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ست و نیم ست های مدیریتی





ست ابزارآالت با جعبه چوبی
NO. 3042

ست چرم با جعبه چوبی
NO. 3043

جعبه خاص چوبی
سررسید اروپایی چرم خارجی

جاسوئیچی چرم

(KENZAXE) / ست همراه پیچ گوشتی
(KENZAXE) / کاتر برند
(KENZAXE) / متر برند

جعبه خاص چوبی
سررسید اروپایی چرم خارجی

جاسوئیچی چرم و فلز

خودکار فلزی 
کیف پول چرم

2600mah / پاور بانک
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ست الکترونیکی با جعبه چوبی
NO. 3044

ست پزشکی سالمت )کاربردی(
NO. 3045

جعبه خاص چوبی
سررسید اروپایی چرم خارجی

جاسوئیچی چرم و فلز

خودکار فلزی 
ماوس بی سیم

5200mah / پاور بانک

تب سنج دیجیتال 
دستگاه تست قند خون همراه متعلقات

پالس اکسیمتر دیجیتال
جعبه لوکس
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ست مدیریتی طالیی
NO. 3047

سررسید وزیری ترمو خاص
5200mah /پاور بانک
16GB /فلش مموری

خودکار فلزی 
جاسوئیچی چرم و فلز

جعبه لوکس

ست مدیریتی طرح پوست
NO. 3046

سررسید وزیری چرم
جا کارتی چرم و فلز

10400mah / پاور بانک

خودکار فلزی
روان نویس فلزی

جعبه لوکس
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ست مدیریتی 
NO. 3048

ارگانایزر ترمو استندی ) رحلی (
خودکار فلزی 

روان نویس فلزی

16GB / فلش مموری
جعبه لوکس 

ست سنتی مدیریتی )کاشی کاری(
NO. 3002

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
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ست مدیریتی 
NO. 3004

ست سنتی مدیریتی
NO. 3005

سررسید وزیری ترمو
جاسوئیچی چرم و فلز

کیف پول پالتویی

جا کارتی چرم و فلز
 خودکار فلزی

جعبه لوکس

سررسید وزیری ترمو
خودکار فلزی 

کیف پول پالتویی

16 GB فلش مموری
جای ID کارت

جعبه لوکس
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ست مدیریتی
NO. 3006

ست مدیریتی
NO. 3007

سررسید وزیری ترمو
روان نویس  فلزی

 خودکار فلزی

کیف پول پالتویی مدیریتی
جا کارتی

جعبه لوکس

سررسید اروپایی 
خودکار فلزی

5200 mAh پاور بانک

اسپیکر
شارژر فندکی 2 پورت

جعبه لوکس
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ست مدیریتی
NO. 3008

ست مدیریتی
NO. 3009

سررسید وزیری ترمو برجسته
جاکارتی چرم و فلز

5200mah /پاور بانک

5200mah /پاور بانک

خودکار فلزی 
روان نویس فلزی

جعبه لوکس

سررسید وزیری 
روان نویس فلزی

 خودکار فلزی

اسپیکر
جعبه لوکس
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ست مدیریتی
NO. 3010

ست مدیریتی
NO. 3012

سررسید وزیری ترمو
کیف پول پالتویی

7800 mAh پاور بانک

ست روان نویس و خودکار فلزی 
16 GB فلش مموری

جعبه لوکس

سررسید وزیری ترمو
خودکار فلزی

5200 mAh پاور بانک

جا یادداشت 10 × 10
جعبه لوکس
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ست مدیریتی
NO. 3014

ست مدیریتی
NO. 3015

سررسید اروپایی ترمو
روان نویس فلزی

خودکار فلزی

کیف پول پالتویی 
جا کارتی

جعبه لوکس

سررسید اروپایی 
ست روان نویس و خودکار فلزی

2600 mAh پاور بانک

جاسوئیچی چرم و فلز
16 GB فلش مموری

جعبه لوکس
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نیم ست مدیریتی )الکترونیکی(


  پاور بانک
ماوس بی سیم

اسپیکر دارای ساعت دیجیتالی

شارژر فندکی 2 پورت
جعبه لوکس

ست مدیریتی )الکترونیکی(


پاور بانک و استند موبایل
هد ست

کابل شارژ 
جعبه لوکس





نیم ست مدیریتی
NO. 3025

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

نیم ست مدیریتی )الکترونیکی(
NO. 3024

اسپیکر
5200 mAh پاور بانک

ایرپاد

کاور همراه ایرپاد
جعبه لوکس
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ست مدیریتی
NO. 3049

