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     آدرس: خیابان جمهوری / خیابان ظهیراالسالم / پالک 62

تلگرام:  9324 304 0912 

1 تا 5 میلیون تومان 
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5 تا 20 میلیون تومان 

20 تا 50 میلیون تومان 

50 تا100 میلیون تومان 

100 تا200 میلیون تومان 

100 تا200 میلیون تومان 

تخفیف های ماهانه
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•  سفارشــاتی کــه مبلــغ آن از شــنبه تــا چهارشــنبه  قبــل از ســاعت 11 پرداخــت شــود فــوری 
محســوب  مــی شــود.

• سفارشات باید به صورت ) cmyk ، الیه بسته و dpi 300 ( ارسال شود. 
ــلفون ،  ــاپ ، س ــی چ ــات )خراب ــد از ضایع ــی 10 درص ــن 5 ال ــی بی ــات چاپ ــه سفارش • در کلی

ــود دارد.  ــگ وج ــاف رن ــد اخت ــا 15 درص ــرش( و ت ــووی ، ب ی
• فاصلــه بــرش از لبــه کار ) Bleed ( بــرای ویزیــت هــای ســاده حداقــل 3 میلیمتــر و بــرای 

الباقــی سفارشــات حداقــل 5 میلیمتــر باشــد. 
ــئولیتی در  ــچ مس ــه هی ــن مجموع ــد ای ــد باش ــو آرک ــا کی ــد ی ــه دارای بارک ــاتی ک • در سفارش
قبــال خوانــا نشــدن نــدارد. در صــورت اســتفاده از آن هــا فقــط از رنــگ مشــکی تــک رنــگ 

ــد.  ــتفاده کنی )k=100( اس
 )c=75 m=68 y=67 k=100( سفارشــات دارای زمینــه مشــکی بایــد 4 رنــگ مشــکی •

باشــد.
• نوشته های مشکی باید تکرنگ مشکی )k=100( باشد. 

ــن  ــورت ای ــن ص ــر ای ــود. در غی ــتفاده ش ــات اس ــگ تمپ ــد از رن ــان نبای ــات کت • در سفارش
ــدارد.  ــی کار ن ــال خراب ــئولیتی در قب ــچ مس ــه هی مجموع

ــه  ــما ب ــط ش ــالی توس ــل ارس ــد، فای ــت فرمایی ــود دق ــفارش خ ــی س ــدازه چاپ ــاب ان • در انتخ
ــد.  ــد ش ــاپ خواه ــایت ، چ ــی در س ــایز انتخاب ــدازه ی س ان

• برای زمان تحویل عادی سفارشات به لیست قیمت مراجعه کنید. 
ــتی  ــت و برگش ــفارش الزامیس ــدن کل س ــی ، برگردان ــفارش مرجوع ــدد س ــاپ مج ــرای چ • ب

ــود.  ــی ش ــه م ــفارش پذیرفت ــل س ــد از تحوی ــر 3 روز بع ــفارش حداکث س
• در صورتــی کــه رنــگ ســفارش RGB و 16 بیتــی باشــد ایــن مجموعــه هیــچ مســئولیتی در 

قبــال رنــگ ســفارش نــدارد. 
• در سفارشــات تراکــت تحریــر یــا گاســه ســایز هــای )A6 / A5 / A4 / B6 / B5 / B4( بــه 

دلیــل بــرش دورتــادور واقعــی نیســت. دقــت فرماییــد. 
• حداقــل ســایز در سفارشــات انــدازه اســتاندارد ســفارش و حداکثــر ســایز 480 میلیمتــر 

در 680 میلیمتــر اســت. 

• درصورت عدم پرداخت مبلغ سفارش، اقدام به چاپ سفارش صورت نمی گیرد. 
ــرش  ــد از ب ــات بع ــایز سفارش ــت ، س ــی اس ــای دریافت ــایز ه ــات س ــه سفارش ــدازه کلی • ان

ــرد.  ــد ک ــر خواه ــر تغیی ــورد نظ ــفارش م ــات س ــوع خدم ــه ن ــبت ب نس
• درمحصوالتــی کــه برجســتگی دارنــد بایســتی روی هــم خوردگــی فیلــم کار ) فایــل قســمت 
هــای برجســتگی( بــا فایــل چاپــی دقیــق و منطبــق باشــد. در صــورت عــدم رعایــت ایــن امــر 

ممکــن اســت قســمت برجســتگی کار اجــرا نشــود.
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قیمت هایی که با رنگ زرد مشخص شده اند افزایش داشته اند.

 قیمت هایی که با رنگ سفید مشخص شده اند هیچ نوسانی نداشته اند.

