
(تومان)قیمت تیراژ9/5: عطف24: عرض38: ارتفاع

10006,976,000

200012,616,000

500029,200,000

(تومان)قیمت تیراژ6/5: عطف16/5: عرض26: ارتفاع

10005,696,000

20008,624,000

500019,904,000

(تومان)قیمت تیراژ9: عطف23: عرض23: ارتفاع

10005,848,000

200010,360,000

500022,928,000

 1.000.000 عدد مبلغ 2000 تومان و 800.000 عدد مبلغ 1000در فرمهای دو تکه اگر روی کار با پشت کار متفاوت باشد برای تیراژ *

.(9بجز کد ) تومان به مجموع قیمت اضافه میگردد 1.100.000 عدد مبلغ 5000تومان و  

 2000 تومان و 600.000 عددی یک تکه مبلغ 1000 تومان بابت فیلم یووی و به ازای فرم های 300.000برای یووی موضعی مبلغ *

. تومان به مجموع قیمت اضافه میگردد3.000.000 عددی مبلغ 5000 تومان و 1.600.000عددی مبلغ 

.باطله یا کسری تحویل میگردد% 7تا % 3تمامی سفارشات چاپی با *

.لطفاً برای دریافت قالبها بر روی لینک محصول کلیک کنید یا به سایت چاپ آنالین مراجعه نمایید*

.در فرم دو تکه مبلغ یووی دو برابر میباشد*

.سایزها برحسب سانتی متر می باشد*

. روز کاری می باشد10زمان تحویل *

.قیمت ها به تومان می باشد*

: کد
3

لیست قیمت ساک های خرید 

 گرم با سلفون مات یا براق170با جنس گالسه 

1: کد
2:کد



(تومان)قیمت تیراژ8: عطف20: عرض20: ارتفاع

10005,208,000

20009,064,000

500019,840,000

(تومان)قیمت تیراژ15: عطف50: عرض35: ارتفاع

100011,296,000

200021,088,000

500051,376,000

(تومان)قیمت تیراژ12: عطف45: عرض30: ارتفاع

10009,472,000افقی

200017,440,000

500042,256,000

6: کد

 1.000.000 عدد مبلغ 2000 تومان و 800.000 عدد مبلغ 1000در فرمهای دو تکه اگر روی کار با پشت کار متفاوت باشد برای تیراژ *

.(9بجز کد ) تومان به مجموع قیمت اضافه میگردد 1.100.000 عدد مبلغ 5000تومان و  

 2000 تومان و 600.000 عددی یک تکه مبلغ 1000 تومان بابت فیلم یووی و به ازای فرم های 300.000برای یووی موضعی مبلغ *

. تومان به مجموع قیمت اضافه میگردد3.000.000 عددی مبلغ 5000 تومان و 1.600.000عددی مبلغ 

.باطله یا کسری تحویل میگردد% 7تا % 3تمامی سفارشات چاپی با *

.لطفاً برای دریافت قالبها بر روی لینک محصول کلیک کنید یا به سایت چاپ آنالین مراجعه نمایید*

.در فرم دو تکه مبلغ یووی دو برابر میباشد*

.سایزها برحسب سانتی متر می باشد*

. روز کاری می باشد10زمان تحویل *

.قیمت ها به تومان می باشد*

: کد
4

5: کد



(تومان)قیمت تیراژ12: عطف 30: عرض45: ارتفاع

10009,472,000عمودی

200017,440,000

500042,256,000

(تومان)قیمت تیراژ10: عطف40: عرض30: ارتفاع

10009,472,000

200017,440,000

500042,256,000

(تومان)قیمت تیراژ11: عطف34: عرض24: ارتفاع

1000713,600

200012,944,000

500030,032,000

9: کد

 1.000.000 عدد مبلغ 2000 تومان و 800.000 عدد مبلغ 1000در فرمهای دو تکه اگر روی کار با پشت کار متفاوت باشد برای تیراژ *

.(9بجز کد ) تومان به مجموع قیمت اضافه میگردد 1.100.000 عدد مبلغ 5000تومان و  

 2000 تومان و 600.000 عددی یک تکه مبلغ 1000 تومان بابت فیلم یووی و به ازای فرم های 300.000برای یووی موضعی مبلغ *

. تومان به مجموع قیمت اضافه میگردد3.000.000 عددی مبلغ 5000 تومان و 1.600.000عددی مبلغ 

.باطله یا کسری تحویل میگردد% 7تا % 3تمامی سفارشات چاپی با *

.لطفاً برای دریافت قالبها بر روی لینک محصول کلیک کنید یا به سایت چاپ آنالین مراجعه نمایید*

.در فرم دو تکه مبلغ یووی دو برابر میباشد*

.سایزها برحسب سانتی متر می باشد*

. روز کاری می باشد10زمان تحویل *

.قیمت ها به تومان می باشد*

: کد
7

: کد
8