ست مدیریتی
NO. 3050

سررسید  اروپایی طرح پارچه
خودکار فلزی

10400 mAh پاور بانک

جاسوئیچی چرم و فلز
جعبه لوکس

سررسید  اروپایی  
خودکار فلزی

جا کارتی  چرم و فلز
جاسوئیچی چرم و فلز
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نیم ست مدیریتی )الکترونیکی(
NO. 3028

5200 mAh پاور بانک
ماشین صورت تراش به همراه متعلقات

جعبه لوکس

نیم ست مدیریتی )الکترونیکی(
NO. 3026

اسپیکر
شارژر فندکی 2 پورت

16 GB فلش مموری

ماوس بی سیم
جعبه لوکس
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نیم ست مدیریتی )الکترونیکی(
NO. 3029

نیم ست مدیریتی )الکترونیکی(
NO. 3030

10400 mAh پاور بانک
 16 GB فلش مموری

جاسوئیچی فلزی

خودکار فلزی
جعبه لوکس

7800 mAh پاور بانک
خودکار فلزی

روان نویس فلزی

کاور ست خودکار و روان نویس 
ایرپاد و کاور همراه

جعبه لوکس
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نیم ست مدیریتی )الکترونیکی(
NO. 3033

نیم ست مدیریتی
NO. 3035

7800 mAh پاور بانک
مونوپاد 

شارژر فندکی دو پورت
جعبه لوکس

5200 mAh پاور بانک
خودکار فلزی

کیف پول پالتویی

جاسوئیچی چرم و فلز
جعبه لوکس
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نیم ست مدیریتی
NO. 3036

نیم ست مدیریتی
NO. 3037

 16 GB فلش مموری
جاسوئیچی چرم وفلز

خودکار فلزی 

روان نویس فلزی 
جعبه لوکس

 16 GB فلش مموری
خودکار فلزی

کیف پول پالتویی

جاسوئیچی چرم و فلز
جعبه لوکس
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نیم ست مدیریتی
NO. 3038

نیم ست مدیریتی
NO. 3039

خودکار فلزی
روان نویس فلزی

کیف پول پالتویی
جعبه لوکس

خودکار فلزی
روان نویس فلزی

کیف پول پالتویی
جعبه لوکس
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نیم ست مدیریتی
NO. 3040

نیم ست مدیریتی
NO. 3041

قاب گوشی
جاسوئیچـی چرم و فلز

جا کارتی  

خودکار فلزی
جعبه لوکس

جاسوئیچـی 
آینه جیبی بانوان

جا کارتی 
جعبه لوکس
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نیم ست مدیریتی
NO. 3051

نیم ست الکترونیکی
NO. 3052

5200 mAh پاور بانک 
خودکار فلزی

روان نویس فلزی 

جاسوئیچی چرم و فلز
 16 GB فلش مموری

جعبه لوکس

7800 mAh پاور بانک 
2 Port دو شاخه شارژر

کابل شارژ 3 کاره

ست خودکار و روان نویس فلزی
ایرپاد 

جعبه لوکس
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نیم ست مدیریتی
NO. 3053

ست سنتی مدیریتی
NO. 3054

کیف پول پالتویی
2600 mAh پاور بانک 

خودکار فلزی
جاسوئیچی چرم و فلز

کیف پول پالتویی
خودکار فلزی

جاسوئیچی چرم و فلز
جعبه لوکس
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نیم ست مدیریتی
NO. 3055

نیم ست مدیریتی 
NO. 3056

کیف پول پالتویی
جاسوئیچی چرم

جعبه لوکس

کیف پول پالتویی
خودکار فلزی

شارژر فندکی
جعبه لوکس
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نیم ست مدیریتی برند
NO. 3057

نیم ست مدیریتی برند
NO. 3058

جا کارتی چرم و فلز
خودکار فلزی

جاسوئیچی چرم و فلز
جعبه لوکس )کتاب دکوراتیو(

جا کارتی چرم و فلز
خودکار فلزی

جاسوئیچی چرم و فلز
جعبه لوکس )کتاب دکوراتیو(
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نیم ست مدیریتی برند
NO. 3059