 قیمت هایی که با رنگ سبز مشخص شده اند کاهش داشته اند.

کدینگ رنگ تغییر قیمت محصوالت

•  تمامی قیمت ها به تومان محاسبه شده است.
ــه  ــا ب ــن راهنم ــت. در ای ــده اس ــه ش ــر گرفت ــی در نظ ــوالت راهنمای ــک از محص ــرای هری •  ب
ــه  انــدازه و نــوع طراحــی و نــکات ظریفــی اشــاره شــده اســت. قبــل از آغــاز طراحــی آن را ب

ــد.  ــه نمایی دقــت مطالع

ــت  ــا دق ــت را ب ــده اس ــخص ش ــت  مش ــا عام ــت ب ــت قیم ــه در لیس ــی ک ــمت های • قس
ــد.  ــه کنی ــتری مطالع بیش

ــت(  ــت و بزرگتــر از 8 ل • کارهــای ) A5 ( و بزرگتــر از آن در فــرم هــای ویزیــت ســاده )8 ل
شــامل گارانتــی نیســت. کاتالــوگ هــای 300 گرمــی نیــز مشــمول همیــن محدودیــت اســت.

• تمامــی محصــوالت ایــن لیســت قیمــت بــر اســاس محدودیــت هــای فــرم عمومــی تنظیم شــده 
اســت. توصیــه مــی شــود ایــن نکتــه را در سفارشــات رســمی، برندهــای خــاص و سفارشــات 

حســاس از نظــر نــوع رنــگ ، کاغــذ، انــدازه هــای اســتاندارد و غیــره در نظــر بگیریــد. 

ــوده و  ــه نم ــن مراجع ــروش آنای ــامانه ف ــه س ــبانه روز ب ــی ش ــن در ط ــفارش آنای ــرای س • ب
ــد.  ــت نمایی ــود را ثب ــفارش خ س

ــه  ــروز هرگون ــورت ب ــرا در ص ــد زی ــه فرمائی ــوق توج ــکات ف ــه ن ــفارش ب ــل از س ــا قب • لطف
ــت. ــع نیس ــده مجتم ــر عه ــئولیتی ب ــه مس ــکال هیچگون اش
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فرم های 6 ساعته
ویزیت های ساده

محدودیت زمانی فرم های 
6 ساعته

پذیرش سفارشات فوری 
)6ساعته( فقط در روزهای 

شنبه تا چهارشنبه قبل 
از ساعت 12 خواهد بود 

)روز پنجشنبه تحویل فرم 
6 ساعته نخواهیم داشت(

مثال زیر را به دقت 
مطالعه فرمایید:

فرض کنید سفارش شما 
درروز پنجشنبه ثبت شده 

و طبق محدودیت زمانی 
فرم های 6 ساعته روز 
پنجشنبه تحویل فرم 6 
ساعته نخواهیم داشت. 
در نتیجه سفارش شما 
جزء سفارش های روز 
شنبه محسوب شده و 

زمان تحویل آن در پایان 
روز شنبه )تا ساعت 19( 

خواهد بود. 

یکرونام محصولسایز فایل
دورو

چاپ فوری
تحویلقیمت

85-45 
mm

سلفون مات
139،000یک رو

ته
ساع

 6
176،000دورو

سلفون براق
139،000یک رو

176،000دورو

151،000یک رولیبل یووی

90-60
mm

240،000دوروسلفون براق دور گرد

240،000دوروسلفون مات دور گرد

ویزیت های فانتزی

90-60
mm

دورولمینیت براق دورگرد

ته
ساع

 6

ــــــــــدورولمینیت مات دورگرد

تراکت گالسه 135 گرم
A4

290-200
mm

2000 عددی
1،096،000یک رو

ته
ساع

 6

1،376،000دورو

A5
200-145

mm
2000 عددی

568،000یک رو

708،000دورو

A6
145-100

mm
2000 عددی

297،000یک رو

367،000دورو

تراکت تحریر 80 گرم
A4

290-200
mm

853،000یک رو2000 عددی

ته
ساع

 6

1،376،000دورو
A5

200-145
mm

447،000یک رو2000 عددی
587،000دورو

A6
145-100

mm
236،000یک رو2000 عددی

306،000دورو

سربرگ تحریر 80 گرم )سایز واقعی(
A4

297-210
mm

2000 عددی
1،031،000یک رو

ته
ساع

 6

1،451،000دورو

A5
210-148

mm
2000 عددی

536،000یک رو

746،000دورو

A6
148-105

mm
2000 عددی

280،000یک رو

385،000دورو
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ویزیت های فانتزی دورو دورگرد )1000 عددی(

