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Gift Sets

ست و نیم ست های مدیریتی



5

سررسید وزیری سلفونی
اسپیکر طرح سنتی

دفتر تلفن وزیری سلفونی
خودکار فلزی

تقویم رومیزی یادداشتی
جعبه لوکس

NO. 3000ست سنتی مدیریتی )فیروزه(

سررسید وزیری
ست روان نویس و خودکار فلزی

دفتر تلفن وزیری 
تقویم رومیزی یادداشتی بزرگ

جعبه لوکس

NO. 3001ست سنتی مدیریتی )گل و مرغ(
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سررسید سلفونی 17 × 12/5
جعبه یادداشت رومیزی 10 × 10

یادداشت سلفونی 17 × 12/5
کاغذ یادداشت 4 رنگ 10 × 10

تقویم رومیزی
جعبه لوکس

NO. 3002ست سنتی مدیریتی )کاشی کاری(

سررسید وزیری ترمو
ست روان نویس و خودکار فلزی

کیف پول پالتویی مدیریتی
جا کارتی

جعبه لوکس

NO. 3003ست مدیریتی
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سررسید وزیری ترمو
جاکارتی

کیف پول پالتویی
خودکار فلزی

جاسوئیچی
جعبه لوکس

NO. 3004ست مدیریتی

سررسید وزیری ترمو
خودکار فلزی 

کیف پول پالتویی
16 GB فلش مموری

جای ID کارت
جعبه لوکس

NO. 3005ست مدیریتی
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سررسید وزیری ترمو
ست روان نویس و خودکار فلزی

کیف پول پالتویی مدیریتی
جا کارتی

جعبه لوکس

NO. 3006ست مدیریتی

سررسید اروپایی ترمو
خودکار فلزی

5200 mAh پاور بانک
اسپیکر

شارژر فندکی 2 پورت
جعبه لوکس

NO. 3007ست مدیریتی
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سررسید وزیری ترمو
ست روان نویس و خودکار فلزی

2600 mAh پاور بانک
جا کارتی

جعبه لوکس

NO. 3008ست مدیریتی

سررسید وزیری ترمو
ست روان نویس و خودکار فلزی

جعبه لوکساسپیکر

NO. 3009ست مدیریتی



سررسید وزیری ترمو
خودکار فلزی

7800 mAh پاور بانک
جاسوئیچی

جعبه لوکس

NO. 3011ست مدیریتی
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سررسید وزیری ترمو
کیف پول پالتویی

7800 mAh پاور بانک
ست روان نویس و خودکار فلزی 

16 GB فلش مموری
جعبه لوکس

NO. 3010ست مدیریتی



سررسید وزیری ترمو
خودکار فلزی

5200 mAh پاور بانک
جا یادداشت 10 × 10

جعبه لوکس

NO. 3012ست مدیریتی

سررسید اروپایی ترمو
خودکار فلزی

5200 mAh پاور بانک
جاسوئیچی

جعبه لوکس

NO. 3013ست مدیریتی )الکترونیکی(
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سررسید اروپایی ترمو
ست روان نویس و خودکار فلزی

کیف پول پالتویی
جا کارتی

جعبه لوکس

NO. 3014ست مدیریتی

سررسید اروپایی ترمو
ست روان نویس و خودکار فلزی

2600 mAh پاور بانک
جاسوئیچی

16 GB فلش مموری
جعبه لوکس

NO. 3015ست مدیریتی 
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سررسید رقعی ترمو
ست روان نویس و خودکار فلزی

5200 mAh پاور بانک
ماوس بی سیم

16 GB فلش مموری
جعبه لوکس

NO. 3016ست مدیریتی )الکترونیکی(
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سررسید اروپایی ترمو
16 GB فلش مموری

ماوس بی سیم
جاسوئیچی

جا کارتی
جعبه لوکس

NO. 3017ست مدیریتی
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سررسید اروپایی
خودکار فلزی

10400 mAh پاور بانک
جاسوئیچی

جعبه لوکس

NO. 3018ست مدیریتی )الکترونیکی(

ماشین اصالح
اتو بخار مسافرتی

جعبه لوکسسشوار مسافرتی 

NO. 3019ست الکتریکی



7800 mAh پاور بانک
چراغ اضطراری

چراغ مطالعه
 8 GB فلش مموری

شارژر با دو پورت خروجی
جعبه لوکس

NO. 3020ست مدیریتی )الکترونیکی(

پاور بانک mAh 2000 و استند موبایل
هد ست

جعبه لوکسکابل شارژ 

NO. 3021ست مدیریتی )الکترونیکی(
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10400 mAh پاور بانک
ماوس بی سیم

اسپیکر دارای ساعت دیجیتالی
شارژر فندکی 2 پورت

جعبه لوکس

NO. 3022نیم ست مدیریتی )الکترونیکی(

هدست
شارژر فندکی 2 پورت

اسپیکر
دو شاخه شارژر

2600 mAh پاور بانک
جعبه لوکس

NO. 3023نیم ست مدیریتی )الکترونیکی(
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اسپیکر
5200 mAh پاور بانک

ایرپاد
کاور همراه ایرپاد

جعبه لوکس

NO. 3024نیم ست مدیریتی )الکترونیکی(

دستگاه بخور و رطوبت ساز 
ست خودکار و روان نویس فلزی

کیف همراه با کابل شارژر
کیف همراه با هندزفری                

شارژر دو خروجی
جعبه لوکس

NO. 3025نیم ست مدیریتی
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جعبه لوکساتو بخار مسافرتیسشوار مسافرتی

NO. 3027نیم ست الکتریکی

18

اسپیکر
شارژر فندکی 2 پورت

 16 GB فلش مموری
ماوس بی سیم

جعبه لوکس

NO. 3026نیم ست مدیریتی )الکترونیکی(
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5200 mAh پاور بانک
دارای متعلقات