ست هدیه نوروز )هفت سین(
NO. 3060

جا کارتی چرم و فلز
خودکار فلزی

جاسوئیچی چرم و فلز
جعبه لوکس )کتاب دکوراتیو(

سالنامه حافظ چرم 
جا شمعی بتونی )1 عدد (

ظروف بتنی هفت سین )6 عدد(

اقالم سین دار هفت سین )7 قلم(
جعبه لوکس
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Gift Sets

جعبه هاردباکس

Hard Box



 )Hard Box( جعبه سررسید

  )Hard Box( جعبه کیف پول

 )Hard Box( جعبه نیم سررسید

NO. 3150

NO. 3151

NO. 3152

2/5 ×  10/5 × 19/5 سانتیمتر

  3/5 ×  19/5 × 25 سانتیمتر

   5 ×  22/5 × 22/5 سانتیمتر
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   )Hard Box( جعبه ست

  )Hard Box( جعبه ست ارتفاع بلند

   )Hard Box( جعبه ست

NO. 3153

NO. 3154

NO. 3755

6 ×  29/8 × 45/3 سانتیمتر

  3/8 ×  29/8 × 45/3 سانتیمتر

  3/8 ×  29/8 × 45/3 سانتیمتر
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جعبه چوبی دمنوش   

جعبه چوبی دمنوش   

جعبه چوبی دمنوش   

NO.KX-01

NO.KZ-03

NO.KT-01

7/3 ×  18 × 22 سانتیمتر

9×  15 × 30/5 سانتیمتر

7/5×  21/5 × 21/5 سانتیمتر

چاپی با درب شیشه ای

چاپی با درب شیشه ای

ترمه ویژه

6 خانه / بین 30 تا 60 عدد دمنوش

8 خانه / بین 60 تا 80 عدد دمنوش

5 خانه /مخصوص دمنوش مثلثی
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سررسید مدیریتی و سالنامه

Manegment Organizer Calendars

 Manegment

Organizer Calendars



ارگانایزر ترمو استندی )رحلی(
NO. 3200

ارگانایزر ترمو استندی )وزیری(

NO. 3201

استند تبلت و موبایل 
جای مدارک، کارت ویزیت، پاوربانک 

داخله دو رنگ - یادداشت
تحریر 70 گرم

داخله دو رنگ - یادداشت
تحریر 70 گرم

استند تبلت و موبایل 
جای مدارک، کارت ویزیت، پاوربانک
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سررسید وزیری ترمـو برجستـه
NO. 3300

سررسید وزیری ترمو طرح سنگ
NO. 3301

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

336 صفحه )21 فرم(
صحافی دوختی

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

336 صفحه )21 فرم(
صحافی دوختی
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سررسید وزیری چرم طرح پارچه
NO. 3302

سررسید وزیری چرم طرح حصیـری دو رنگ

NO. 3303

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

336 صفحه )21 فرم(
صحافی دوختی

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

336 صفحه )21 فرم(
صحافی دوختی 
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سررسید وزیری ترمو خاص
NO. 3304

سررسید وزیری ترمو
NO. 3305

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

336 صفحه )21 فرم(
صحافی دوختی

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

336 صفحه )21 فرم(
صحافی دوختی
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سررسید وزیری ترمو خاص )کش دار(
NO. 3306

سررسید وزیری ترمو
NO. 3307

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

336 صفحه )21 فرم(
صحافی دوختی

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

336 صفحه )21 فرم(
صحافی دوختی
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سررسید وزیری دنیرو رنگی
NO. 3308

سررسید وزیری جلد نرم
NO. 3309

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

336 صفحه )21 فرم(
صحافی دوختی

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

336 صفحه )21 فرم(
صحافی دوختی
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سررسید وزیری چرم
NO. 3310

سررسید وزیری کمربندی
NO. 3311

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

336 صفحه )21 فرم(
صحافی دوختی

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

336 صفحه )21 فرم(
صحافی دوختی
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سررسید وزیری ترمو )لب گرد(
NO. 3312

سررسید وزیری چرم برند
NO. 3313

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

336 صفحه )21 فرم(
صحافی دوختی

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

336 صفحه )21 فرم(
صحافی دوختی
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سررسید وزیری چرم پوستی
NO. 3314

