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 دیجیتال چاپ

  دیجیتالچاپ 

 چاپ دیجیتال سیاه وسفید  

  و چهار لت سه لتچاپ بروشور 

 چاپ کاتالوگ 

 چاپ فولدر 

  کاور /  و پاکت لیبلچاپDVD/ CD   

 اوراق اداری

 چاپ سربرگ 

 چاپ پاکت 

 چاپ کارت ویزیت 

  شماره سریالچاپ فاکتور با 

 خدمات تکمیلی پس از چاپ

 صحافی و خدمات پس از چاپ 

 کارت دعوت/ کارت تبرک 

  تبریک/ چاپ کارت دعوت 

 با اطالعات متغییرتبریک / دعوت  چاپ کارت 

 چاپ پاکت با اطالعات متغیر 

 یچاپ کارت عروسی اختصاص 

 چاپ تقویم اختصاصی

 دیواری/  چاپ تقویم اختصاصی رومیزی 

 PVC چاپ کارت

 شناسایی چاپ کارت  PVC  با دستگاه مستقیم  

  چاپ کارت شناسایی PVC با دستگاه  Trasfer-Re 

  میکرون 788شناسایی چاپ کارت 

   چاپ افست انواع کارتPVC 

 خام  قیمت انواع کارت PVC 

 چاپ عریض فضای داخل

 پالت و لمینیت 

 تابلو شاسی

 تابلو شاسی اختصاصی 

 

 

 آرتهچاپ دیجیتال 

 تعرفه چاپ دیجیتال

جهت آگاهی از آخرین تعرفه و تغییرات احتمالی 

 .دیدن فرمائیدwww.artedigital.ir   از سایت

واحد چاپ دیجیتال شرکت آرته گرافیک با بهره 

گیری از پیشرفته ترین دستگاه چاپ و ارائه 

خدمات تکمیلی پس از چاپ آماده انجام 

مشتریان گرامی با باالترین کیفیت و در سفارشات 

 .کوتاهترین زمان ممکن می باشد

http://www.artedigital.ir/
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 تعرفه چاپ دیجیتال 
 

A6 یک رو A8 نوع کاغذ یک رو 

 گرمی 48تحریر  888 488

 گرمی 788تحریر  788 7888

 گرمی 767گالسه  788 7888

 گرمی 778گالسه  778 7788

 گرمی 788گالسه  788 7188  

 گرمی 188گالسه  778 7688

 گرمی 178گالسه  878 7788

 گرمی 688گالسه  478 7888

 گرمی 688کتان  7888 1888

 لیبل 7188 1888

 نمونه گیری 7888 78888

 قیمت ها به تومان می باشد. 

 تحویل سفارش فوری می باشد. 

 هزینه چاپ دو رو ، دو برابر محاسبه می گردد. 

 چاپ سایز جهت A6( +84  ×66 سانتی متر )سایز به هزینه % 18A6 اضافه می گردد. 

  تومان می باشد 770888حداقل مبلغ سفارش. 

  اضافه می گردد% 18به هزینه چاپ سفارشات تنپالت. 

  بهترین نوع ارائه فایل برای چاپ دیجیتال با کیفیت افست ، ارائه طرح مورد نظر با فرمتPDF و   با کیفیت باال

 .است dpi 688و با رزولوشن  CMYKبه صورت  TIFFیا فایل 

 تعرفه چاپ دیجیتال سیاه و سفید 

 
A8 رو دو A8 نوع کاغذ یک رو 

 گرمی 48تحریر  788  748

 گرمی 788تحریر  778 188

 قیمت ها به تومان می باشد. 

 تحویل سفارش فوری می باشد. 

  هزینه چاپA6دو برابر محاسبه می گردد ،. 

  کامپیوتری ، طراحی و عکاسی جداگانه محاسبه می گرددهزینه اجرای. 

 هی از قیمت چاپ در تیراژ باال و چاپ افست با ما تماس بگیریداجهت آگ. 
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  سه لتتعرفه چاپ دیجیتال بروشور 

 سه لت A6سه لت و  A8بروشور  قیمت چاپ دیجیتال

 گرمی 178گالسه   تعداد

 سایز کاغذ عدد 78 عدد 788

778.888 7780888 A8 دورو 

678.888 778.888 A6 دورو 

 میباشدتومانهابهقیمت. 

 A8 بروشور سه لت یمت چاپ دیجیتالق

 گرمی 688گالسه   تعداد

 سایز کاغذ عدد 78 عدد 788

8880888 6880888 36×63 

 میباشدتومانهابهقیمت. 

