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(لت قفل دا رو چسبی) 50-70فولدر با طرح قالب طقع گسترده 

70*
50

سلفون یک رو قفل دار- چاپ دورو سلفون یک رو چسبدرا- چاپ دورو 

8,385,0008,145,000

14,025,000

32,205,00031,050,000

(لت قفل دا رو چسبی) 60-45فولدر با طرح قالب قطع گسترده 

60*
45

دورو چاپ و یکرو سلفون مات یا براق

. مشخمص شده اند قفل دار می باشدقرمزقالب هایی که با رنگ : نکته

6,660,000-

11,040,000-

23,160,000-

. تومان بابت فیلم موضعی به جمع مبلغ اضافه می گردد300.000به ازای هر فرم یکرو یووی موضعی مبلغ  •

.  تومان به جمع مبلغ اضافه می گردد600.000، یکرو یووی موضعی مبلغ ۵۰، ۷۰ عدد فولدر گسترده ۱۰۰۰هر  •

. تومان به جمع مبلغ اضافه می گردد550.000، یکرو یووی موضعی مبلغ ۴۵، 60 عدد فولدر گسترده۱۰۰۰هر  •

سلفون یک رو قفل دار- چاپ دورو سلفون یک رو چسبدرا- چاپ دورو 

 (مات یا براق) گرم درجه یک همراه با یکرو سلفون 300لیست قیمت فولدر گالسه 
قیمت ها به تومان می باشد •

. سفارشات فوق یک رو سلفون می باشند •

.   روز کاری می باشد15 الی 10زمان تحویل  •

 باطله یا کسری %۷ تا %۳تمامی سفارشات چاپی با  •

.تحویل می گردد

قیمت ها به تومان می باشد •

. سفارشات فوق یک رو سلفون می باشند •

.   روز کاری می باشد15 الی 10زمان تحویل  •

 باطله یا کسری %۷ تا %۳تمامی سفارشات چاپی با  •

.تحویل می گردد

قیمت ها به تومان می باشد •

. سفارشات فوق یک رو سلفون می باشند •

.   روز کاری می باشد15 الی 10زمان تحویل  •

 باطله یا کسری %۷ تا %۳تمامی سفارشات چاپی با  •

.تحویل می گردد

دورو چاپ و یکرو سلفون مات یا براق

دورو چاپ و یکرو سلفون مات یا براق

25,845,00024,682,500

(لت چسبی) 70-33فولدر با طرح قالب قطع گسترده 

سلفون یک رو قفل دار- چاپ دورو سلفون یک رو چسبدار- چاپ دورو 

7,110,0006,885,000

11,947,50011,482,500

14,490,000
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