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

336 صفحه )21 فرم(
صحافی دوختی

سررسید وزیری ترمو
NO. 3317

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

336 صفحه )21 فرم(
صحافی دوختی
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سررسید حافظ جلد سلفونی )طالیی(
NO. 3319

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

336 صفحه )21 فرم(
صحافی دوختی

سررسید حافظ جلد سلفونی )قهوه ای(
NO. 3318

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

336 صفحه )21 فرم(
صحافی دوختی
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سررسید خشتی ترمو خارجی
NO. 3330

سررسید خشتی چرم 
NO. 3331

داخله دو رنگ
تحریر 70 گرم

300 صفحه 
صحافی دوختی

داخله دو رنگ 
تحریر 70 گرم

300 صفحه 
صحافی دوختی
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سررسید رقعی جلد نرم برزنتی
NO. 3332

سررسید رقعی جلد نرم جیر
NO. 3333

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

336 صفحه )21 فرم(
صحافی دوختی

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

336 صفحه )21 فرم(
صحافی دوختی
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سررسید رقعی جلد نرم طرح پارچه
NO. 3334

سررسید  رقعی جلد سخت دراگون
NO. 3335

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

336 صفحه )21 فرم(
صحافی دوختی  

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

336 صفحه )21 فرم(
صحافی دوختی  
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سررسید اروپایی متالیک ترمو خارجی
NO. 3336

سررسید اروپایی پوست ماری براق
NO. 3337

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

336 صفحه )21 فرم(
صحافی دوختی

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

336 صفحه )21 فرم(
صحافی دوختی
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سررسید اروپایی پوست ماری
NO. 3338

سررسید اروپایی کش دار طرح حصیری
NO. 3339

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

336 صفحه )21 فرم(
صحافی دوختی

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

336 صفحه )21 فرم(
صحافی دوختی
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سررسید اروپایی چرم لیزری
NO. 3340

سررسید اروپایی چرم خارجی
NO. 3341

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

336 صفحه )21 فرم(
صحافی دوختی

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

336 صفحه )21 فرم(
صحافی دوختی
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سررسید اروپایی ورنی خارجی
NO. 3342

سررسید اروپایی طرح پارچه
NO. 3343

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

336 صفحه )21 فرم(
صحافی دوختی

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

336 صفحه )21 فرم(
صحافی دوختی
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سررسید اروپایی دنیرو رنگی
NO. 3344

سررسید اروپایی رنگی جیـر
NO. 3345

داخله دو رنگ - دستیـار
تحریر 70 گرم

208 صفحه )13 فرم(
صحافی فنری

داخله دو رنگ - دستیـار
تحریر 70 گرم

208 صفحه )13 فرم(
صحافی فنـری  
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سررسید اروپایی رنگی کش دار
NO. 3346

سررسید 17×12/5 جلد نرم جیر
NO. 3348

داخله دو رنگ - دستیـار
تحریر 70 گرم

208 صفحه )13 فرم(
صحافی دوختی

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

336 صفحه )21 فرم(
صحافی دوختی
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سررسید 17×12/5 جلد سخت )ترمو(
NO. 3349

سررسید 17×12/5 جلد سخت )چرم(
NO. 3350

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

336 صفحه )21 فرم(
صحافی دوختی

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

336 صفحه )21 فرم(
صحافی دوختی
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تقویم حصیری آیت الکرسیتقویم حصیری چهار قلتقویم حصیری چهار قل








تقویم رومیزی






زیر دستی کالسیک مدیران
NO. 2069

تقویم رومیزی دو کـاره منظره
NO. 2071

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

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

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

55



تقویم رومیزی ملل )یادداشتی(
NO. 2073

تقویم رومیزی تخت جمشید )یادداشتی(

NO. 2075

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

داخله : 26 صفحه گالسه 200 گرم

ابعاد کل کار: 14 × 18 × 12 
ابعاد تصویر: 17× 10 

فضای تبلیغات: 16 × 2/5

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

داخله : 28 صفحه گالسه 200 گرم

ابعاد کل کار: 14 × 11 × 11
ابعاد تصویر: 9/5 × 11 

فضای تبلیغات : 2/5 × 9
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تقویم رومیزی ملل
NO. 2076