 A8 بروشور سه لت یمت چاپ دیجیتالق

 گرمی 688گالسه   تعداد

 سایز کاغذ عدد 78 عدد 788

7780888 8480888 63×48 

 میباشدتومانقیمتهابه. 
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 درصورتسفارشمشتریجهتچاپبروشورسهلتباپوششسلفون،هزینهآنمطابق

 .جدولزیربهقیمتچاپاضافهمیگردد

 

     تعداد

 نوعسلفون سایز کاغذ عدد 78 عدد 788

770888 680888 

A4دورو 

 سلفونبراق

 سلفونمات 670888 770888

7770888 780888 

A3دورو 

 سلفونبراق

 سلفونمات 770888 7170888

1680888 7180888 

63×48 

 سلفونبراق

 سلفونمات 7680888 1780888

 

 قیمت ها به تومان می باشد. 

 تحویل سفارش فوری می باشد. 

  گردد اضافه می% 18به هزینه چاپ سفارشات تنپالت. 

  برای چاپ دیجیتال با کیفیت افست ، ارائه طرح مورد نظر با فرمت  فایلبهترین نوع ارائهPDF 

 .است dpi 688و با رزولوشن  CMYKبه صورت  TIFFبا کیفیت باال و یا فایل 

 هزینه اجرای کامپیوتری ، طراحی و عکاسی جداگانه محاسبه می گردد. 

 ال و چاپ افست با ما تماس بگیریدهی از قیمت چاپ در تیراژ بااجهت آگ. 
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 تعرفه چاپ دیجیتال کاتالوگ 

  گرمی 178گالسه : جلد 

  گرمی 767گالسه : صفحات داخلی 

  منگنه: صحافی 

 تعداد
  

 

 تعداد صفحه 78 788 188

777.888 688.888 777.888 
 

 صفحه 8

70718.888 777.888 668.888 
 

 صفحه 4

7.788.888 478.888 878.888 
 

 صفحه 71

1.7880888 70718.888 777.888 
 

 صفحه 77

1.7880888 7.6880888 868.888 
 

 صفحه 18

7780888 7880888 770888 
 

 جلد هزینه سلفون

 قیمت ها به تومان می باشد. 

  می باشد ساعته 18تحویل سفارش. 

  اضافه می گردد% 18به هزینه چاپ سفارشات تنپالت. 

  برای چاپ دیجیتال با کیفیت افست ، ارائه طرح مورد نظر با فرمت  فایلبهترین نوع ارائهPDF  با کیفیت

 .است dpi 688و با رزولوشن  CMYKبه صورت  TIFFباال و یا فایل 

 هزینه اجرای کامپیوتری ، طراحی و عکاسی جداگانه محاسبه می گردد. 

 بگیریدهی از قیمت چاپ در تیراژ باال و چاپ افست با ما تماس اجهت آگ. 
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  دارجیب فولدر دیجیتال چاپتعرفه 

 

 تعداد

 یکرو-A8سایز 

188 788 

 گرمی 688مقوای گالسه  8880888 8780888

 گرمی به همراه پوشش سلفون مات 688مقوای گالسه  8480888 7880888

 قیمت ها به تومان می باشد. 

  ساعته می باشد 18 سفارشتحویل. 

  اضافه می گردد% 18به هزینه چاپ سفارشات تنپالت. 

  بهترین نوع ارائه فایل برای چاپ دیجیتال با کیفیت افست ، ارائه طرح مورد نظر با فرمتPDF 

 .است dpi 688و با وضوح  CMYKبه صورت  TIFFبا کیفیت باال و یا فایل 

 هزینه اجرای کامپیوتری ، طراحی و عکاسی جداگانه محاسبه می گردد. 

  تیراژهای باال و چاپ افست با ما تماس بگیرید از قیمت چاپ در آگاهیجهت. 
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  کاور /لیبلتعرفه چاپCD / DVD 

 

  CD لیبل

 سانتیمتر12×12:ابعادچاپ

 عدد 78 عدد 788 عدد 188

7180888 780888 680888 

 

 A مدل CD کاور

 سانتی متر 1808×  7407: ابعاد چاپ 

 عدد 78 عدد 788 عدد 188

7880888 770888 680888 

 

 B مدل CD کاور

 سانتی متر 7101×  7101: ابعاد چاپ 

 عدد 78 عدد 788 عدد 188

880888 17.888 18.888 

 

 C مدل CD کاور

 سانتی متر 7101 × 7101 درب :ابعاد چاپ 

 سانتی متر 7707×  7101 بدنه                

 عدد 78 عدد 788 عدد 188

870888 87.888 170888 

 

  DVD CD / پاکت 

 سانتیمتر13×13:ابعاد

 عدد 78 عدد 788 عدد 188

7770888 7770888 780888 

 قیمتها به تومان می باشد. 

  باشد فوری میسفارش تحویل. 