نام محصولسایز فایل
چاپچاپ فوریچاپ معمولی

تحویلقیمتتحویلقیمت 6 ساعته

90-60 
mm

-3 روزه7429،000 روزه416،000لمینیت برجسته

---10 روزه616،000لمینیت برجسته مخملی

_2 روزه7408،000 روزه395،000لمینیت براق

_2 روزه_ 7 روزه_لمینیت مات

--000 ،408 10 روزه395،000لمینیت براق طرح موج

---15 روزه-لمینیت مات طرح موج

-4 روزه12696،000 روزه666،000لمینیت برجسته طاکوب

---15 روزه-طا کارت لمینیت مات

--000 ، 15663 روزه633،000طا کارت لمینیت براق

--12330،000 روزه300،000سلفون مات دورو موضعی

--12542،000 روزه512،000سلفون مات دورو طاکوب

---15 روزه503،000سلفون مات مخملی موضعی

---15 روزه715،000سلفون مات مخملی طاکوب

---10 روزه439،000سلفون مات مخملی دورگرد

---15 روزه-آهنربایی

85-48
mm

--7346 روزه333،000لمینیت برجسته ویزیتی

---10 روزه316،000لمینیت براق ویزیتی

---10 روزه-لمینیت مات ویزیتی 

59-56
mm

--000 ، 7325 روزه312،000لمینیت برجسته کوچک

--000 ،512 15 روزه462،000لمینیت برجسته مخملی کوچک

---15 روزه499،000لمینیت برجسته طاکوب کوچک

55-55
mm

---10 روزه257،000لمینیت براق مربع

---10 روزه-لمینیت مات مربع

ویزیت های فانتزی )500 عددی(
90-60

mm
-7روزه7250،000روزه237،000لمینیت براق
-7روزه-7روزه-لمینیت مات

)pvc(کارت های مدیریتی

تیراژنام محصولسایز فایل
چاپ فوریچاپ معمولی

تحویلقیمتتحویلقیمت

86.5-57 
mm

--10 روزه500490،000پی وی سی 300 میکرون

پی وی سی 500 میکرون
2 روزه5420،000 روزه500950،000

--5 روزه10001،450،000

-7598،000 روزه500559،000پی وی سی برفکی نیمه شفاف

89-57 
mm

پی وی سی 760 میکرون
--5 روزه250588،000

--5 روزه5001،222،000

--5 روزه10002،096،000

--15 روزه5001،222،000پی وی سی 760 میکرون متالیک

85-48 
mm

--25 روزه1000716،000لیبل متاالیز

--7 روزه1000623،000لیبل شیشه ای



6

ویزیت های ساده )1000 عددی(
یکرونام محصولسایز فایل

دورو
چاپچاپ فوریچاپ معمولی

تحویلقیمتتحویلقیمت 6 ساعته

85-48
mm

گاسه یووی
-1 روزه7122،000 روزه141،000یک رو

-1 روزه7153،000 روزه145،000دورو

سلفون مات
1139،000 روزه7129،000 روزه121،000یک رو

1176،000 روزه7166،000 روزه158،000دورو

سلفون براق
1139،000 روزه7129،000 روزه121،000یک رو

1176،000 روزه7166،000 روزه158،000دورو

کتان امباس
-1 روزه7158،000 روزه149،000یک رو

-1 روزه7171،000 روزه163،000دورو

کتان آلمان
-2 روزه7214،000 روزه206،000یک رو

-2 روزه7219،000 روزه211،000دورو

سوسماری
---10 روزه159،000یک رو

---10 روزه167،000دورو

سلفون مات مخملی
---10 روزه299،000یک رو

---10 روزه317،000دورو

2151،000 روزه7141،000 روزه133،000یک رولیبل یووی

000 ، 2155 روزه7145،000 روزه137،000یک رولیبل سلفون براق

90-60
mm

2240،000 روزه7228،000 روزه215،000دوروسلفون براق  دورگرد

2240،000 روزه7228،000 روزه215،000دوروسلفون مات دورگرد

کاتالوگ تک برگی )300 گرمی(
یکرونام محصولسایز فایل

دورو
چاپچاپ فوریچاپ معمولی

تحویلقیمتتحویلقیمت 6 ساعته

A4
288-200

mm

گاسه یووی 1000 عددی
-1 روزه-7 روزه-یک رو

-1 روزه-7 روزه-دورو

سلفون مات 1000 عددی
-1 روزه-7 روزه-یک رو

-1 روزه-7 روزه-دورو

سلفون براق 1000 عددی
-1 روزه-7 روزه-یک رو

-1 روزه-7 روزه-دورو

سوسماری 1000 عددی
---7 روزه-یک رو

---7 روزه-دورو

این کاتالوگ ها کنار سفارشات کارت های ویزیت بسته شده و شامل گارانتی مجموعه نیست.
بهتر است برای سفارش این محصول به فرم های اختصاصی مراجعه شود.