جعبه لوکسماشین صورت تراش

NO. 3028نیم ست مدیریتی )الکترونیکی(

10400 mAh پاور بانک
 16 GB فلش مموری

خودکار فلزی
جاسوئیچی

جعبه لوکس

NO. 3029نیم ست مدیریتی )الکترونیکی(



7800 mAh پاور بانک
ست روان نویس و خودکار فلزی

ایرپاد
کاور همراه ایرپاد

جا خودکاری ترمو
جعبه لوکس

NO. 3030نیم ست مدیریتی )الکترونیکی(
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7800 mAh پاور بانک
16 GB فلش مموری

جعبه لوکسست روان نویس و خودکار فلزی

NO. 3031نیم ست مدیریتی )الکترونیکی(
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7800 mAh پاور بانک
خودکار فلزی

16 GB فلش مموری
ایرپاد

جعبه لوکس

NO. 3032نیم ست مدیریتی )الکترونیکی(

7800 mAh پاور بانک
مونوپاد 

جعبه لوکسشارژر فندکی دو پورت

NO. 3033نیم ست مدیریتی )الکترونیکی(



5200 mAh پاور بانک
خودکار فلزی

کیف پول پالتویی
جاسوئیچی

جعبه لوکس

NO. 3035نیم ست مدیریتی

22

5200 mAh پاور بانک
ست روان نویس و خودکار فلزی

 16 GB جعبه لوکسفلش مموری

NO. 3034نیم ست مدیریتی )الکترونیکی(
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 16 GB فلش مموری
جاسوئیچی

جعبه لوکسست روان نویس و خودکار فلزی

NO. 3036نیم ست مدیریتی

 16 GB فلش مموری
خودکار فلزی

کیف پول پالتویی
جاسوئیچی

جعبه لوکس

NO. 3037نیم ست مدیریتی
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جعبه لوکسست روان نویس و خودکار فلزیکیف پول پالتویی

NO. 3038نیم ست مدیریتی

جعبه لوکسست روان نویس و خودکار فلزیکیف پول پالتویی

NO. 3039نیم ست مدیریتی
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قاب گوشی
جاسوئیچـی

جا کارتی  
خودکار فلزی

جعبه لوکس

NO. 3040نیم ست مدیریتی

جاسوئیچـی 
آینه جیبی بانوان

جعبه لوکسجا کارتی 

NO. 3041نیم ست مدیریتی



Hard Box

جعبه هارد باکس



19/5 × 10/5  × 2/5  )Hard Box( جعبه کیف پولNO. 3150

NO. 3151جعبه سررسید )Hard Box(    3/5 ×  19/5 × 25 سانتیمتر

27

NO. 3152جعبه سررسید )Hard Box(    5 ×  22/5 × 22/5 سانتیمتر
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NO. 3153جعبه ست ارتفاع بلند )Hard Box(    6 ×  29/8 × 45/3 سانتیمتر

NO. 3154جعبه ست )Hard Box(    3/8 ×  29/8 × 45/3 سانتیمتر



29

NO. 3155جعبه ست )Hard Box(    3/8 ×  29/8 × 45/3 سانتیمتر

NO. 3156جعبه ست )Hard Box(    3/8 ×  29/8 × 45/3 سانتیمتر



Electronic
Gifts

هدایای الکترونیکی
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10000 mAh / پاور بانک وایرلس   دارای دو خروجیNO. 3700

7800 mAh / پاور بانک   دارای دو خروجیNO. 3701

5200 mAh / پاور بانک   دارای یک خروجیNO. 3702
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5200 mAh / پاور بانک   دارای دو خروجیNO. 3704

2600 mAh / پاور بانک   دارای یک خروجیNO. 3705

7800 mAh / پاور بانک   دارای دو خروجیNO. 3706
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5200 mAh / پاور بانک   دارای یک خروجیNO. 3708

2600 mAh / پاور بانک   دارای یک خروجیNO. 3709

10400 mAh / پاور بانک   دارای دو خروجیNO. 3712
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8000 mAh / پاور بانک   دارای دو خروجیNO. 3713

8400 mAh / پاور بانک   دارای دو خروجیNO. 3714

2000 mAh / پاور بانک استندی   دارای دو خروجیNO. 3716



POWER BANK

35

12000 mAh / دارای 4 خروجی  ) LED پاور بانک استندی )فضای تبلیغاتNO. 3717

10000 mAh / پاور بانک   دارای دو خروجیNO. 3718

16 GB / فلش مموریNO. 3719
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16 GB / فلش مموریNO. 3720

16 GB / فلش مموریNO. 3721

16 GB / فلش مموریNO. 3722



37

8 GB / فلش مموریNO. 3723

8 GB / فلش مموریNO. 3724

8 GB / فلش مموری کارتیNO. 3725
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2 Port   دو شاخه شارژNO. 3726

2 Port   شارژر فندکیNO. 3727

NO. 3728چراغ اضطراری
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NO. 3729چراغ اضطراری

NO. 3730چراغ اضطراری

NO. 3731دستگاه بخور و رطوبت ساز ماشین
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)USB(  پنکه رومیزیNO. 3732

NO. 3733هـد ست  )با قابلیت تماس(

NO. 3734اسپیکر
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NO. 3735ماشین اصالح

NO. 3736ماشین اصالح کوچک

NO. 3737کابل شارژ به همراه کیف



Promotional
Gifts

هدایای تبلیغاتی
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NO. 3500کیف پول پالتویی

NO. 3501کیف پول پالتویی

NO. 3502کیف پول پالتویی
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NO. 3503کیف پول پالتویی

NO. 3504کیف پول پالتویی

NO. 3505کیف پول پالتویی
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NO. 3506کیف پول پالتویی

NO. 3507کیف پول پالتویی

NO. 3508کیف پول بانوان
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NO. 3509جلد شناسنامه و پاسپورت

NO. 3510جا خودکاری ترمو

NO. 3511جعبه یادداشت 10×10 ترمو
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NO. 3516جا کارتی فلزی

NO. 3514جا کارتی ترمو و فلز

NO. 3512جا کارتی ترمو و فلز

NO. 3517جا کارتی فلزی

NO. 3515جای ID کارت ترمو 12 برگی

NO. 3513جا کارتی ترمو و فلز
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NO. 3554خودکار فلزی

NO. 3552خودکار فلزی

NO. 3550خودکار فلزی

NO. 3555خودکار فلزی

NO. 3553خودکار فلزی

NO. 3551خودکار فلزی
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NO. 3560خودکار فلزی