تقویم رومیزی فیروزه
NO.2079

پایه : سلفون / مقوای سخت 
موضوع: ملل

داخله : 28 صفحه گالسه 200 گرم

ابعاد کل کار: 21 × 8 × 11
ابعاد تصویر: 9 × 15 

فضای تبلیغات : 4 × 9

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

داخله : 26 صفحه گالسه 200 گرم

ابعاد کل کار:  16 × 8 × 21
ابعاد تصویر: 10/5 × 17 

فضای تبلیغات : 4 × 16
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تقویم رومیزی کلبه
NO. 2081

تقویم رومیزی بیلبوردی طبیت بی جان
NO. 2086

پایه : سلفونی / مقوای سخت
جلد: گالسه 250 گرم همراه سلفون براق

داخله : 26 صفحه گالسه 200 گرم

ابعاد کل کار: 18 × 8 × 15
ابعاد تصویر: 14/5 × 14/5 

فضای تبلیغات : 3 × 14/5

پایه : سلفونی / مقوای سخت
جلد: گالسه 250 گرم 

داخله : 26 صفحه گالسه 200 گرم

ابعاد کل کار: 16 × 8 × 23
ابعاد تصویر: 11 × 23

فضای تبلیغات : 4/5 × 14
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تقویم رومیزی و جا قلمی 3 کاره
NO. 2091

تقویم 3 کاره شمسی-میالدی-قمری
پایه : سلفونی / مقوای سخت 

داخله :  28 صفحه گالسه 200 گرم  هرسه موضوع

ابعاد کل کار: 12/5 × 14/5
ابعاد تصویر: 9/5 ×11

فضای تبلیغات : 4/5 × 12
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جعبه رومیزی )سایز کدهای 2086 - 2085(

NO. 2087

جعبه رومیزی )سایز کدهای 2084 - 2083- 2082 - 2081(

NO. 2088

جنس : مقوای ایندر برد 300 گرم 
یووی موضعی و برجسته

ابعاد: 1/7 × 16/8 × 22

ابعاد: 1/7 × 15/5 × 19/5 
جنس : مقوای ایندر برد 300 گرم 

یووی موضعی و برجسته
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ابعاد: 5 × 12/5 × 17/7 

ابعاد: 4/5 × 11/6 × 12/2 

جعبه رومیزی )سایز کدهای 2074 - 2073(

NO. 2089

جعبه رومیزی )سایز کد 2075(

NO. 2090

جنس : مقوای ایندر برد 300 گرم 
یووی موضعی و برجسته

جنس : مقوای ایندر برد 300 گرم 
یووی موضعی و برجسته
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تقویم رومیزی اختصاصی )14/5 × 20(

تقویم رومیزی اختصاصی )14/5 × 15(

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 

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 

20 × 14/5

15 × 14/5

تعـداد سفارش

تعداد سفارش
عدد

عدد
عدد

500

2000
1000

عدد
عدد

3000
5000

تعداد سفارش
عدد

عدد
عدد

500

2000
1000

عدد
عدد

3000
5000





تقویم رومیزی اختصاصی )10 × 22(

تقویم رومیزی اختصاصی بیلبوردی )11/5 × 24(

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 

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 

22 × 10

24 × 11/5

تعـداد سفارش

تعداد سفارش
عدد

عدد
عدد

500

2000
1000

عدد
عدد

3000
5000

عدد

عدد
عدد

500

2000
1000

عدد
عدد

3000
5000

تعداد سفارش





چهــار بــرگ  کوچک )35  ×  25(

چهــار برگ بزرگ50 × 35

گالسه 115 گرم

چهار برگ

یک رو

چاپ چهار رنگ

مشخصات کاال
1000 عدد

2000 عدد

3000 عدد

4000 عدد

5000 عدد

تعـداد

گالسه 115 گرم

چهار برگ

یک رو

چاپ چهار رنگ

مشخصات کاال
1000 عدد

2000 عدد

3000 عدد

4000 عدد

5000 عدد

تعـداد

تقویم دیواری اختصاصی با طرح دلخواه شما

تقویم دیواری اختصاصی با طرح دلخواه شما

با قیمت های خاص ما نیاز به تقویم های دیواری 
عمومی نیست.

با قیمت های خاص ما نیاز به تقویم های دیواری 
عمومی نیست.