ویزیت های ساده )500 عددی(

90-60 
mm

2162،000 روزه7107،000 روزه149،000دوروسلفون براق دورگرد

2162،000 روزه7107،000 روزه149،000دوروسلفون مات دورگرد
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تراکت گالسه 135 گرمی

یکروتیراژسایز فایل
دورو

چاپچاپ فوریچاپ معمولی
تحویلقیمتتحویلقیمت 6 ساعته

A4
290-200

mm

1000 عددی
2682،000 روزه7652،000 روزه632،000یک رو

2922،000 روزه7892،000 روزه،872،000دورو

2000 عددی
21،096،000 روزه71،076،000 روزه1،046،000یک رو

21،376،000 روزه71،356،000 روزه1،326،000دورو

5000 عددی
-2 روزه72،245،000 روزه2،210،000یک رو

-2 روزه72،575،000 روزه2،540،000دورو

A5
200-145

mm

1000 عددی
2361،000 روزه7331،000 روزه316،000یک رو

2481،000 روزه7451،000 روزه436،000دورو

2000 عددی
2568،000 روزه7543،000 روزه523،000یک رو

2708،000 روزه7683،000 روزه663،000دورو

5000 عددی
-2 روزه71،135،000 روزه1،105،000یک رو

-2 روزه71،300،000 روزه1،270،000دورو

A6
145-100

mm

1000 عددی
2193،000 روزه7168،000 روزه158،000یک رو

2253،000 روزه7228،000 روزه218،000دورو

2000 عددی
2297،000 روزه7277،000 روزه262،000یک رو

2367،000 روزه7347،000 روزه332،000دورو

5000 عددی
-2 روزه7578،000 روزه553،000یک رو

-2 روزه7660،000 روزه635،000دورو

B4
340-240

mm

1000 عددی
-2 روزه7961،000 روزه941،000یک رو

-2 روزه71،375،000 روزه1،355،000دورو

2000 عددی
-2 روزه71،586،000 روزه1،556،000یک رو

-2 روزه72،087،000 روزه2،057،000دورو

5000 عددی
-2 روزه73،286،000 روزه3،251،000یک رو

-2 روزه73،901،000 روزه3،866،000دورو

B5
240-170

mm

1000 عددی
-2 روزه7486،000 روزه471،000یک رو

-2 روزه7693،000 روزه678،000دورو

2000 عددی
-2 روزه7798،000 روزه778،000یک رو

-2 روزه71،049،000 روزه1،029،000دورو

5000 عددی
-2 روزه71،656،000 روزه1،626،000یک رو

-2 روزه71،963،000 روزه1،933،000دورو

B6
170-120

mm

1000 عددی
-2 روزه7245،000 روزه235،000یک رو

-2 روزه7349،000 روزه339،000دورو

2000 عددی
-2 روزه7404،000 روزه389،000یک رو

-2 روزه75290،000 روزه514،000دورو

5000 عددی
-2 روزه7831،000 روزه813،000یک رو

-2 روزه7992،000 روزه967،000دورو
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تراکت گالسه 170 گرمی

