50  59.000  سررسيد يكروزه اروپايي چرم  2/74
 50  67.000  وزيري ترموسررسيد يكروزه   1/75
 50  62.000  ترمو اروپاييسررسيد يكروزه   2/75
 50  67.000  وزيري جلد پوست ماريسررسيد يكروزه   1/76
 50  59.000  اروپايي جلد پوست ماريسررسيد يكروزه   2/76

 50  67.000  سررسيد يكروزه وزيري چرم كشدار   79
 50  66.000  اروپايي چرم كشدارسررسيد يكروزه   80

 50  63.000  وزيري چرم سررسيد يكروزه   1/81
 50  56.000  يكروزه اروپايي چرمسررسيد   2/81

 50  59.000  سررسيد يكروزه اروپايي چرم پلنگي(كاغذ كرم)  82
 50  59.000  اروپايي چرم(كاغذ كرم) سررسيد يكروزه   83
  50  59.000  سررسيد يكروزه اروپايي چرم  84
  50  59.000  (كاغذ كرم) سررسيد يكروزه اروپايي چرم   85
 50  55.000  سررسيد يكروزه رقعي جلد نرم  88
 50  58.000 سررسيد يكروزه اروپايي چرم  89

  



Page 4 of 6                                                        1400دي ماه  –قيمت سررسيد و تقويم نقش آبرنگ  ليست  

كد  
حداقل    قيمت(تومان)   شرح محصول محصول 

  تيراژ 
  50  59.000  سررسيد يكروزه وزيري چيتا   1/90
  50  52.000  سررسيد يكروزه اروپايي چيتا  2/90
  100  58.000  وزيري سناتورسررسيد يكروزه   1/91
  100  54.000  سررسيد يكروزه اروپايي سناتور   2/91

 100  65.000  سررسيد يكروزه وزيري جلد سلفون   96

  100  -  سررسيد يكروزه وزيري فنري چرم  97
 100  52.000  سررسيد يكروزه وزيري جلد سلفون   98

 100  45.000  سررسيد يكروزه وزيري جلد سلفون   99

 100  53.000  فرمي)  24سررسيد يكروزه وزيري جلد سلفون(  102

  100  48.000  فرمي)  21سررسيد يكروزه وزيري جلد سلفون(  103
 100  47.000  سررسيد يكروزه وزيري جلد سلفون فنري   104

 100  47.000  سررسيد يكروزه رقعي جلد سلفون فنري  105

 100  41.000  سررسيد يكروزه رقعي جلد گالينگور  106

 100  41.000  سررسيد يكروزه رقعي جلد سلفون   107

  100  42.000  سررسيد يكروزه وزيري جلد چرم  108
  100  39.000  سررسيد يكروزه رقعي جلد سلفون   109
      سررسيد يكروزه وزيري جلد سلفون   110
  100  44.000  سررسيد دستيار اروپايي جلد ترمو   111
 100  41.000 سررسيد دستيار اروپايي جلد چرم  112

 100  33.000 سررسيد جيبي جلد نرم  115

 100  33.000  سررسيد جيبي جلد نرم   116

 200  17.000  سررسيد پالتويي جلد سلفون   117

 تقويم هاي روميزي
  -  استعالم   تقويم روميزي اختصاصي   120
 20  295.000  ست روميزي مدل گلد باكس   121
 20  235.000  ست روميزي مدل كاكتوس   122
  تقويم روميزي يادداشت دار+گل كاكتوس   123

 30  144.000  (پايه نئوپان لمينت طرح سنگ+جعبه)

 30  139.000  تقويم روميزي استند گل   124
 30  109.000  +جعبه)MDFتقويم روميزي ساعت دار+جا قلمي(پايه  125
 30  105.000  تقويم روميزي يادداشت دار+جا قلمي   126
  50  78.000  تقويم روميزي يادداشت دار+ جا قلمي(پايه پلكسي+جعبه)  129
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حداقل    قيمت(تومان)  شرح محصول  محصول 

  تيراژ 
 50  66.000  + جعبه)   MDFجا قلمي و گل مصنوعي(پايه -تقويم روميزي افرا  130
 50  52.000  + جعبه)   MDFتقويم روميزي يادداشت دار+ جا قلمي(پايه   131
 50  47.000  برگي(پايه سلفون) 56تقويم روميزي هفتگي   132
  50  47.000  برگي(پايه سلفون) 56تقويم روميزي هفتگي   133
 50  47.000  برگي(پايه سلفون) 56تقويم روميزي هفتگي   134
 50  44.000  برگي(پايه سلفون) 56تقويم روميزي هفتگي   135
 50  41.000  برگي(پايه سلفون) 56تقويم روميزي هفتگي   136
 50  41.000  برگ يادداشت(پايه سلفون)  40برگي + 52تقويم روميزي هفتگي   137
  50  45.000  + جعبه )    MDFپالس ( پايه تقويم روميزي كارا   138
 50  48.000 ) رنگ بندي پايه:مشكي،كرم طاليي،قهوه اي ذغالي،طوسي(تقويم روميزي الكچري چوب و پلكسي  140
 50  39.000  )رنگ بندي پايه:سفيد،قهوه اي،طوسي،ذغالي،گرافيت(تقويم روميزي ميالن چوب و پلكسي  141
 50  43.000  + جعبه) MDFيادداشت دار+ جا قلمي(پايه -تقويم روميزي خاتم  142
 80  41.000  + جعبه) MDFيادداشت دار + جا قلمي(پايه -تقويم روميزي روماك  143