NO. 3558خودکار فلزی

NO. 3556خودکار فلزی

NO. 3561خودکار فلزی

NO. 3559خودکار فلزی

NO. 3557خودکار فلزی
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NO. 3566خودکار پالستیکی

NO. 3564خودکار پالستیکی

NO. 3562خودکار پالستیکی

NO. 3567خودکار پالستیکی

NO. 3565خودکار پالستیکی

NO. 3563خودکار پالستیکی
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NO. 3572جعبه خودکار چوبی

LED خودکارNO. 3570

NO. 3568خودکار پالستیکی

NO. 3573جعبه خودکار چوبی

LED خودکارNO. 3571

NO. 3569خودکار پالستیکی
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NO. 3575جعبه خودکار چوبیNO. 3574جعبه خودکار چوبی

NO. 3602جاسوئیچی

NO. 3600جاسوئیچی

NO. 3603جاسوئیچی

NO. 3601جاسوئیچی
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NO. 3605جاسوئیچیNO. 3604جاسوئیچی

NO. 3608جاسوئیچی

NO. 3606جاسوئیچی

NO. 3609جاسوئیچی

NO. 3607جاسوئیچی
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NO. 3611جاسوئیچیNO. 3610جاسوئیچی

NO. 3652اسپند دودٌکن

NO. 3650اسپند دودٌکن

NO. 3653اسپند دودٌکن

NO. 3651اسپند دودٌکن
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NO. 3657ساعت رومیزی

NO. 3654چراغ قوه

NO. 3656لیوان تبلیغاتی

NO. 3655چراغ قوه



سررسید مدیریتی )ارگانایزر(

Calendar Of
Organizer
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NO. 3200ارگانایزر ترمو استندی )رحلی(

استند تبلت و موبایل 
جای مدارک، کارت ویزیت، پاوربانک و فلش مموری

داخله دو رنگ - یادداشت
تحریر 70 گرم

NO. 3201ارگانایزر ترمو استندی )وزیری(

استند تبلت و موبایل 
جای مدارک، کارت ویزیت، پاوربانک و فلش مموری

داخله دو رنگ - یادداشت
تحریر 70 گرم
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NO. 3202ارگانایزر ترمو

4 صفحه لت رنگی ابتدای سررسید
8 صفحه کارت پستال بین اوراق

داخله دو رنگ - یک روز در صفحه به استثناء جمعه
تحریر 70 گرم

NO. 3203سررسید مدیریتی )ترمو سه تکه کیف دار(

دارای کیف پوشه ای، سررسید جداگانه، کیف سررسید، کش نگهدارنده 
کیف،دارای بهترین جنس ترمو، قابلیت داغکوب لوگو

داخله دو رنگ - یک روز در صفحه به استثناء جمعه / دو روزه
تحریر 70 گرم
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NO. 3204ارگانایزر ترمو

4 صفحه لت رنگی ابتدای سررسید
8 صفحه کارت پستال بین اوراق

داخله دو رنگ - یک روز در صفحه به استثناء جمعه
تحریر 70 گرم

NO. 3205ارگانایزر چـرم )پوست ماری(

4 صفحه لت رنگی ابتدای سررسید
8 صفحه کارت پستال بین اوراق

داخله دو رنگ - یک روز در صفحه به استثناء جمعه
تحریر 70 گرم



سررسید
چرم / ترمو / سلفونی / گالینگور

Calendar Of
Laether & Film
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NO. 3300سررسید وزیری ترمـو برجستـه

336 صفحه )21 فرم(
صحافی دوختی

داخله دو رنگ - یک روز در صفحه به استثناء جمعه
تحریر 70 گرم

NO. 3301سررسید وزیری ترمو طرح سنگ

336 صفحه )21 فرم(
صحافی دوختی

داخله دو رنگ - یک روز در صفحه به استثناء جمعه
تحریر 70 گرم
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NO. 3302سررسید وزیری چرم طرح پارچه

336 صفحه )21 فرم(
صحافی دوختی

داخله دو رنگ - یک روز در صفحه به استثناء جمعه
تحریر 70 گرم

NO. 3303سررسید وزیری چرم طرح حصیـری دو رنگ

336 صفحه )21 فرم(
صحافی دوختی 

داخله دو رنگ - یک روز در صفحه به استثناء جمعه
تحریر 70 گرم
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NO. 3304سررسید وزیری ترمو دو تکه

336 صفحه )21 فرم(
صحافی دوختی

داخله دو رنگ - یک روز در صفحه به استثناء جمعه
تحریر 70 گرم

NO. 3305سررسید وزیری ترمـو

336 صفحه )21 فرم(
صحافی دوختی

336 صفحه )21 فرم(
صحافی دوختی



NO. 3306سررسید وزیری ترمو )طرح جین(

336 صفحه )21 فرم(
صحافی دوختی 

داخله دو رنگ - یک روز در صفحه به استثناء جمعه
تحریر 70 گرم

64

NO. 3307سررسید وزیری ترمو

336 صفحه )21 فرم(
صحافی دوختی 

داخله دو رنگ - یک روز در صفحه به استثناء جمعه
تحریر 70 گرم
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NO. 3309سررسید وزیری طرح حصیـری لیزری

336 صفحه )21 فرم(
صحافی دوختـی

داخله دو رنگ - یک روز در صفحه به استثناء جمعه
تحریر 70 گرم

NO. 3308سررسید وزیری چرم

336 صفحه )21 فرم(
صحافی دوختی 

داخله دو رنگ - یک روز در صفحه به استثناء جمعه
تحریر 70 گرم
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NO. 3311سررسید وزیری ترمو )کمربندی(

336 صفحه )21 فرم(
صحافی دوختی 

داخلی دو رنگ - یک روز در صفحه به استثناء جمعه
تحریر 70 گرم

NO. 3310سررسید وزیری ترمو )مگنتی لوزی دار(

336 صفحه )21 فرم(
صحافی دوختی 

داخله دو رنگ - یک روز در صفحه به استثناء جمعه
تحریر 70 گرم
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NO. 3312سررسید وزیری ترمو )لب گرد(