تقویم دیواری چهاربرگ کوچک )35× 25(

تقویم دیواری چهاربرگ بزرگ )50× 35 (





گالسه 200 گرم

تک برگ

یک رو

چاپ چهار رنگ

گالسه 200 گرم

تک برگ

یک رو

چاپ چهار رنگ

مشخصات کاال

مشخصات کاال

1000 عدد

2000 عدد

3000 عدد

4000 عدد

5000 عدد

1000 عدد

2000 عدد

3000 عدد

4000 عدد

5000 عدد

تعـداد

تعـداد

تــک برگ)35  ×  25(

تــک برگ )50 × 35(

تقویم دیواری اختصاصی با طرح دلخواه شما

تقویم دیواری اختصاصی با طرح دلخواه شما

با قیمت های خاص ما نیاز به تقویم های دیواری 
عمومی نیست

با قیمت های خاص ما نیاز به تقویم های دیواری 
عمومی نیست

تقویم دیواری تک برگ کوچک )35× 25(

تقویم دیواری تک برگ بزرگ )50 × 35(





تک برگ ایســتاده )49  ×  23(

تک برگ ایســتاده ) 70 × 33 (

گالسه 200 گرم

تک برگ

یک رو

چاپ چهار رنگ

گالسه 200 گرم

تک برگ

یک رو

چاپ چهار رنگ

مشخصات کاال

مشخصات کاال

1000 عدد

2000 عدد

3000 عدد

4000 عدد

5000 عدد

1000 عدد

2000 عدد

3000 عدد

4000 عدد

5000 عدد

تعـداد

تعـداد

تقویم دیواری تک برگ ایستاده )49 × 23(



تقویم دیواری تک برگ ایستاده )70×33(



تقویم دیواری اختصاصی با طرح دلخواه شما

تقویم دیواری اختصاصی با طرح دلخواه شما

با قیمت های خاص ما نیاز به تقویم های دیواری 
عمومی نیست

با قیمت های خاص ما نیاز به تقویم های دیواری 
عمومی نیست









دیوایدر



هدایـای تبلیغـاتـی






پاور بانک وایرلس

پاور بانک

پاور بانک

NO. 3700

NO. 3701

NO. 3702

10000 mAh / دارای دو خروجی  

7800 mAh / دارای دو خروجی

5200 mAh / دارای یک خروجی   
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پاور بانک

پاور بانک

پاور بانک

NO. 3704

NO. 3705

NO. 3709

5200 mAh / دارای دو خروجی  

2600 mAh / دارای یک خروجی

2600 mAh / دارای یک خروجی
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پاور بانک

پاور بانک

پاور بانک







  / دارای دو خروجی  

  / دارای دو خروجی

  / دارای دو خروجی





) LED پاور بانک استندی )فضای تبلیغات

پاور بانک استندی

فلش مموری

NO. 3716

NO. 3017

NO. 3719

2000 mAh / دارای دو خروجی  

12000 mAh / دارای 4 خروجی

16 GB 

POWER BANK
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فلش مموری

فلش مموری

فلش مموری

NO. 3720

NO. 3721

NO. 3722

16 GB 

16 GB 

16 GB 

73



دو شاخه شارژر

چراغ اضطراری

چراغ اضطراری

NO. 3726

NO. 3028

NO. 3729

2 Port   
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هدست  )با قابلیت تماس(

)USB(پنکه رومیزی

اسپیکر بلوتوثی

NO. 3732

NO. 3733

NO. 3734
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ماشین اصالح کوچک

ماشین اصالح

اسپیکر بلوتوثی

NO. 3735

NO. 3736

NO. 3737
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جارو شارژی

کمپرسور باد فندکی

پیچ گوشتی شارژی حرفه ای

NO. KVC-118

NO.KAC-13

NO. KCD-136

ظرفیت مکش 1/1 متر مکعب در دقیقه
وزن 1/2 کیلوگرم

psi 100 حداکثر فشار
دارای شلنگ فنری 2/5 متری

طول سیم شارژر فندکی 3 متر
دارای کیف قابل حمل

FAST CHARGING  شارژ شدن سریع
LED چراغ

باتری 18 ولت لیتیوم
ظرفیت مخزن 500 میلی لیتر

DC ولتاژ: 12 ولت
حداکثر خروجی 140 وات

USB شارژ از طریق درگاه
کلید چپ گرد و راست گرد
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متر لیزری 

