
نمونه طرح هاى کارت دعوت ولیمه حجاج / کارت حج / کارت دعوت حجاج
( 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

w w w.ar techap.com
w w w.ar tedigita l . i r

ar te_graphic@yahoo.com



 

 

 گرمی 100پاکت + گرمی 250گالسه  تعداد

 ابعاد کارت بسته 50 100 150 200

 سانتی متر 15×  15 310,000 515,000 755,000 890,000

1,000,000 815,000 575,000 350,000 
 سانتی متر 13×  18
 متر سانتی 15×  21

 گرمی 100پاکت + گرمی 300کتان  تعداد

 ابعاد کارت بسته 50 100 150 200

 سانتی متر 15×  15 360,000 590,000 840,000 1,030,000

1,190,000 925,000 660,000 410,000 
 سانتی متر 13×  18
 سانتی متر 15×  21

 تعداد
 + نقره اي)کرم ، متاالیز(صدفی،طالیی،

 گرمی 100پاکت 

 ابعاد کارت بسته 50 100 150 200

 سانتی متر 15×  15 540,000 830,000 1,140,000 1,380,000

1,590,000 1,380,000 1,000,000 580,000 
 سانتی متر 13×  18
 سانتی متر 15×  21

 تعداد
 گرمی با پوشش سلفون+  250گالسه 

 گرمی 100پاکت 

 ابعاد کارت بسته 50 100 150 200

 سانتی متر 15×  15 500,000 700,000 940,000 1,200,000

1,360,000 1,070,000 780,000 570,000 
 سانتی متر 13×  18
 سانتی متر 15×  21

  به تومان می باشد. هاقیمت 
  می باشد. فوري سفارشتحویل 

 

 گرمی 100کاغذ تحریر  تعداد

 ابعاد پاکت 50 100 150 200

540,000 460,000 325,000 180,000 
 سانتی متر 15×  15
 سانتی متر 13×  18
 سانتی متر 21×  15

 گرمی 100 کتانکاغذ  تعداد

 ابعاد پاکت 50 100 150 200

660,000 540,000 420,000 240,000 
 سانتی متر 15×  15
 سانتی متر 13×  18
 سانتی متر 21×  15

 

قیمت چاپ کارت دعوت ولیمه حجاج با چاپ دو رو و امکان درج اطالعات متغیر + پاکت تحریر 100 گرمى

قیمت چاپ پاکت اختصاصى با  اطالعات متغیر 

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 دعوت ولیمه حجاج / کارت حج / کارت دعوت حجاج



چاپ لوگوى شرکت در پشت کارت
امکان چاپ اسامى افراد 

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 دعوت ولیمه حجاج / کارت حج / کارت دعوت حجاج

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 دعوت ولیمه حجاج / کارت حج / کارت دعوت حجاج

ابعاد بسته کارت ها: x 15 15          به همراه پاکت تحریر 100 گرم
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نمونه طرح هاى کارت دعوت ولیمه حجاج / کارت حج / کارت دعوت حجاج

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



تلفن: 88771647 - 88670893     سفارشات 8 صبح الى 12 شب: 09125353595 - 09121792157
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نمونه طرح هاى کارت دعوت ولیمه حجاج / کارت حج / کارت دعوت حجاج

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
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نمونه طرح هاى کارت دعوت ولیمه حجاج / کارت حج / کارت دعوت حجاج

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
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نمونه طرح هاى کارت دعوت ولیمه حجاج / کارت حج / کارت دعوت حجاج

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