336 صفحه )21 فرم(
صحافی دوختی 

داخله دو رنگ - یک روز در صفحه به استثناء جمعه
تحریر 70 گرم

NO. 3313سررسید وزیری ترمو )لبه فلزی(

336 صفحه )21 فرم(
صحافی دوختی 

داخله دو رنگ - یک روز در صفحه به استثناء جمعه
تحریر 70 گرم
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NO. 3315سررسید وزیری ترمو )کش دار(

208 صفحه )13 فرم(
صحافی دوختی

داخله دو رنگ - دو روز در یک صفحه
تحریر 70 گرم

NO. 3314سررسید وزیری ترمو )2 تکه مگنتی(

336 صفحه )21 فرم(
صحافی دوختی

داخله دو رنگ - یک روز در صفحه به استثناء جمعه
تحریر 70 گرم



69

NO. 3317سررسید وزیری دو روزه چرم

208 صفحه )13 فرم(
صحافی فنری

داخله دو رنگ - دو روز در یک صفحه
تحریر 70 گرم

NO. 3316سررسید وزیری دو روزه گالینگور

208 صفحه )13 فرم(
صحافی فنری

داخله دو رنگ - دو روز در یک صفحه
تحریر 70 گرم
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NO. 3318سررسید حافظ جلد سلفونی )قهوه ای(

336 صفحه )21 فرم(
صحافی دوختی

داخله دو رنگ - یک روز در صفحه به استثناء جمعه
تحریر 70 گرم

NO. 3319سررسید حافظ جلد سلفونی )طالیی(

336 صفحه )21 فرم(
صحافی دوختی

داخله دو رنگ - یک روز در صفحه به استثناء جمعه
تحریر 70 گرم
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NO. 3320سررسید تخت جمشید

336 صفحه )21 فرم(
صحافی دوختی

داخله دو رنگ - یک روز در صفحه به استثناء جمعه
تحریر 70 گرم

NO. 3321سررسید پاسارگاد

336 صفحه )21 فرم(
صحافی دوختی

داخله دو رنگ - یک روز در صفحه به استثناء جمعه
تحریر 70 گرم



72

NO. 3322سررسید اهل بیت

336 صفحه )21 فرم(
صحافی دوختی

داخله دو رنگ - یک روز در صفحه به استثناء جمعه
تحریر 70 گرم

NO. 3323سررسید اهل بیت

336 صفحه )21 فرم(
صحافی دوختی

داخله دو رنگ - یک روز در صفحه به استثناء جمعه
تحریر 70 گرم
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NO. 3324سررسید چهارده معصوم

336 صفحه )21 فرم(
صحافی دوختی

داخله دو رنگ - یک روز در صفحه به استثناء جمعه
تحریر 70 گرم

NO. 3325سررسید چهارده معصوم

336 صفحه )21 فرم(
صحافی دوختی

داخله دو رنگ - یک روز در صفحه به استثناء جمعه
تحریر 70 گرم
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NO. 3326سررسید جلد سلفونی

336 صفحه )21 فرم(
صحافی دوختی

داخله دو رنگ - یک روز در صفحه به استثناء جمعه
تحریر 70 گرم

NO. 3327سررسید وزیری سلفونی برجستـه

336 صفحه )21 فرم( )4 صفحه لت رنگی گالسه(
صحافی فنر از داخل

داخله چهار رنگ - یک روز در صفحه به استثناء جمعه
تحریر 70 گرم
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NO. 3328دفتر تلفن

36 برگ )72 صفحه( / دفتر تلفن + 8 صفحه لت رنگی
صحافی فنـری  

داخله چهـار رنگ
گالسه 250 گرم مات

NO. 3329سررسید خشتی ترمو )جای ID کارت(

336 صفحه
صحافی دوختی

داخله دو رنگ - یک روز در صفحه به استثناء جمعه
تحریر 70 گرم
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NO. 3330سررسید خشتی ترمو )مگنتی(

336 صفحه
صحافی دوختی

داخله دو رنگ - یک روز در صفحه به استثناء جمعه
تحریر 70 گرم

NO. 3331سررسید چرم خشتی )کمربندی(

336 صفحه
صحافی دوختی

داخله دو رنگ - یک روز در صفحه به استثناء جمعه
تحریر 70 گرم
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NO. 3332سررسید رقعی بزرنتی

336 صفحه )21 فرم(
صحافی دوختی

داخله دو رنگ - یک روز در صفحه به استثناء جمعه
تحریر 70 گرم

NO. 3333سررسید رقعی جلد نرم جیر

336 صفحه )21 فرم(
صحافی دوختی

داخله دو رنگ - یک روز در صفحه به استثناء جمعه
تحریر 70 گرم
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NO. 3334سررسید رقعی چرمی طرح پارچه

336 صفحه )21 فرم(
صحافی دوختی  

داخله دو رنگ - یک روز در صفحه به استثناء جمعه
تحریر 70 گرم

NO. 3335سررسید رقعی جلد نرم پیکسلی

336 صفحه )21 فرم(
صحافی دوختی

داخله دو رنگ - یک روز در صفحه به استثناء جمعه
تحریر 70 گرم
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NO. 3336سررسید اروپایی متالیک ترمو خارجی

336 صفحه )21 فرم(
صحافی دوختی  

داخله دو رنگ - یک روز در صفحه به استثناء جمعه
تحریر 70 گرم

NO. 3337سررسید اروپایی پوست ماری براق

336 صفحه )21 فرم(
صحافی دوختی  

داخله دو رنگ - یک روز در صفحه به استثناء جمعه
تحریر 70 گرم
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NO. 3338سررسید اروپایی پوست ماری

336 صفحه )21 فرم(
صحافی دوختی  

داخله دو رنگ - دستیـار
تحریر 70 گرم

NO. 3339سررسید اروپایی کش دار طرح حصیـری

336 صفحه )21 فرم(
صحافی دوختی  

داخله دو رنگ - دستیـار
تحریر 70 گرم
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NO. 3341سررسید چرم اروپایی لیزری جلد نرم با پیکسل