یکروتیراژسایز فایل
دورو

چاپچاپ فوریچاپ معمولی
تحویلقیمتتحویلقیمت 6 ساعته

A4
290-200

mm

2000 عددی
-2 روزه71،471،000 روزه1،441000یک رو

-2 روزه71،807،000 روزه1،777000دورو

4000 عددی
-2 روزه2،640،000             7 روزه2،605000یک رو

-2 روزه73،036000 روزه3،001000دورو

A5
200-145

mm

2000 عددی
-2 روزه7741،000 روزه721،000یک رو

-2 روزه7909،000 روزه889،000دورو

4000 عددی
-2 روزه71،333،000 روزه1،303،000یک رو

-2 روزه71،531،000 روزه1،501000دورو

A6
145-100

mm

2000 عددی
-2 روزه7375،000 روزه360،000یک رو

-2 روزه7459،000 روزه444،000دورو

4000 عددی
-2 روزه7676،000 روزه651،000یک رو

-2 روزه7775،000 روزه750،000دورو

تراکت تحریر ایرانی 80 گرمی

یکروتیراژسایز فایل
دورو

چاپچاپ فوریچاپ معمولی
تحویلقیمتتحویلقیمت 6 ساعته

A4
290-200

mm

1000 عددی
-2 روزه-7 روزه-یک رو

-2 روزه-7 روزه-دورو

2000 عددی
-2 روزه-7 روزه-یک رو

-2 روزه-7 روزه-دورو

5000 عددی
-2 روزه-7 روزه-یک رو

-2 روزه-7 روزه-دورو

A5
200-145

mm

1000 عددی
-2 روزه-7 روزه-یک رو

-2 روزه-7 روزه-دورو

2000 عددی
-2 روزه-7 روزه-یک رو

-2 روزه-7 روزه-دورو

5000 عددی
-2 روزه-7 روزه-یک رو

-2 روزه-7 روزه-دورو

A6
145-100

mm

1000 عددی
-2 روزه-7 روزه-یک رو

-2 روزه-7 روزه-دورو

2000 عددی
-2 روزه-7 روزه-یک رو

-2 روزه-7 روزه-دورو

5000 عددی
-2 روزه-7 روزه-یک رو

-2 روزه-7 روزه-دورو
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تراکت تحریر 80 گرمی