  80  29.000  )+ جعبه   MDF ميزي يادداشت دار ( پايهتقويم رو  144
  80  28.000  ) + جعبه   MDF ( پايه استند دارميزي تقويم رو  145
 80  29.000  )طوسي،ذغالي،گرافيت رنگ بندي پاي:سفيد،قهوه اي،(وپلكسي MDFتقويم روميزي   146

 80  29.000  )طوسي،ذغالي،گرافيت رنگ بندي پاي:سفيد،قهوه اي،(وپلكسي MDFتقويم روميزي   147

 80  27.000  تقويم روميزي(پايه سلفون)  148

 80  25.000  تقويم روميزي(پايه سلفون)  149

  MDF(  24.000 100(پايه استند موبايل تقويم روميزي   150
  MDF(  23.000  100(پايه  تقويم روميزي   151
 100  21.000  تقويم روميزي پيكسل(پايه سلفون)   152

 100  20.000  تقويم روميزي يونيك(پايه سلفون)  153

 100  21.000  ) 15*20تقويم روميزي(پايه سلفون  154
 100  20.000  )16*20تقويم روميزي(پايه سلفون  155

 100  20.000  ) 10*26تقويم روميزي(پايه سلفون:  156

 100  18.500  ) 13*20روميزي(پايه چوبي:تقويم   157
 100  19.000  ) 24*17تقويم روميزي ايران(پايه سلفون  160
 100  19.000  ) 24*17تقويم روميزي بچه هاي شاد(پايه سلفون  161
 100  19.000  ) 24*17تقويم روميزي جهان(پايه سلفون  162
 100  19.000  )24*17تقويم روميزي طبيعت(پايه سلفون   163
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كد  
حداقل    قيمت(تومان)  شرح محصول  محصول 

 تيراژ 
  100  19.000  )24*17تقويم روميزي زرد و مشكي(پايه سلفون  164
  100  19.000  ) 24* 17تقويم روميزي آبرنگ(پايه سلفون  165
  100  19.000  ) 29* 12تقويم روميزي گل(پايه سلفون  166
  100  19.000  ) 20*20تقويم روميزي ايران،مردم،زندگي(پايه سلفون   167
 100  17.000  )18*16تقويم روميزي گل(پايه سلفون  169
170     
  MDF 16.000  100تقويم روميزي   171
 100  11.500  )11* 8تقويم روميزي ميني(پايه سلفون  176
 100  26.000  تقويم روميزي ميني(پايه سلفون+ جعبه كشويي)   177
 50  45.000  تقويم زير دستي(پايه سلفون + كاور پارچه اي)  181
 50  60.000  تقويم زيردستي  ترمو و چرم  182
 50  45.000  سورمه اي طاليي)-تقويم زيردستي(مشكي طاليي  183
 200  18.500  تقويم ديواري حصيري  190

  

  ليست قيمت خدمات چاپي
  قيمت(تومان)  تعداد   شرح قيمت(تومان)  تعداد   شرح

  1000تا   1  تامپو خودكار   000/300  هر عدد   كليشه داغكوب 
  به باال  500

000/300  
300  

  2500  هر طرف   ليزر خودكار   000/250  هر عدد   كليشه طالكوب 

  عدد 100تا  1  هزينه ضرب داغكوب
  عدد به باال  100

000/150  
 1500هر عدد  

  ليزر جاكارتي،ست ها،
  4000  عدد هر   2×5و سركليدي تا سايز 

  عدد 100تا  1  هزينه ضرب طالكوب
  عدد به باال  100

000/150  
ت  انهر س  هزينه ليزر روي پالك مولتي 1500هر عدد  

  200  مربع

  تومان مي باشد.  150 ،به ازاي هر سانتي متر مربع  2× 5هزينه چاپ ليزر در ابعاد بزرگتر از  
چاپ سيلك تقويم ديواري 

  50.000  هر عدد   هزينه شابلون چاپ سيلك   3000  هر عدد  حصيري 

چاپ سيلك ساك دستي  
چاپ سيلك ساك دستي رنگ    1000  هر عدد  رنگ هاي معمولي

  1200  هر عدد  هاي طاليي و نقره اي 

چاپ سيلك نايلون حداقل 
        1000  هر عدد  عدد   500

  چاپ سابليميشن ليوان
  uv چاپ سيلك   6000  هر عدد  دور تا دور تمام رنگي) 

  7007ليوان هاي مشكي و كد 

  عدد  250تا 
به   250از 

  باال هر عدد 

750.000  
3.000  

 