336 صفحه )21 فرم(
صحافی دوختی

داخله دو رنگ - یک روز در صفحه به استثناء جمعه
تحریر 70 گرم

NO. 3140سررسید چرم اروپایی لیزری با پالک گرد

336 صفحه )21 فرم(
صحافی دوختی

داخله دو رنگ - یک روز در صفحه به استثناء جمعه
تحریر 70 گرم
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NO. 3342سررسید اروپایی جلد نرم با پیکسل

208 صفحه )13 فرم(
صحافی فنـری

داخله دو رنگ - دستیـار
تحریر 70 گرم

NO. 3343سررسید اروپایی ترمو )طرح چوب(

208 صفحه )13 فرم(
صحافی فنـری

داخله دو رنگ - دستیار
تحریر 70 گرم
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NO. 3344سررسید اروپایی پارچه ای )جیب دار(

208 صفحه )13 فرم(
صحافی فنـری

داخله دو رنگ - دستیـار
تحریر 70 گرم

NO. 3345سررسید اروپایی رنگی جیـر

208 صفحه )13 فرم(
صحافی فنـری  

داخله دو رنگ - دستیـار
تحریر 70 گرم
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NO. 3346سررسید اروپایی رنگی کش دار

208 صفحه )13 فرم(
صحافی دوختی

داخله دو رنگ - دستیـار
تحریر 70 گرم

NO. 3347سررسید اروپایی ترمو )کش دار(

208 صفحه )13 فرم(
صحافی دوختی

داخله دو رنگ - دستیـار
تحریر 70 گرم
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NO. 3349سررسید 17×12/5 جلد سخت

336 صفحه )21 فرم(
صحافی دوختی

داخله دو رنگ - یک روز در صفحه به استثناء جمعه
تحریر 70 گرم

NO. 3348سررسید 17×12/5 جلد نرم

336 صفحه )21 فرم(
صحافی دوختی

داخله دو رنگ - یک روز در صفحه به استثناء جمعه
تحریر 70 گرم



تقویم جیبی

Pocket
Calendar
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تقویم جیبی چهارده معصوم
NO. 2400

تقویم جیبی اهل بیت
NO. 2401

تقویم جیبی حافظ قهوه ای
NO. 2402

تقویم جیبی حافظ آبی
NO. 2403

تقویم جیبی بانوان
NO. 2404

تقویم جیبی عشق یعنی ...
NO. 2405
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تقویم جیبی ورزشی قرمز
NO. 2406

تقویم جیبی ورزشی آبی
NO. 2407

تقویم جیبی روان شناسی
NO. 2408

تقویم جیبی راز موفقیت
NO. 2409

تقویم جیبی طالع بینی
NO. 2410

تقویم جیبی شکوفه ها
NO. 2411
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تقویم جیبی کالسیک
NO. 2412

تقویم جیبی کالسیک
NO. 2413

تقویم جیبی کالسیک
NO. 2414

تقویم جیبی کالسیک

تقویم های جیبی همراه همیشگی لحظات شما

NO. 2415

رنگــی تمــام  بصــورت  جیبــی  هــای  تقویــم  تمامــی 
جلــد با روکش ســلفون همراه با خدمــات تکمیلی اکلیل



تقویم رومیزی

Desk
Calendar
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تحریر 70 گرمی خارجی
دو رنگ

640 صفحه )320 برگ(
ابعاد : 11/5 × 8/5

دارای یادداشت
پانچی 2 سوراخ بدون پایه

NO. 2070تقویم رومیزی روزشمار پانچی

تقویم هفتگی 21 × 7 دو رنگ 
یادداشت روزانه پرفراژی 21 × 14 

جلد گالینگور خارجی
تعداد یادداشت : 64 برگ

ابعاد : 5 × 22 × 31
فضای تبلیغاتی:  21 × 5

NO. 2069زیر دستی کالسیک مدیران
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پایه: سلفونی / مقوای سخت
داخله: 26 صفحه مقوای کارتی 180 گرم

ابعاد تصویر: 10 × 17 
ابعاد یادداشت : 19/5 × 21/5

ابعاد کل کار: 11 × 22 × 28
فضای تبلیغات: 4 × 10

NO. 2072تقویم رومیزی مدیران )انتزاعی(

پایه: سلفونی / مقوای سخت
موضوع: مناظر طبیعی

داخله: 108 صفحه گالسه 150 گرم
ابعاد کل کار: 15 ×16 × 28/8

ابعاد تصویر: 13/5 × 29 
فضای تبلیغات: 9 × 26

NO. 2071تقویم رومیزی دو کـاره منظره
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پایه : سلفون / مقوای سخت 
جعبه یادداشت 10×10 ) خرید یادداشت اختیاری (

داخله : 26 صفحه گالسه 200 گرم همراه UV موضعی
ابعاد کل کار: 14 × 18 × 12

ابعاد تصویر: 17 × 10 
فضای تبلیغات : 16 × 2/5

NO. 2073تقویم رومیزی منظره خارجی )یادداشتی(

پایه : سلفون / مقوای سخت 
جعبه یادداشت 10×10 ) خرید یادداشت اختیاری (

داخله : 26 صفحه گالسه 200 گرم همراه UV موضعی
ابعاد کل کار: 14 × 18 × 12

ابعاد تصویر: 17 × 10 
فضای تبلیغات : 16 × 2/5

NO. 2074تقویم رومیزی چشم انداز )یادداشتی(
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پایه : سلفون / مقوای سخت 
موضوع: جنگل

داخله : 26 صفحه گالسه 200 گرم همراه UV موضعی
ابعاد کل کار: 21 × 8 × 11

ابعاد تصویر: 9 × 15 
فضای تبلیغات : 4 × 9

NO. 2076تقویم رومیزی جنگل

پایه : سلفون / مقوای سخت 
جعبه یادداشت 10×10 ) خرید یادداشت اختیاری (

داخله : 26 صفحه گالسه 200 گرم همراه UV موضعی
ابعاد کل کار: 14 × 11 × 11

ابعاد تصویر: 9/5 × 11 
فضای تبلیغات : 2/5 × 9

NO. 2075تقویم رومیزی جاذبه های گردشگری )یادداشتی(
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پایه : سلفونی / مقوای سخت
جلد: گالسه 250 گرم همراه UV موضعی و برجسته