یکروتیراژسایز فایل
دورو

چاپچاپ فوریچاپ معمولی
تحویلقیمتتحویلقیمت 6 ساعته

A4
290-200

mm

1000 عددی
2561،000 روزه7531،000 روزه511،000یک رو

2801،000 روزه7771،000 روزه751،000دورو

2000 عددی
2853،000 روزه7833،000 روزه803،000یک رو

21،133،000 روزه71،113،000 روزه1،083،000دورو

5000 عددی
-2 روزه71،639،000 روزه1،604،000یک رو

-2 روزه71،969،000 روزه1،934،000دورو

A5
200-145

mm

1000 عددی
2301،000 روزه7271،000 روزه256،000یک رو

2421،000 روزه7391،000 روزه376،000دورو

2000 عددی
2447،000 روزه7422،000 روزه402،000یک رو

2587،000 روزه7562،000 روزه542،000دورو

5000 عددی
-2 روزه7832،000 روزه802،000یک رو

-2 روزه7997،000 روزه967،000دورو

A6
145-100

mm

1000 عددی
2163،000 روزه7138،000 روزه128،000یک رو

2223،000 روزه7198،000 روزه188،000دورو

2000 عددی
2236،000 روزه7216،000 روزه201،000یک رو

2306،000 روزه7286،000 روزه271،000دورو

5000 عددی
-2 روزه7426،000 روزه401،000یک رو

-2 روزه7509،000 روزه484،000دورو

B4
340-240

mm

1000 عددی
-2 روزه7776،000 روزه756،000یک رو

-2 روزه71،190،000 روزه1،170،000دورو

2000 عددی
-2 روزه71،215،000 روزه1،185،000یک رو

-2 روزه71،716،000 روزه1،686،000دورو

5000 عددی
-2 روزه72،360،000 روزه2،325،000یک رو

-2 روزه7297،000 روزه2،940،000دورو

B5
240-170

mm

1000 عددی
-2 روزه7393،000 روزه378،000یک رو

-2 روزه76000،000 روزه585،000دورو

2000 عددی
-2 روزه7613،000 روزه593،000یک رو

-2 روزه7863،000 روزه843،000دورو

5000 عددی
-2 روزه 000 ،71،931 روزه1،163،000یک رو

-2 روزه71،500،000 روزه1،470،000دورو

B6
170-120

mm

1000 عددی
-2 روزه7199،000 روزه189،000یک رو

-2 روزه7303،000 روزه293،000دورو

2000 عددی
-2 روزه7311،000 روزه296،000یک رو

-2 روزه7437،000 روزه422،000دورو

5000 عددی
-2 روزه7606،000 روزه581،000یک رو

-2 روزه7760،000 روزه735،000دورو



10

سربرگ تحریر 80 گرم )سایز واقعی(

یکروتیراژسایز فایل
دورو

چاپچاپ فوریچاپ معمولی
تحویلقیمتتحویلقیمت 6 ساعته

A4
297-210

mm

1000 عددی
2703،000 روزه7673،000 روزه653،000یک رو

21،063،000 روزه71،033،000 روزه1،013،000دورو

2000 عددی
21،031،000 روزه71،011،000 روزه981،000یک رو

21،451،000 روزه71،431،000 روزه1،401،000دورو

5000 عددی
-2 روزه71،889،000 روزه1،854،000یک رو

-2 روزه72،384،000 روزه2،349،000دورو

A5
210-148

mm

1000 عددی
2372،000 روزه7342،000 روزه327،000یک رو

2552،000 روزه7522،000 روزه507،000دورو

2000 عددی
2536،000 روزه7511،000 روزه491،000یک رو

2746،000 روزه7721،000 روزه701،000دورو

5000 عددی
-2 روزه7957،000 روزه927،000یک رو

-2 روزه71،205،000 روزه1،175،000دورو

A6
148-105

mm

1000 عددی
2198،000 روزه7173،000 روزه163،000یک رو

2288،000 روزه7263،000 روزه253،000دورو

2000 عددی
2280،000 روزه7260،000 روزه245،000یک رو

2385،000 روزه7365،000 روزه350،000دورو

5000 عددی
-2 روزه7489،000 روزه464،000یک رو

-2 روزه7612،000 روزه578،000دورو

سربرگ تحریر 100 گرم )سایز واقعی(

یکروتیراژسایز فایل
دورو

چاپچاپ فوریچاپ معمولی
تحویلقیمتتحویلقیمت 6 ساعته

A4
297-210

mm
1000 عددی

---7 روزه777،000یک رو

---7 روزه1،302،000دورو

A5
210-148

mm
1000 عددی

---7 روزه389،000یک رو

---7 روزه651،000دورو

سربرگ کتان 120 گرم )سایز واقعی(

یکروتیراژسایز فایل
دورو

چاپچاپ فوریچاپ معمولی
تحویلقیمتتحویلقیمت 6 ساعته

A4
297-210

mm
1000 عددی

---7 روزه927،000یک رو

---7 روزه1،452،000دورو

A5
210-148

mm
1000 عددی

---7 روزه464،000یک رو

---7 روزه726،000دورو
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پوستر تحریر 80 گرم
یکروتیراژنام محصولسایز فایل

دورو
چاپ فوریچاپ معمولی

تحویلقیمتتحویلقیمت

580-890 
mm

A1 پوستر
60-90

--2 روزه5،160،000یک رو1000

--2 روزه7،812،000یک رو2000

590-430 
mm

A2 پوستر
60-45

--2 روزه2،688،000یک رو1000

--2 روزه4،068،000یک رو2000

420-297 
mm

A3 پوستر
42-29/7

--3 روزه1،344،000یک رو1000

--3 روزه2،172،000دورو1000

--3 روزه2،034،000یک رو2000

--3 روزه3،036،000دورو2000

990-680 
mm

B1 پوستر
100-70

--2 روزه5،831،000یک رو1000

--2 روزه9،156،000یک رو2000

480-690 
mm

B2 پوستر
50-70

--2 روزه3،024،000یک رو1000

--2 روزه4،740،000یک رو2000

340-480 
mm

B3 پوستر
35-50

--4 روزه1،512،000یک رو1000

--4 روزه2،370،000یک رو2000

پوستر گالسه 135 گرم
یکروتیراژنام محصولسایز فایل

دورو
چاپ فوریچاپ معمولی

تحویلقیمتتحویلقیمت

580-890 
mm

A1 پوستر
60-90

--2 روزه6،333،000یک رو1000

--2 روزه10،158،000یک رو2000

590-430 
mm

A2 پوستر
60-45

--2 روزه3،274،000یک رو1000

--2 روزه5،241،000یک رو2000

420-297 
mm

A3 پوستر
42-29/7

--3 روزه1،637،000یک رو1000

--3 روزه2،465،000دورو1000

--3 روزه2،620،000یک رو2000

--3 روزه3،622،000دورو2000

990-680 
mm

B1 پوستر
100-70

--2 روزه7،292،000یک رو1000

--2 روزه12،076،000یک رو2000

480-690 
mm

B2 پوستر
50-70

--2 روزه3،754،000یک رو1000

--2 روزه6،200،000یک رو2000

340-480 
mm

B3 پوستر
35-50

--4 روزه1،877،000یک رو1000

--4 روزه3،100،000یک رو2000

پوستر تحریر ایرانی 80 گرم
یکروتیراژنام محصولسایز فایل

دورو
چاپ فوریچاپ معمولی

تحویلقیمتتحویلقیمت

990-680 
mm

B1 پوستر
100-70

--2 روزهــــیک رو1000

--2 روزهــــیک رو2000

--2 روزهــــیک رو5000

480-690 
mm

B2 پوستر
50-70

--2 روزهــــیک رو1000

--2 روزهــــیک رو2000

--2 روزهــــیک رو5000
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پاکت کتان 120 گرم

تیراژنام محصولسایز فایل
چاپ معمولی

تحویلقیمت

260-230 mm7 روزه1000726،000پاکت نامه

345-245 mmA5 7 روزه1000665،000پاکت

480-345 mmA4 7 روزه10001،677،000پاکت

670-475 mmA3 7 روزه10003،140،000پاکت

هریک از محصوالت پاکت دارای راهنمای گسترده طبق قطع های موجود 
است. برای طراحی حتماً به راهنمای آن ها در سایت مراجعه نمایید.