  می باشدو لیبل قیمت ارائه شده صرفاً هزینه چاپ کاغذ کاور. 

 الیه باز با فرمتبرای چاپ ، ارائه طرح  فایل بهترین نوع ارائه PSD و یا  TIFF  به

 .می باشد dpi 688 و با وضوح CMYK صورت

 طراحی و اجرای گرافیکی شامل هزینه جداگانه می گردد. 
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 سربرگ چهار رنگ چاپ دیجیتال تعرفه 

 

 

 

  

 

 

 

 تعداد

 

 

788 188 788  

 گرمی 48تحریر  67.888 78.888 7180888

 A7سایز 

 گرمی 788تحریر  88.888 780888 787.888

 گرمی 48تحریر  77.888 78.888 118.888

 A8سایز 

 گرمی 788تحریر  77.888 778.888 178.888

 قیمت ها به تومان می باشد. 

 تحویل سفارش فوری می باشد. 

  اضافه می گردد% 18به هزینه چاپ سفارشات تنپالت. 

  بهترین نوع ارائه فایل برای چاپ دیجیتال با کیفیت افست ، ارائه طرح مورد نظر با فرمتPDF 

 .است dpi 688و با وضوح  CMYKبه صورت  TIFFبا کیفیت باال و یا فایل 

 هزینه اجرای کامپیوتری ، طراحی و عکاسی جداگانه محاسبه می گردد. 

  از قیمت چاپ در تیراژ باال و چاپ افست با ما تماس بگیرید آگاهیجهت.  

 

  فهرست
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 چهار رنگ پاکتچاپ دیجیتال  تعرفه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قیمت ها به تومان می باشد. 

  می باشد فوریتحویل سفارش. 

  اضافه می گردد% 18به هزینه چاپ سفارشات تنپالت. 

  بهترین نوع ارائه فایل برای چاپ دیجیتال با کیفیت افست ، ارائه طرح مورد نظر با فرمتPDF 

 .است dpi 688و با وضوح  CMYKبه صورت  TIFFبا کیفیت باال و یا فایل 

 هزینه اجرای کامپیوتری ، طراحی و عکاسی جداگانه محاسبه می گردد. 

  از قیمت چاپ در تیراژ باال و چاپ افست با ما تماس بگیرید آگاهیجهت. 

 (ملخی)نامه  پاکت تعداد

788 188 788 
 

 گرمی 48تحریر  4780888 7180888 1180888

 گرمی 788تحریر  7880888 7780888 1880888

 تعداد

 A8پاکت سایز 
188 788 

 گرمی 788تحریر  7780888 1480888

 گرمی 718تحریر  1880888 6780888

 تعداد

 A6پاکت سایز 
688 188 788 

 گرمی 718تحریر  1880888 8780888 8780888
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 گرمی 788کاغذ تحریر  تعداد

 ابعاد پاکت 78 788 778 188

1880888 7780888 7180888 870888 

 سانتی متر 77×  77

 سانتی متر 76×  74

 سانتی متر 17×  77

 

 گرمی 778کاغذ کارتی  تعداد

 ابعاد پاکت 78 788 778 188

1880888 7770888 7770888 780888 

  CD/DVDپاکت

 سانتی متر 76×  76

 

 قیمت ها به تومان می باشد. 

  می باشد فوریتحویل سفارش. 

  اضافه می گردد% 18به هزینه چاپ سفارشات تنپالت. 

  بهترین نوع ارائه فایل برای چاپ دیجیتال با کیفیت افست ، ارائه طرح مورد نظر با فرمتPDF 

 .است dpi 688و با وضوح  CMYKبه صورت  TIFFبا کیفیت باال و یا فایل 

 هزینه اجرای کامپیوتری ، طراحی و عکاسی جداگانه محاسبه می گردد. 

  از قیمت چاپ در تیراژ باال و چاپ افست با ما تماس بگیرید آگاهیجهت. 
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 تتعرفه چاپ دیجیتال کارت ویزی 

 سانتی متر 7×  7سایز کارت ویزیت 

 کتان یک رو مقوای کارتی یک رو گرمی یک رو 688گالسه 
 ترانسپارنت شفاف

 (مات یا براق)
 تعداد

770888 740888 180888 7880888 788 

180888 160888 170888 7480888 188 

17.888 170888 680888 1780888 688 

680888 680888 670888 6680888 888 

670888 880888 870888 8880888 788 

770888 780888 880888 8880888 7888 

  

 سانتی متر 7×  7سایز پوشش کارت ویزیت 

 تعداد یک رو مخملیمات سلفون  یک رو سلفون مات (وردو ) لمینیت براق (دو رو) لمینیت مات

180888 770888 170888 780888 788 

680888 180888 170888 780888 188 

670888 170888 170888 780888 688 

870888 670888 170888 780888 888 

780888 880888 170888 780888 788 

7780888 88،888 870888 7880888 7888 

 قیمت ها به تومان می باشد. 