داخله : 26 صفحه گالسه 200 گرم همراه UV موضعی
ابعاد کل کار:  16 × 8 × 21

ابعاد تصویر: 10/5 × 17 
فضای تبلیغات : 4 × 16

NO. 2077تقویم رومیزی تهران قدیم

پایه : سلفونی / مقوای سخت
جلد: گالسه 250 گرم همراه UV موضعی و برجسته

داخله : 26 صفحه گالسه 200 گرم همراه UV موضعی
ابعاد کل کار:  16 × 8 × 21

ابعاد تصویر: 10/5 × 17 
فضای تبلیغات : 4 × 16

NO. 2078تقویم رومیزی سنتی
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پایه : سلفونی / مقوای سخت
جلد: گالسه 250 گرم همراه UV موضعی و برجسته

داخله : 26 صفحه گالسه 200 گرم همراه UV موضعی 
ابعاد کل کار: 15 × 8 × 24

ابعاد تصویر: 23/5 × 11/5 
فضای تبلیغات : 23 × 4

NO. 2080تقویم رومیزی آیه

پایه : سلفونی / مقوای سخت
جلد: گالسه 250 گرم همراه UV موضعی و برجسته

داخله : 26 صفحه گالسه 200 گرم همراه UV موضعی
ابعاد کل کار:  16 × 8 × 21

ابعاد تصویر: 10/5 × 17 
فضای تبلیغات : 4 × 16

NO. 2079تقویم رومیزی فیروزه
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پایه : سلفونی / مقوای سخت
جلد: گالسه 250 گرم همراه UV برجسته

داخله : 26 صفحه گالسه 200 گرم همراه UV موضعی
ابعاد کل کار: 18 × 8 × 15

ابعاد تصویر: 14/5 × 14/5 
فضای تبلیغات : 3 × 14/5

NO. 2081تقویم رومیزی کلبه

پایه : سلفونی / مقوای سخت
جلد: گالسه 250 گرم همراه UV موضعی و برجسته

داخله : 26 صفحه گالسه 200 گرم همراه UV موضعی
ابعاد کل کار: 18 × 8 × 15

ابعاد تصویر: 14/5 × 14/5 
فضای تبلیغات : 3 × 11

NO. 2082تقویم رومیزی طبیعت بی جان
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پایه : سلفونی / مقوای سخت
جلد: گالسه 250 گرم همراه UV موضعی و برجسته

داخله : 26 صفحه گالسه 200 گرم همراه UV موضعی
ابعاد کل کار: 18 × 8 × 15

ابعاد تصویر: 14/5 × 14/5 
فضای تبلیغات : 3 × 11

NO. 2084تقویم رومیزی کاشی کاری

پایه : سلفونی / مقوای سخت
جلد: گالسه 250 گرم همراه UV موضعی و برجسته

داخله : 26 صفحه گالسه 200 گرم همراه UV موضعی
ابعاد کل کار: 18 × 8 × 15

ابعاد تصویر: 14/5 × 14/5 
فضای تبلیغات : 3 × 11

NO. 2083تقویم رومیزی غروب
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پایه : سلفونی / مقوای سخت
جلد: گالسه 250 گرم همراه UV موضعی و برجسته

داخله : 26 صفحه گالسه 200 گرم همراه UV موضعی
ابعاد کل کار: 16 × 8 × 23

ابعاد تصویر: 11 × 23
فضای تبلیغات : 3/5 × 14

NO. 2085تقویم رومیزی تخت جمشید

پایه : سلفونی / مقوای سخت
جلد: گالسه 250 گرم همراه UV موضعی و برجسته

داخله : 26 صفحه گالسه 200 گرم همراه UV موضعی
ابعاد کل کار: 16 × 8 × 23

ابعاد تصویر: 11 × 23
فضای تبلیغات : 3/5 × 14

NO. 2086تقویم رومیزی گل
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ابعاد: 1/7 × 16/8 × 22 یووی موضعی و برجستهجنس : مقوای ایندر برد 300 گرم 

NO. 2087جعبه رومیزی )سایز کدهای 2086 - 2085(

ابعاد: 1/7 × 15/5 × 19/5 یووی موضعی و برجستهجنس : مقوای ایندر برد 300 گرم 

NO. 2088جعبه رومیزی )سایز کدهای 2084 - 2083- 2082 - 2081(
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ابعاد: 5 × 12/5 × 17/7 یووی موضعی و برجستهجنس : مقوای ایندر برد 300 گرم 

NO. 2089جعبه رومیزی )سایز کدهای 2074 - 2073(

ابعاد: 4/5 × 11/6 × 12/2 یووی موضعی و برجستهجنس : مقوای ایندر برد 300 گرم 

NO. 2090جعبه رومیزی )سایز کد 2075(
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تقویم رومیزی اختصاصی  14/5 × 20

تقویم رومیزی اختصاصی  14/5 × 15

20 × 14/5
کاغذ: گالسه 200 گرم 

تعداد صفحه: 13 برگ دورو

رنگ پایه:

   سفید        مشکی        سبز          قرمز

امکان چاپ طرح شما بر روی تمامی صفحات

تحویل سفارشات در 10 روز کاری 

تعـداد سفارش

عدد

عدد
عدد

500

2000
1000

عدد
عدد

3000
5000

تعـداد سفارش

عدد

عدد
عدد

500

2000
1000

عدد
عدد

3000
5000

15 × 14/5
کاغذ: گالسه 200 گرم 

تعداد صفحه: 13 برگ دورو

رنگ پایه:

   سفید        مشکی        سبز          قرمز

امکان چاپ طرح شما بر روی تمامی صفحات

تحویل سفارشات در 10 روز کاری 
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تقویم رومیزی اختصاصی  10 × 22

تقویم رومیزی اختصاصی بیلبوردی  11.5 × 24

تعـداد سفارش

عدد

عدد
عدد

500

2000
1000

عدد
عدد

3000
5000

تعـداد سفارش

عدد

عدد
عدد

500

2000
1000

عدد
عدد

3000
5000

22 × 10
کاغذ: گالسه 200 گرم 

تعداد صفحه: 13 برگ دورو

رنگ پایه:

