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 تبریک دو رو با امکان درج اطالعات متغیرکارت  چاپ تعرفه 

 گرمی 198کاغذ گالسه  تعداد

 ابعاد کارت بسته 98 788 798 188

 سانتی متر 79×  79 7780888 7490888 1880888 6780888

 گرمی 688کاغذ کتان  تعداد

 ابعاد کارت بسته 98 788 798 188

 سانتی متر 79×  79 7680888 1790888 6780888 6890888

 مقوای گالسه با پوشش سلفون تعداد

 ابعاد کارت بسته 98 788 798 188

 سانتی متر 79×  79 7890888 1980888 6880888 8190888

  به تومان می باشد هاقیمت. 

  می باشد فوری سفارشتحویل. 

  بهترین نوع ارائه فایل برای چاپ دیجیتال با کیفیت افست ، ارائه طرح مورد نظر با فرمتPDF 

 .است dpi 688و با رزولوشن  CMYKبه صورت  TIFFبا کیفیت باال و یا فایل 

  فایل اکسل دریافت می گردداطالعات متغیر در قالب. 

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

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

 دیجیتال پاکت با اطالعات متغیر چاپ تعرفه 

 گرمی 788کاغذ تحریر  تعداد

 ابعاد پاکت 98 788 798 188

 سانتی متر 79×  79 890888 7180888 7780888 1880888

  به تومان می باشد هاقیمت. 

 اطالعات متغیر در قالب فایل اکسل دریافت می گردد. 