 تحویل سفارش فوری می باشد. 

 چاپ کارت دو رو ، دو برابر محاسبه می گردد. 

  اضافه می گردد% 18به هزینه چاپ سفارشات تنپالت. 

  بهترین نوع ارائه فایل برای چاپ دیجیتال با کیفیت افست ، ارائه طرح مورد نظر با فرمتPDF  با کیفیت باال و یا فایل

TIFF  به صورتCMYK  688و با رزولوشن dpi است. 

 هزینه اجرای کامپیوتری ، طراحی و عکاسی جداگانه محاسبه می گردد. 

  از قیمت چاپ در تیراژ باال و چاپ افست با ما تماس بگیرید آگاهیجهت. 
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 فاکتور با شماره سریال تالچاپ دیجی 

 تعداد

 گرمی 48کاغذ تحریر  A7سایز 
188 788 

 نسخه ای 1 48.888 788.888

 نسخه ای 6 7780888 7480888

 تعداد

 گرمی 48کاغذ تحریر  A8سایز 
188 788 

 اینسخه  1 718.888 178.888

 نسخه ای 6 778.888 6880888

 

 قیمت ها به تومان می باشد. 

 تحویل سفارش فوری می باشد. 

  بهترین نوع ارائه فایل برای چاپ دیجیتال با کیفیت افست ، ارائه طرح مورد نظر با فرمتPDF  با کیفیت

 .است dpi  688و با وضوح  CMYKبه صورت  TIFFباال و یا فایل 

  کامپیوتری ، طراحی و عکاسی جداگانه محاسبه می گرددهزینه اجرای. 

  از قیمت چاپ در تیراژ باال و چاپ افست با ما تماس بگیرید آگاهیجهت. 
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 چاپ از پس خدمات و فیتعرفه صحا 

188 - 78  تعداد 

 برش 780888

 خط تا 780888

 فنر دوبل هر جلد 7888

 مفتول ساده هر جلد 888

 هر جلدمفتول لوپ  7888

 یک رو A8سلفون براق  688

 یک رو A8سلفون مات  678

 یک رو A8سلفون مات مخملی  488

 لب گرد کردن کارت 780888

 (دو رو) A8لمینیت مات  70788

 (دو رو) A8لمینیت براق  70188

  

 جلد   78تا  78
 

10888    

      جلد به باال 78 صحافی چسب گرم

70788   

  عدد محاسبه می گردد 78سفارش سلفون و مفتول حداقل. 

  تومان می باشد 780888حداقل مبلغ خدمات تکمیلی و صحافی. 

 و لمینت سایز  سلفونA6  دو برابر قیمتA8 محاسبه می گردد. 

  تومان می باشد 180888جلد  78 تاقیمت صحافی چسب گرم. 
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  ککارت تبری/ تعرفه چاپ کارت دعوت 

 

 گرمی 178کاغذ گالسه  تعداد

688 188 778 788 78 
 ابعاد کارت بسته

 (سانتی متر)

 77×  77  یک رو 780888 480888 7780888 7880888 1880888

 77×  77  رو دو 480888 7880888 1880888 1780888 6480888

1870888 7880888 7680888 770888 770888 
 76×  74  یک رو

 17×  77   یک رو

8880888 6180888 1880888 7880888 780888 
 76×  74  رو دو

 17×  77  رو دو

 گرمی 688کاغذ کتان  تعداد

688 188 778 788 78 
 ابعاد کارت بسته

 (سانتی متر)

 77×  77  یک رو 780888 7880888 7880888 7480888 1780888

 77×  77  رو دو 7880888 7480888 1780888 6880888 7880888

6180888 1180888 7880888 7180888 880888 
 76×  74  یک رو

 17×  77   یک رو

7180888 8180888 6180888 1180888 7180888 
 76×  74  رو دو

 17×  77  رو دو

 

 قیمت ها به تومان می باشد. 

 تحویل سفارش فوری می باشد. 

  اضافه می گردد% 18به هزینه چاپ سفارشات تنپالت. 

  بهترین نوع ارائه فایل برای چاپ دیجیتال با کیفیت افست ، ارائه طرح مورد نظر با فرمتPDF  با کیفیت

 .است dpi 688و با رزولوشن  CMYKبه صورت  TIFFباال و یا فایل 

 هزینه اجرای کامپیوتری ، طراحی و عکاسی جداگانه محاسبه می گردد. 