پاکت گالسه 135 گرم

تیراژنام محصولسایز فایل
چاپ معمولی

تحویلقیمت

260-230
mmپاکت نامه

7 روزه1000915،000

7 روزه20001،549،000

7 روزه50003،355،000

345-245
mmA5 پاکت

7 روزه10001،031،000

7 روزه20001،733،000

7 روزه50003،717،000

480-345
mmA4 پاکت

7 روزه10001،974،000

7 روزه20003،288،000

7 روزه500013،700،000

پاکت تحریر 80 گرم

تیراژنام محصولسایز فایل
چاپ معمولی

تحویلقیمت

260-230
mmپاکت نامه

7 روزه1000732،000

7 روزه20001،183،000

7 روزه50002،438،000

345-245
mmA5 پاکت

7 روزه1000849،000

7 روزه20001،368،000

7 روزه50002،805،000

480-345
mmA4 پاکت

7 روزه10001،609،000

7 روزه20002،588،000

7 روزه50005،166،000
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پاکت تحریر 100 گرم

تیراژنام محصولسایز فایل
چاپ معمولی

تحویلقیمت

260-230 mm7 روزه1000801،000پاکت نامه

345-245 mmA5 7 روزه1000927،000پاکت

480-345 mmA4 7 روزه10001،765،000پاکت

A3 پاکت

تیراژنام محصولسایز فایل
چاپ معمولی

تحویلقیمت

670-475
mm

7 روزه10002،810،000پاکت A3 تحریر 120 گرم

7 روزه10003،140،000پاکت A3 کتان 120 گرم

فرم های قالب دار
سایز 
تیراژنام محصولفایل

چاپ معمولی

تحویلقیمت

نما
اه

ق ر
طب

8 روزهــــــ1000لیوان کاغذی 360 سی سی

لیوان کاغذی 200 سی سی
7 روزه1000932،000

7 روزه50004،194،000

13 روزه10001،891،000پاکت سی دی معمولی

13 روزه10001،993،000پاکت سی دی فانتزی )سلفون مات( 

13 روزه10002،099،000پاکت سی دی فانتزی)سلفون مات(

13 روزه1000966،000لیبل سی دی )با پوشش یووی(

7 روزه10007،310،000فولدر A4 )گاسه 300 گرم سلفون مات یا براق(

7 روزه10001،433،000جاکارتی)گاسه 300 گرم سلفون مات(

--1000آهنربایی با قالب طرح شما

10 روزه1000344،000سلفون قالب دار

ست اداری
قیمتمشخصات

سربرگ
A4

سربرگ
A5

سربرگ
A6

پاکت
 نامه

پاکت
A4

تحریر
 80 گرم

تحریر
 100 گرم

کتان
تحویل 120 گرم

2000سری اول
عدد

2000
1000-عدد

7 روزه2،760،0003،168،0003،768،000-عدد

3000سری دوم
1000--عدد

7 روزه2،760،0003،168،0003،768،000-عدد

1000سری سوم
1000--عدد

عدد
1000
7 روزه3،192،0003،504،0004،104،000عدد

این فرم ها از نظر تیراژ و محصوالت به 3 سری تقسیم شده که طبق نیاز، توسط مشتری انتخاب 
می شود.
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بروشور گالسه 135 گرم تا شده

