
نمونه طرح هاى کارت تبریک روز ماما
( 15 x 15  -  13 x 18  - 15 x 21  :ابعاد بسته کارت ها )

ابعاد کارت تبریک

تلفن: 647 771 88 - 893 670 88

سفارشات 8 صبح الى 12شب: 3595 535 0912 - 2157 179 0912
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قیمت چاپ کارت تبریک روز ماما با چاپ دو رو و امکان درج اطالعات متغیر + پاکت تحریر 100 گرمى

تلفن: 88771647 - 88670893     سفارشات 8 صبح الى 12 شب: 09125353595 - 09121792157
www.artechap.com         www.artedigital. ir         arte_graphic@yahoo.com

 نمونه طرح هاى کارت تبریک روز ماما
  پاکت +1397 نوروز کارت تبریکنمونه طرحهاي   

 ) 21×15و 18×13(سایز کارت بسته 
 

 
 09125353595 - 09121792157شب :  12صبح الی  8سفارشات      88670893 – 88771647تلفن : 

  www.artedigital.ir     arte_graphic@yahoo.com 

 گرمی 100+ پاکت تحریر اطالعات متغیر و امکان درج سال نو با چاپ دو رو تبریککارت چاپ قیمت 
 

 گرمی 100+ پاکت تحریر  گرمی 250گالسه  تعداد

 ابعاد کارت بسته 50 100 150 200

 سانتی متر 15×  15 195,000 325,000 480,000 555,000

640,000 510,000 360,000 220,000 
 سانتی متر 13×  18
 سانتی متر 15×  21

 گرمی 100+ پاکت تحریر   گرمی 300کتان  تعداد

 ابعاد کارت بسته 50 100 150 200

 سانتی متر 15×  15 225,000 370,000 525,000 655,000

765,000 590,000 420,000 255,000 
 سانتی متر 13×  18
 سانتی متر 15×  21

 تعداد
 گرمی 300 )، کرمنقره اي،  طالیی، (صدفیمتاالیز

 گرمی 100+ پاکت تحریر 

 سانتی متر 15×  15 325,000 520,000 730,000 870,000

990,000 855,000 640,000 360,000 
 سانتی متر 13×  18
 سانتی متر 15×  21

 تعداد 
گرمی با پوشش سلفون 250گالسه   

 گرمی 100 تحریر +پاکت

 ابعاد کارت بسته 50 100 150 200

 سانتی متر 15×  15 310,000 420,000 585,000 750,000

845,000 655,000 490,000 350,000 
 سانتی متر 13×  18
 سانتی متر 15×  21

 مدعوین) در قالب فایل اکسل دریافت می گردد.اطالعات متغیر(اسامی  -           به تومان می باشد. هاقیمت  -
 کارت داخل بدون افزایش هزینه و اطالعات متغیر   امکان چاپ نام -

 پاکت اختصاصی با اطالعات متغیرچاپ قیمت 
 

 ابعاد پاکت تعداد

200 150 100 50 
 سانتی متر 15×  15
 سانتی متر 13×  18
 سانتی متر 15×  21

 گرمی 100تحریر  100,000 180,000 240,000 290,000
 گرمی100کتان  130,000 230,000 315,000 390,000

 اطالعات متغیر(اسامی مدعوین) در قالب فایل اکسل دریافت می گردد. -           به تومان می باشد. هاقیمت  -
  روي پاکتامکان چاپ نام  و اطالعات متغیر بدون افزایش هزینه  -



چاپ لوگوى شرکت در پشت کارت
امکان چاپ اسامى افراد 
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نمونه طرح هاى کارت تبریک روز ماما

ابعاد بسته کارت ها: x 15 15          به همراه پاکت تحریر 100 گرم



چاپ لوگوى شرکت در پشت کارت
امکان چاپ اسامى افراد 
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نمونه طرح هاى کارت تبریک روز ماما

ابعاد بسته کارت ها: x 15 15          به همراه پاکت تحریر 100 گرم
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نمونه طرح هاى کارت تبریک روز ماما

چاپ لوگوى شرکت در پشت کارت
امکان چاپ اسامى افراد 

ابعاد بسته کارت ها:  x 21 15 و  x 18 13                                به همراه پاکت تحریر 100 گرم