  از قیمت چاپ در تیراژ باال و چاپ افست با ما تماس بگیرید آگاهیجهت. 
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 با اطالعات متغیر ککارت تبری/ کارت دعوت  چاپ تعرفه 

بر روی کارت دعوت ، کارت ...( نام ، سمت ، نام شرکت ، آدرس و )چاپ اطالعات متغیر با امکان 

کارت و پاکت بدلیل درج اشتباه اطالعات ، خط عالوه بر صرفه جویی در زمان از خراب شدن ... تبریک و پاکت و 

 .خوردگی و یا دستخط نامطلوب جلوگیری می گردد

چاپ دیجیتال آرته با بهره گیری از برترین سیستم های چاپ امکان تهیه و آماده سازی دعوتنامه و تبریکات 

تنها با . فراهم نموده است با امکان چاپ همزمان اطالعات متغیر را برای مشتریان گرامی( شامل کارت و پاکت)

ارائه فایل اکسل حاوی موارد مورد نظر جهت چاپ اطالعات بر روی کارتها و پاکتها ، باالترین کیفیت چاپ 

 .را در کوتاه ترین زمان ممکن دریافت نمائید( Konica Minoltaبا دستگاه )دیجیتال 

 گرمی 178کاغذ گالسه  تعداد

 ابعاد کارت بسته 78 788 778 188

 سانتی متر 77×  77 7780888 7470888 1880888 6780888

6770888 1470888 1780888 7170888 
 سانتی متر 76×  74

 سانتی متر 77×  17

 گرمی 688کاغذ کتان  تعداد

 ابعاد کارت بسته 78 788 778 188

 سانتی متر 77×  77 7680888 1770888 6780888 6870888

8780888 6780888 1780888 7780888 
 سانتی متر 76×  74

 سانتی متر 77×  17

 مقوای گالسه با پوشش سلفون تعداد

 ابعاد کارت بسته 78 788 778 188

 سانتی متر 77×  77 7870888 1780888 6880888 8170888

8770888 6870888 1780888 7780888 
 سانتی متر 76×  74

 سانتی متر 77×  17

  به تومان می باشد هاقیمت. 

  می باشد فوری سفارشتحویل. 

  بهترین نوع ارائه فایل برای چاپ دیجیتال با کیفیت افست ، ارائه طرح مورد نظر با فرمتPDF 

 .است dpi 688و با رزولوشن  CMYKبه صورت  TIFFبا کیفیت باال و یا فایل 

 اطالعات متغیر در قالب فایل اکسل دریافت می گردد. 

  اجرای کامپیوتری ، طراحی و عکاسی جداگانه محاسبه می گرددهزینه. 

 جهت اطالع از قیمت کارت و پاکت در ابعاد مختلف با ما تماس بگیرید. 

  از قیمت چاپ در تیراژ باال و چاپ افست با ما تماس بگیرید آگاهیجهت. 



 

 
 87717676777 - 87717871778: شب  71صبح الی  4سفارشات      44788476 – 44887788: تلفن 

  www.artedigital.ir     arte_graphic@yahoo.com 

 دیجیتال پاکت با اطالعات متغیر چاپ تعرفه 

 

 گرمی 788کاغذ تحریر  تعداد

 ابعاد پاکت 78 788 778 188

1880888 7780888 7180888 870888 

 سانتی متر 77×  77

 سانتی متر 76×  74

 سانتی متر 17×  77

 

  به تومان می باشد هاقیمت. 

  می باشد فوری سفارشتحویل. 

  بهترین نوع ارائه فایل برای چاپ دیجیتال با کیفیت افست ، ارائه طرح مورد نظر با فرمتPDF 

 .است dpi 688و با رزولوشن  CMYKبه صورت  TIFFبا کیفیت باال و یا فایل 

 اطالعات متغیر در قالب فایل اکسل دریافت می گردد. 

 هزینه اجرای کامپیوتری ، طراحی و عکاسی جداگانه محاسبه می گردد. 

 جهت اطالع از قیمت پاکت در ابعاد مختلف با ما تماس بگیرید. 

  از قیمت چاپ در تیراژ باال و چاپ افست با ما تماس بگیرید آگاهیجهت. 
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 کارت عروسی اختصاصیدیجیتال  چاپ تعرفه 

، عالوه عروس و داماد به صورت کارت پستالو چاپ عکس چاپ کارت دعوت عروسی با طرح اختصاصی 

به جای )در عین حال ، چاپ نام میهمان . دعوت از گیرنده کارت ، به عنوان یادگاری نزد وی باقی خواهد ماند بر

 .می گردد... مضاعف بر زیبایی بیشتر باعث جلوگیری از اتالف کارتها به دلیل خط خوردگی و ( نوشتن دستی

 مقوای گالسه تعداد

 ابعاد کارت بسته 78 788 778 188

 سانتی متر 77×  77 7880888 1880888 1880888 6880888

8780888 6680888 1880888 7770888 
 سانتی متر 76×  74

 سانتی متر 77×  17

 مقوای کتان تعداد

 ابعاد کارت بسته 78 788 778 188

 سانتی متر 77×  77 7780888 1780888 6180888 8780888

8780888 6770888 1470888 7480888 
 سانتی متر 76×  74

 سانتی متر 77×  17

 با پوشش سلفون مقوای گالسه تعداد

 ابعاد کارت بسته 78 788 778 188

 سانتی متر 77×  77 7870888 1780888 6880888 8170888

8770888 6870888 1780888 7780888 
 سانتی متر 76×  74

 سانتی متر 77×  17

 قیمت ها به تومان می باشد. 