یکروتیراژسایز فایل
دورو

چاپچاپ فوریچاپ معمولی
تحویلقیمتتحویلقیمت 6 ساعته

A3
290-400

mm

-3 روزه72،160،000 روزه2،140،000دورو1000 عددی

-3 روزه73،337،000 روزه3،307،000دورو2000 عددی

A4
290-200

mm

-3 روزه71،126،000 روزه1،106،000دورو1000 عددی

-3 روزه71،756،000 روزه1،726،000دورو2000 عددی

سربرگ 140 گرم کارتی

یکروتیراژسایز فایل
دورو

چاپچاپ فوریچاپ معمولی
تحویلقیمتتحویلقیمت 6 ساعته

A4
297-210

mm

--121،009،000 روزه845،000یک رو1000 عددی

--121،688،000 روزه1،485،000یک رو2000 عددی

A5
210-148

mm

--12505،000 روزه425،000یک رو1000 عددی

--12844،000 روزه745،000یک رو2000 عددی

پاکت 140 گرم کارتی

تیراژنام محصولسایز فایل
چاپ معمولی

تحویلقیمت

478-345
mm

A4 پاکت
12 روزه10002،305،000

12 روزه20003،842،000

348-245
mmA5 پاکت

12 روزه10001،245،000

12 روزه20002،064،000

258-236
mmپاکت نامه

12 روزه10001،219،000

12 روزه20002،023،000

محصوالت آویز

یکرونام محصولسایز فایل
دورو

چاپچاپ فوریچاپ معمولی
تحویلقیمتتحویلقیمت 6 ساعته

240-96 
mm

کارت آویز 300 گرم 
عصایی

--10853،000 روزه565،000یک رو

--101،077،000 روزه713،000دورو

122-288 
mm

کارت آویز 300 گرم 
پروانه ای

--101،215،000 روزه796،000یک رو

--101،551،000 روزه1،025،000دورو

کارت آویز 300 گرم 
دورگرد

--101،215،000 روزه796،000یک رو

--101،551،000 روزه1،025،000دورو

290-90 
mm

تراکت آویز 170 گرم 
2000 عددی

---7 روزه915،000یک رو

---7 روزه1،083،000دورو

تراکت آویز 170 گرم
4000 عددی

---7 روزه1،623،000یک رو

---7 روزه1،821،000دورو
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پاکت کرافت 80 گرم

تیراژنام محصولسایز فایل
چاپ معمولی

تحویلقیمت

260-230
mmپاکت نامه

10 روزه10009،01،000

10 روزه20001،529،000

10 روزه50003،305،000

345-245
mmA5 پاکت

10 روزه10001،032،000

10 روزه20001،749000

10 روزه50003،765،000

480-345
mmA4 پاکت

10 روزه10001،975،000

10 روزه20003،332،000

10 روزه50007،086،000

تراکت کرافت 80 گرم

یکروتیراژسایز فایل
دورو

چاپچاپ فوریچاپ معمولی
تحویلقیمتتحویلقیمت 6 ساعته

A4
290-200

mm

1000 عددی
-2 روزه-10 روزه649،000یک رو

-2 روزه-10 روزه899،000دورو

2000 عددی
-2 روزه-10 روزه1،074،000یک رو

-2 روزه-10 روزه1،366،000دورو

5000 عددی
-2 روزه-10 روزه2،267،000یک رو

-2 روزه-10 روزه2،612،000دورو

A5
200-145

mm

1000 عددی
-2 روزه-10 روزه325،000یک رو

-2 روزه-10 روزه450،000دورو

2000 عددی
-2 روزه-10 روزه537،000یک رو

-2 روزه-10 روزه683،000دورو

5000 عددی
-2 روزه-10 روزه1،134،000یک رو

-2 روزه-10 روزه1،306،000دورو

A6
145-100

mm

1000 عددی
-2 روزه-10 روزه162،000یک رو

-2 روزه-10 روزه225،000دورو

2000 عددی
-2 روزه-10 روزه269،000یک رو

-2 روزه-10 روزه342،000دورو

5000 عددی
-2 روزه-10 روزه567،000یک رو

-2 روزه-10 روزه653،000دورو
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محصوالت جدید

یکرونام محصولسایز فایل
دورو

چاپچاپ فوریچاپ معمولی
تحویلقیمتتحویلقیمت 6 ساعته

85-48
mm

---15 روزه137،000یک رولیبل سلفون مات

---15 روزه241،000یک رولیبل سلفون مات طاکوب

85-48 
mm15 روزه156،000دوروطرح چرم---

90-60 
mm15 روزه135،000دوروطرح چرم دورگرد---

90-60 
mm10 روزه188،000دوروپروانه ای---

51-96
mm

اتیکت آویز سلفون مات
---10 روزه190،000یک رو

---10 روزه235،000دورو

اتیکت آویز گاسه یووی
---10 روزه182،000یک رو

---10 روزه219،000دورو

85-48 
mm10 روزه250،000یک رولیبل یووی قالب دار---

112-55
mm

-3 روزه7684،000 روزه654،000دورواتیکت لمینیت برجسته

اتیکت لمینیت برجسته 
---12 روزه1،029،000دوروطاکوب

199-97 
mmتک لتی گاسه 170 گرم

--7595،000 روزه435،000یک رو

--7730،000 روزه509،000دورو

199-194 
mmدو لتی گاسه 170 گرم

--71،244،000 روزه895،000یک رو

--71،513،000 روزه1،046،000دورو

پاکت تحریر ایرانی 80 گرم

تیراژنام محصولسایز فایل
چاپ معمولی

تحویلقیمت

260-230
mmپاکت نامه

7 روزه-1000

7 روزه-2000

7 روزه-5000

345-245
mmA5 پاکت

7 روزه-1000

7 روزه-2000

7 روزه-5000

480-345
mmA4 پاکت

7 روزه-1000

7 روزه-2000

7 روزه-5000