متر روکشدارنشکن

آلن چاقویی ستاره ای

NO.KLM - 150

NO.KMT-230

NO.KTK-108

انجام عملکرد های اندازه گیری
واحد اندازه گیری های متفاوت 

ABS بدنه نشکن از جنس
گیره فنری استیل جت نصب روی کمربند

طراحی حرفه ای و متناسب با ساختار دست
دارای 8 سایز

برد دستگاه از0/2 تا 50 متر
مجز به کیف کمری و بند آویز

سری تیغ آهنربایی تایگر
ضربه گیر قالب

مناسب با کاربردهای صنعتی و سنگین
ساخته شده از بهترین فوالد آلیاژی کروم

متر لیزری 50 متری
صفحه نمایش بزرگ و 4 ردیفه

متر نشکن 3 متری
ترمز قدرتمند و بدون لغزش

نوک های سخت کاری شده
فریم آلومینیومی
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برد دستگاه از0/2 تا 50 متر
مجز به کیف کمری و بند آویز

سری تیغ آهنربایی تایگر
ضربه گیر قالب

کاتر

کیف ابزار

کیف ابزار

NO. KCS-318

NO. KTB- 140

NO. KTB- 135

دارای ریل دندانه دار از جنس استیل ضد زنگ
بدنه ساخته شده از آلیاژ زینک مقاوم

استفاده از پارچه 2 الیه و با کیفیت
به کارگیری نوار با مغزی پالستیک فشرده

استفاده از پارچه 2 الیه و با کیفیت
مجهز به جیب های کناری با اندازه های مختلف

طراحی آرگونومیک 
تیغه از جنس کربن استیل

کیف ابزار 40 سانتی متری
زیپ دندانه بزرگ و روان

کیف ابزار 35 سانتی متری
زیپ دندانه بزرگ و روان
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کیف پول پالتویی

کیف پول پالتویی

کیف پول پالتویی

NO. 3501

NO. 3504

NO. 3505
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کیف پول پالتویی

کیف پول پالتویی

کیف پول  بانوان

NO. 3506

NO. 3507

NO. 3508
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کیف دسته چک

کیف پول پالتویی پوست ماری

جعبه یادداشت 10*10 ترمو

NO. 3509

NO. 3518

NO. 3511
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جا کارتی چرم و فلز

جا کارتی چرم و فلز

جا کارتی چرم و فلز

جا کارتی چرم و فلز

جا کارتی چرم و فلز

جا کارتی چرم و فلز

NO. 3520

NO. 3522

NO. 3524

NO. 3521

NO. 3523

NO. 3525
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جا کارتی

جا کارتی

خودکار فلزی

جا کارتی

جا کارتی

خودکار فلزی

NO. 3526

NO. 3528

NO. 3552

NO. 3527

NO. 3515

NO. 3555
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خودکار فلزی

خودکار فلزی

خودکار فلزی

ست خودکار و روان نویس فلزی

ست خودکار و روان نویس فلزی ست خودکار و روان نویس فلزی

NO. 3557

NO. 3559

NO. 3561

NO. 3558

NO. 3560

NO. 3562
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خودکار پالستیکیخودکار پالستیکی

خودکار پالستیکی

NO. 3564

خودکار پالستیکی
NO. 3567

NO. 3565

خودکار پالستیکی
NO. 3766

NO. 3568

خودکار پالستیکی
NO. 3569
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خودکار پالستیکیخودکار پالستیکی

جا خودکاری ترمو

NO. 3576

NO. 3510

LED خودکار
NO. 3571

NO. 3577

LED خودکار
NO. 3570
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جعبه خودکار چوبی)یک عددی(

جعبه خودکار چوبی)یک عددی(

جعبه خودکار چوبی)ست(











جعبه خودکار چوبی )ست(

جاسوئیچی

جاسوئیچی چرم و فلز

جاسوئیچی چرم و فلز

جاسوئیچی چرم و فلز















جاسوئیچی چرم و فلز

جاسوئیچی

جاسوئیچی چرم

چراغ قوه 

NO. 3604

NO. 3607

NO. 3650

NO. 3605

NO. 3610

NO. 3654
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GLASSجاسوئیچی جاسوئیچی چرم و فلز



اسپینر

اسپینر

لیوان تبلیغاتی

اسپینر

اسپینر

NO. 3658

NO. 3660

NO. 3651

NO. 3659

NO. 3661
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