 می باشدفوری  تحویل سفارش. 

  بهترین نوع ارائه فایل برای چاپ دیجیتال با کیفیت افست ، ارائه طرح مورد نظر با فرمتPDF  با کیفیت

 .است dpi 688و با رزولوشن  CMYKبه صورت  TIFFباال و یا فایل 

  در قالب فایل اکسل دریافت می گردد( اسامی مدعوین)اطالعات متغیر. 

  از قیمت چاپ در تیراژ باال و چاپ افست با ما تماس بگیرید آگاهیجهت. 
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 رومیزیتقویم اختصاصی  دیجیتال چاپ تعرفه 

 

 تقویم رومیزی

 ،دو رو ،گرمی 788گالسه 

 گرمی، 688پایه تقویم گالسه 

 صحافی فنر دوبل

 آرته
 سانتیمتر 77× 17

 باالفنر از 

 آناهیتا
 سانتیمتر 77× 18

 باالفنر از 

 پارس
 سانتیمتر 77× 18

 فنر از کف

 برگی 71 تومان 770788 تومان 770788 تومان 710788

  رومیزی جهت آگاهی از تعرفه چاپ تقویم . عدد می باشد 78تعرفه فوق جهت سفارشات حداقل 

 .ریدیعدد با ما تماس بگ 78اختصاصی در تعداد کمتر از 

 دیواریتقویم اختصاصی  دیجیتال چاپ تعرفه  

 مشخصات گرمی 188گالسه 
 کاسپین

 سایز تعداد برگ صحافی قیمت

 سانتیمتر 88× 61 برگی 7 - تومان 10888
 781کد     -   787کد 

 788کد     - 786کد  

 887کد  سانتیمتر 88× 61 برگی 8 شیرازه تومان 70888

 771کد  سانتیمتر 88× 61 برگی 71 شیرازه تومان 770888

  

 مشخصات گرمی 188گالسه 
 پرشین

 سایز تعداد برگ صحافی قیمت

 887کد  سانتیمتر 66× 18 برگی 8 شیرازه تومان 80888

 171کد  سانتیمتر 66× 18 برگی 71 شیرازه تومان 70888

 

  اضافه می گردد% 18به هزینه چاپ سفارشات تنپالت 

  جهت آگاهی از تعرفه چاپ تقویم دیواری . عدد می باشد 78تعرفه فوق جهت سفارشات حداقل

 .ریدیعدد با ما تماس بگ 78اختصاصی در تعداد کمتر از 

  برای چاپ دیجیتال با کیفیت افست ، ارائه طرح مورد نظر با فرمت  فایلبهترین نوع ارائهPDF  با کیفیت

 .است dpi 688و با وضوح  CMYKبه صورت  TIFFباال و یا فایل 

 هزینه اجرای کامپیوتری ، طراحی و عکاسی جداگانه محاسبه می گردد. 
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 کارت  چاپ تعرفهPVC با دستگاه مستقیم 

 

 تعداد 

  با دستگاه مستقیم PVCچاپ کارت 

 788  تا  78 178  تا 787 788  تا 177 788باالی 

 یک رو رنگی 6888 6888 6888 1888

 دو رو رنگی 7788 8788 8788 8188

 یک رو تک رنگ مشکی/ یک رو رنگی  8788 6488 6888 6788

 دو رو مشکی 7688 7188 7788 7888

 یک رو مشکی 7888 788 488 888

 کارت طالیی با چاپ دو رو مشکی 1688 1888 7788 7488

 کارت طالیی با چاپ دو رو مشکی 1688 1888 7788 7488

 کارت مشکی با چاپ دو رو طالیی 8888 6788 6888 6688

 رو طالیی یککارت مشکی با چاپ  1188 1788 1888 7788

7188 7188 7188 7888 
 چاپ طالیی یک رو

 (بدون احتساب قیمت کارت)

7188 7888 7788 7488 
 الیه امنیتی یک رو

 (بدون احتساب قیمت کارت)

 قیمت ها به تومان می باشد. 