   سفید        مشکی        سبز          قرمز

امکان چاپ طرح شما بر روی تمامی صفحات

تحویل سفارشات در 10 روز کاری 

24 × 11/5
کاغذ: گالسه 200 گرم 

تعداد صفحه: 13 برگ دورو

رنگ پایه:

   سفید        مشکی        سبز          قرمز

امکان چاپ طرح شما بر روی تمامی صفحات

تحویل سفارشات در 10 روز کاری 



تقویم حصیری چینی
)فضای تبلیغات : 12.5 × 30(

Wicker Wall
Calendar
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تقویم حصیری و ان یکادتقویم حصیری و ان یکاد

NO. 2001NO. 2002
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تقویم حصیری چهار ٌقلتقویم حصیری و ان یکاد

NO. 2003NO. 2004
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تقویم حصیری آیت الکرسیتقویم حصیری چهار ٌقل

NO. 2005NO. 2006



تقویم حصیری تخت جمشیدتقویم حصیری پاسارگاد

NO. 2007NO. 2008
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تقویم حصیری حافظ تقویم حصیری تخت جمشید

NO. 2009NO. 2010
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تقویم حصیری گل و شعرتقویم حصیری گل و شعر

NO. 2011NO. 2012
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تقویم دیواری چهار برگ کوچک
سایز : 35 × 25

فضای تبلیغات : 23 × 8

Small Wall
Calendar
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NO. 1100آیه

چهار برگ کوچک )35×25(

NO. 1101آیه

چهار برگ کوچک )35×25(



114

NO. 1102آیه

چهار برگ کوچک )35×25(

NO. 1103آیه

چهار برگ کوچک )35×25(



115

NO. 1104تخت جمشید

چهار برگ کوچک )35×25(

NO. 1105تخت جمشید

چهار برگ کوچک )35×25(
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NO. 1106تخت جمشید

چهار برگ کوچک )35×25(

NO. 1107تخت جمشید

چهار برگ کوچک )35×25(
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NO. 1108گل

چهار برگ کوچک )35×25(

NO. 1109گل

چهار برگ کوچک )35×25(
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NO. 1110گل

چهار برگ کوچک )35×25(

NO. 1111گل

چهار برگ کوچک )35×25(



119

NO. 1112گل و شعر

چهار برگ کوچک )35×25(

NO. 1113حافظ

چهار برگ کوچک )35×25(



120

NO. 1114منظره ویالیی

چهار برگ کوچک )35×25(

NO. 1115منظره ویالیی

چهار برگ کوچک )35×25(
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NO. 1116منظره ویالیی

چهار برگ کوچک )35×25(

NO. 1117مناظره طبیعی

چهار برگ کوچک )35×25(
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NO. 1118مناظره طبیعی

چهار برگ کوچک )35×25(

NO. 1119مناظره طبیعی

چهار برگ کوچک )35×25(



123

NO. 1120مناظره طبیعی

چهار برگ کوچک )35×25(

NO. 1121ماشین

چهار برگ کوچک )35×25(



124

NO. 1122ماشین

چهار برگ کوچک )35×25(

NO. 1123کیک

چهار برگ کوچک )35×25(
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NO. 1124کودک

چهار برگ کوچک )35×25(

NO. 1125کامیون

چهار برگ کوچک )35×25(



تقویم دیواری چهار برگ بزرگ
سایز : 50 × 35

فضای تبلیغات : 33/5 × 13/5

Great Wall
Calendar



127

NO. 1300آیه

چهار برگ بزرگ )50×35(

NO. 1301آیه

چهار برگ بزرگ )50×35(



128

NO. 1302تخت جمشید

چهار برگ بزرگ )50×35(

NO. 1303تخت جمشید

چهار برگ بزرگ )50×35(
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NO. 1304گل

چهار برگ بزرگ )50×35(

NO. 1305مناظر طبیعی

چهار برگ بزرگ )50×35(
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NO. 1306مناظر طبیعی

چهار برگ بزرگ )50×35(

NO. 1307حافظ

چهار برگ بزرگ )50×35(
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NO. 1308ماشین

چهار برگ بزرگ )50×35(

NO. 1309کامیون

چهار برگ بزرگ )50×35(



تقویم دیواری تک برگ کوچک
سایز : 35 × 25

فضای تبلیغات : 23/5 × 7

Wall Calendar
25 × 35
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NO. 1401و ان یکاد
تک برگ کوچک )35×25(

NO. 1404و ان یکاد
تک برگ کوچک )35×25(

NO. 1402و ان یکاد
تک برگ کوچک )35×25(

NO. 1405چهار ٌقل
تک برگ کوچک )35×25(

NO. 1400و ان یکاد
تک برگ کوچک )35×25(

NO. 1403و ان یکاد
تک برگ کوچک )35×25(
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NO. 1407چهار ٌقل
تک برگ کوچک )35×25(

NO. 1410آیت الکرسی
تک برگ کوچک )35×25(

NO. 1408چهار ٌقل
تک برگ کوچک )35×25(

NO. 1411آیت الکرسی
تک برگ کوچک )35×25(

NO. 1406چهار ٌقل
تک برگ کوچک )35×25(

NO. 1409آیت الکرسی
تک برگ کوچک )35×25(
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NO. 1413تخت جمشید
تک برگ کوچک )35×25(

NO. 1416تخت جمشید
تک برگ کوچک )35×25(

NO. 1414تخت جمشید
تک برگ کوچک )35×25(

NO. 1417تخت جمشید
تک برگ کوچک )35×25(

NO. 1412پاسارگاد
تک برگ کوچک )35×25(

NO. 1415تخت جمشید
تک برگ کوچک )35×25(
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NO. 1419تخت جمشید
تک برگ کوچک )35×25(

NO. 1422گل
تک برگ کوچک )35×25(

NO. 1420گل
تک برگ کوچک )35×25(

NO. 1423گل
تک برگ کوچک )35×25(

NO. 1418تخت جمشید
تک برگ کوچک )35×25(

NO. 1421گل
تک برگ کوچک )35×25(
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NO. 1425گل
تک برگ کوچک )35×25(

