
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



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
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 گرمی 100+ پاکت تحریر  دیجیتال کارت عروسی اختصاصی چاپ تعرفه 
دعوت  و چاپ عکس عروس و داماد به صورت کارت پستال، عالوه برچاپ کارت دعوت عروسی با طرح اختصاصی 

از گیرنده کارت ، به عنوان یادگاري نزد وي باقی خواهد ماند. در عین حال ، چاپ نام میهمان (به جاي نوشتن دستی) 
 مضاعف بر زیبایی بیشتر باعث جلوگیري از اتالف کارتها به دلیل خط خوردگی و ... می گردد.

 گرمی 100گرمی + پاکت تحریر  250 گالسه تعداد

 ابعاد کارت بسته 50 100 150 200

 سانتی متر 15×  15 230,000 390,000 570,000 660,000

760,000 610,000 430,000 260,000 
 سانتی متر 13×  18
 سانتی متر 15×  21

 گرمی 100گرمی + پاکت تحریر  300 کتان تعداد

 ابعاد کارت بسته 50 100 150 200

 سانتی متر 15×  15 270,000 440,000 630,000 780,000

910,000 700,000 500,000 305,000 
 سانتی متر 13×  18
 سانتی متر 15×  21

 تعداد
 +گرمی  300 متاالیز(صدفی،طالیی،نقره اي)

 گرمی 100پاکت تحریر 

 ابعاد کارت بسته 50 100 150 200

 سانتی متر 15×  15 390,000 620,000 870,000 1,040,000

1,180,000 1,020,000 760,000 430,000 
 سانتی متر 13×  18
 سانتی متر 15×  21

 تعداد
 +با پوشش سلفونگرمی  250 گالسه

 گرمی 100پاکت تحریر  

 ابعاد کارت بسته 50 100 150 200

 سانتی متر 15×  15 370,000 500,000 700,000 900,000

1,010,000 780,000 590,000 420,000 
 سانتی متر 13×  18
 سانتی متر 15×  21

 .قیمت ها به تومان می باشد 
 می باشد.فوري  تحویل سفارش 
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 دیجیتال پاکت با اطالعات متغیر چاپ تعرفه 

 

 ابعاد پاکت تعداد

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

 گرمی 100 تحریرکاغذ  120,000 215,000 280,000 340,000

 گرمی 100 کتانکاغذ  155,000 275,000 375,000 465,000

 

 

  به تومان می باشد. هاقیمت 
  می باشد. فوري سفارشتحویل 
  بهترین نوع ارائه فایل براي چاپ دیجیتال با کیفیت افست ، ارائه طرح مورد نظر با فرمتPDF 

 است. dpi 300و با رزولوشن  CMYKبه صورت  TIFFبا کیفیت باال و یا فایل 
 .اطالعات متغیر در قالب فایل اکسل دریافت می گردد 
 .هزینه اجراي کامپیوتري ، 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 

 

 

 

 

 

 



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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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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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