  قیمت های فوق صرفاً جهت چاپ بر روی کارت هایPVC در صورت نیاز به چاپ بر روی . معمولی می باشد

 .با ما تماس بگیرید...( کارتهای بدون تماس ، مغناطیسی ، هوشمند و )کارتهای خاص 

  جهت آگاهی از تعرفه چاپ کارت . عدد می باشد  78تعرفه فوق جهت سفارشات حداقلPVC  در تعداد

 .عدد با ما تماس بگیرید  78کمتر از 

  برای چاپ کارت ، ارائه طرح الیه باز با فرمت  فایلبهترین نوع ارائهPSD و یا  TIFF  به صورتCMYK  و

 .میلی متر می باشد 78 × 47در ابعاد  dpi 688با وضوح 

  در قالب فایل اکسل دریافت می ...( مانند مشخصات فردی ، شماره گارانتی و )اطالعات متغیر کارتها

 .جداگانه محاسبه می گردد( تایپ ، اسکن تصاویر و طراحی)نه آماده سازی فایل بدیهی است هزی. گردد
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 کارت  چاپ تعرفهPVC   با دستگاهRe-Transfer 

 

 

 

 تعداد 
 مستقیمغیربا دستگاه  PVCچاپ کارت 

Re-Trasfer  788تا  78 178تا  787 788تا  177 788باالی 

 یک رو رنگی 80888 60488 60788 60788

 دو رو رنگی 70488 70188 80488 80788

یکروتکرنگمشکی/یکرورنگی 80488 80788 60488 60888

یکرورنگیباپوششحساسبهنور 70888 40888 40688 40888

 (UV)ماورایبنفش

باپوششحساسبهدورورنگی 760488 760188 710488 710788
 (UV)نورماورایبنفش

 یکروییانقرها چاپطالیی 70888 70188 70188 70188

 )بدوناحتسابقیمتکارت(

 قیمت ها به تومان می باشد. 

  قیمت های فوق صرفاً جهت چاپ بر روی کارت هایPVC در صورت نیاز به چاپ بر روی . معمولی می باشد

 .با ما تماس بگیرید...( کارتهای بدون تماس ، مغناطیسی ، هوشمند و )کارتهای خاص 

  جهت آگاهی از تعرفه چاپ کارت . عدد می باشد  78تعرفه فوق جهت سفارشات حداقلPVC  در تعداد

 .عدد با ما تماس بگیرید  78کمتر از 

  برای چاپ کارت ، ارائه طرح الیه باز با فرمت  فایلبهترین نوع ارائهPSD و یا  TIFF  به صورتYMCK  و

 .میلی متر می باشد 78 × 47در ابعاد  dpi 688با وضوح 

  در قالب فایل اکسل دریافت می ...( مانند مشخصات فردی ، شماره گارانتی و )اطالعات متغیر کارتها

 .جداگانه محاسبه می گردد( تایپ ، اسکن تصاویر و طراحی)بدیهی است هزینه آماده سازی فایل . گردد
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 میکرون  788کارت شناسایی  چاپ تعرفه 

 تعداد 178تا  788 788تا  177 788باالی 

 یک رو رنگی 788 488 878

 دو رو رنگی 70788 70888 478

 قیمت ها به تومان می باشد. 

  عدد می باشد 788تعرفه فوق جهت سفارشات حداقل. 

  اضافه می گردد% 18به هزینه چاپ سفارشات تنپالت. 

  برای چاپ کارت ، ارائه طرح الیه باز با فرمت  فایلبهترین نوع ارائهPSD و یا  TIFF  به صورت

CMYK  688و با وضوح dpi  میلی متر می باشد 78 × 47در ابعاد. 

  در قالب فایل اکسل دریافت ...( مانند مشخصات فردی ، شماره گارانتی و )اطالعات متغیر کارتها

جداگانه ( ایپ ، اسکن تصاویر و طراحیت)بدیهی است هزینه آماده سازی فایل . می گردد

 .محاسبه می گردد

  ابعاد سفارشی با ما تماس بگیریدکارت شناسایی با جهت آگاهی از قیمت چاپ. 
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  تعرفه چاپ افست انواع کارتPVC  

 نوع کارت عدد  7888قیمت چاپ 

 میکرون 878چاپ افست دو رو کارت معمولی  تومان 4880888

 تومان 708780888

 878 کارت معمولی چاپ افست دو رو

به همراه چاپ طالیی یا نقره ای یک روی  میکرون

 کارت

 تومان 701780888
کارت معمولی به همراه چاپ طالیی یا  چاپ افست

 روی کارت دو نقره ای

 چاپ افست بر روی کارت طالیی یا نقره ای تومان 708880888

 مغناطیسیکارت  چاپ افست دو رو تومان 7880888

 تومان 7880888
بدون )چاپ افست دو رو کارت بدون تماس 

 (احتساب قیمت کارت

 تومان 8780888
 788چاپ افست دو رو کارت ویزیت 

 PVC میکرون

 تومان 8780888
 788چاپ افست دو رو کارت ویزیت 

 PVC میکرون

 تومان 8180888
 688چاپ افست دو رو کارت ویزیت 

 PVC میکرون

  به تومان می باشدقیمت ها. 