NO. 1428منظره
تک برگ کوچک )35×25(

NO. 1426گل
تک برگ کوچک )35×25(

NO. 1429منظره
تک برگ کوچک )35×25(

NO. 1424گل
تک برگ کوچک )35×25(

NO. 1427گل
تک برگ کوچک )35×25(
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NO. 1431منظره
تک برگ کوچک )35×25(

NO. 1434منظره
تک برگ کوچک )35×25(

NO. 1432منظره
تک برگ کوچک )35×25(

NO. 1435منظره
تک برگ کوچک )35×25(

NO. 1430منظره
تک برگ کوچک )35×25(

NO. 1433منظره
تک برگ کوچک )35×25(
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NO. 1437منظره ویالیی
تک برگ کوچک )35×25(

NO. 1440گل و شعر
تک برگ کوچک )35×25(

NO. 1438منظره ویالیی
تک برگ کوچک )35×25(

NO. 1441حافظ
تک برگ کوچک )35×25(

NO. 1436منظره
تک برگ کوچک )35×25(

NO. 1439منظره ویالیی
تک برگ کوچک )35×25(
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NO. 1443ماشین
تک برگ کوچک )35×25(

NO. 1446کودک
تک برگ کوچک )35×25(

NO. 1444ماشین
تک برگ کوچک )35×25(

NO. 1447کامیون
تک برگ کوچک )35×25(

NO. 1442ماشین
تک برگ کوچک )35×25(

NO. 1445ماشین
تک برگ کوچک )35×25(



فروش شیرازه پالستیکی تقویم دیواری

شیرازه 24 سانتیمتر

شیرازه 34 سانتیمتر



تقویم دیواری تک برگ بزرگ
سایز : 50 × 35

فضای تبلیغات : 23 × 12

Wall Calendar
35 × 50
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NO. 1700و ان یکاد
تک برگ بزرگ )50×35(

NO. 1702چهار ٌقل
تک برگ بزرگ )50×35(

NO. 1701و ان یکاد
تک برگ بزرگ )50×35(

NO. 1703آیت الکرسی
تک برگ بزرگ )50×35(
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NO. 1704پاسارگاد
تک برگ بزرگ )50×35(

NO. 1706تخت جمشید
تک برگ بزرگ )50×35(

NO. 1705تخت جمشید
تک برگ بزرگ )50×35(

NO. 1707تخت جمشید
تک برگ بزرگ )50×35(
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NO. 1708گل
تک برگ بزرگ )50×35(

NO. 1710گل
تک برگ بزرگ )50×35(

NO. 1709گل
تک برگ بزرگ )50×35(

NO. 1711منظره
تک برگ بزرگ )50×35(
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NO. 1712منظره
تک برگ بزرگ )50×35(

NO. 1714گل و شعر
تک برگ بزرگ )50×35(

NO. 1713منظره ویالیی
تک برگ بزرگ )50×35(

NO. 1715گل و شعر
تک برگ بزرگ )50×35(
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NO. 1716حافظ
تک برگ بزرگ )50×35(

NO. 1718ماشین
تک برگ بزرگ )50×35(

NO. 1717حافظ
تک برگ بزرگ )50×35(

NO. 1719کامیون
تک برگ بزرگ )50×35(



تقویم دیواری تک برگ 
سایز : 48 × 23

فضای تبلیغات : 22/5 × 13

Wall Calendar
23 × 48
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NO. 1802چهار ٌقل

NO. 1805آیت الکرسی

NO. 1801و ان یکاد

NO. 1804آیت الکرسی

NO. 1800و ان یکاد

NO. 1803چهار ٌقل

تک برگ )48×23(تک برگ )48×23(تک برگ )48×23(

تک برگ )48×23(تک برگ )48×23(تک برگ )48×23(
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NO. 1808تخت جمشید

NO. 1811تخت جمشید

NO. 1807تخت جمشید

NO. 1810تخت جمشید

NO. 1806پاسارگاد

NO. 1809تخت جمشید

تک برگ )48×23(تک برگ )48×23(تک برگ )48×23(

تک برگ )48×23(تک برگ )48×23(تک برگ )48×23(
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NO. 1814گل

NO. 1817گل

NO. 1813گل

NO. 1816گل

NO. 1812گل

NO. 1815گل

تک برگ )48×23(تک برگ )48×23(تک برگ )48×23(

تک برگ )48×23(تک برگ )48×23(تک برگ )48×23(
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NO. 1820منظره

NO. 1823منظره ویالیی

NO. 1819منظره

NO. 1822منظره ویالیی

NO. 1818منظره

NO. 1821منظره

تک برگ )48×23(تک برگ )48×23(تک برگ )48×23(

تک برگ )48×23(تک برگ )48×23(تک برگ )48×23(
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NO. 1826حافظ

NO. 1829کامیون

NO. 1825گل و شعر

NO. 1828ماشین

NO. 1824گل و شعر

NO. 1827حافظ

تک برگ )48×23(تک برگ )48×23(تک برگ )48×23(

تک برگ )48×23(تک برگ )48×23(تک برگ )48×23(



تقویم دیواری تک برگ
سایز : 70 × 33

فضای تبلیغات : 13/5 × 31

Wall Calendar
33 × 70
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NO. 1905آیت الکرسی  )70×33( NO. 1904آیت الکرسی  )70×33( NO. 1903چهار ٌقل  )70×33(

NO. 1902چهار ٌقل  )70×33( NO. 1901و ان یکاد  )70×33( NO. 1900و ان یکاد  )70×33(
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NO. 1911گل و شعر  )70×33( NO. 1910گل  )70×33( NO. 1909گل  )70×33(

NO. 1908تخت جمشید  )70×33( NO. 1907پاسارگاد  )70×33( NO. 1906پاسارگاد  )70×33(



157

NO. 1917کامیون  )33×70(NO. 1916ماشین  )70×33( NO. 1915حافظ  )70×33(

NO. 1914منظره  )70×33( NO. 1913منظره  )70×33( NO. 1912گل و شعر  )70×33(



Good luck to your business
END CATALOGUE