  روز کاری می باشد 17الی  18زمان تحویل. 

  افست کارت  سفارشتعداد حداقلPVC  هزار عدد می باشد. 

  بهترین نوع ارائه فایل برای چاپ کارت ، ارائه طرح الیه باز با فرمتPSD   و یاTIFF  به صورت

CMYK  688و با وضوح dpi  میلی متر می باشد 78×  47در ابعاد. 

 هزینه طراحی و اجرای مجدد طرح گرافیکی جداگانه محاسبه می گردد. 
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  قیمت انواع کارت خامPVC 

 تعداد

 نوع کارت

 عدد 788زیر  788تا  788 به باال 788

 سفید - 148 118

70888 70188 - 
 کیلوهرتز 717بدون تماس 

717 KHz Read Only (R/O) EM 

- - - 
 کیلوهرتز 717بدون تماس 

717 KHz Read & Write (R/W) 

70888 70188 - 
 کیلوبایت 7بدون تماس مایفر 

Mifare 7k 76077 MHz 

668 888 - 
 مغناطیسی

Magnetic HiCo 

- - - 
 مغناطیسی+ کیلوهرتز 717کارت ترکیبی بدون تماس 

Hybrid  717KHz +Magnetic 

- - - 
 مغناطیسی+  7مایفر  کارت ترکیبی

Hybrid  717KHz + Mifare 7k 

 طالیی - 878 888

 نقره ای - 878 888

 مشکی - 878 888

 قیمت ها به تومان می باشد. 

  می باشد( عددی 178یا  188)حداقل تعداد قابل ارائه بر اساس بسته های. 

 هزینه ارسال و حمل بر عهده خریدار می باشد. 
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 تعرفه چاپ پالت و لمینیت 

 پالت ابعاد چاپ

 نوع کاغذ 78×  88 78×  78 88×  788 78×  718 متر طول×  78

 کوتد 710888 770888 180888 180888 180888

 گالسه براق 170888 680888 670888 810888 670888

 ترانسپارنت -بک الیت  780888 770888 470888 7880888 470888

 کانواس 780888 780888 470888 7880888 470888

  باشدقیمت ها به تومان می. 

  متر محاسبه می گردد نیمسانتی متر ،  78پالت زیر. 

  افزایش قیمت محاسبه % 17با % 88هزینه چاپ فایلهای با پوشش رنگ باالی

 .می گردد

  ارائه طرح مورد نظر با فرمت ( پالت)بهترین نوع ارائه فایل برای چاپ عریض ،

TIFF  یاPSD  الیه باز به صورتCMYK  778و با وضوح dpi  بر  7:7با مقیاس

 .است CDروی 

 هزینه اجرای کامپیوتری ، طراحی و عکاسی جداگانه محاسبه می گردد. 

 لمینیت ابعاد

 نوع کاغذ 78×  88 78×  78 88×  788 78×  718 متر طول×  78

 براق لمینیت گرم 70888 780888 710888 740888 770888

 مات گرملمینیت  770888 780888 770888 180888 180888

 مات لمینیت سرد 770888 740888 180888 180888 180888

 قیمت ها به تومان می باشد. 

  می گردد محاسبهلمینیت زیر یک متر ، یک متر. 

  افزایش قیمت محاسبه می گردد% 18متر با  1سفارشات چاپ فضای داخلی و لمینیت باالی. 
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  تابلو شاسی اختصاصیتعرفه 

 ابعاد 87×  78 78×  88 78×  78 788×  88

 (با پالت کوتد و لمینیت)ی فوم برد  شاس 170888 680888 780888 770888

 (با پالت کوتد و لمینیت)شاسی چوبی   880888 870888 780888 480888

 

 قیمت ها به تومان می باشد. 

  هزینه چاپA8  دورو وA6  یکرو ، دو برابرA8 محاسبه می گردد. 

  اضافه می گردد% 18تنپالت به هزینه چاپ سفارشات. 

  ارائه طرح مورد نظر با فرمت ( پالت)بهترین نوع ارائه فایل برای چاپ عریض ،TIFF  به صورت

CMYK  778و با وضوح dpi  بر روی  7:7با مقیاسCD است. 

 هزینه اجرای کامپیوتری ، طراحی و عکاسی جداگانه محاسبه می گردد. 

 


