
سالنامه اروپایی سوین
    قیمت با تحریر سفید: 56200 تومان                                     قیمت با تحریر کرم: 63200 تومان

سالنامه اروپایی زروان
    قیمت با تحریر سفید: 55400 تومان                                     قیمت با تحریر کرم: 62400 تومان

سالنامه اروپایی دیبا
    قیمت با تحریر سفید: 61800 تومان                                    قیمت با تحریر کرم: 68800 تومان

سالنامه اروپایی کارن
     قیمت با تحریر ســفید: 54500 تومان                                    قیمت با تحریر کرم: 61500 تومان

سالنامه اروپایی سارنگ
    قیمت با تحریر سفید: 55300 تومان                                    قیمت با تحریر کرم: 62300 تومان

سالنامه اروپایی دنیز
    قیمت با تحریر سفید: 55500 تومان                                  قیمت با تحریر کرم: 62500 تومان

سالنامه اروپایی مارال2
    قیمت با تحریر سفید: 54500 تومان                                      قیمت با تحریر کرم: 61500 تومان

سالنامه اروپایی ماهور
    قیمت با تحریر سفید: 53400 تومان                                    قیمت با تحریر کرم: 60400 تومان

سالنامه اروپایی مارال1
    قیمت با تحریر سفید: 54500 تومان                                      قیمت با تحریر کرم: 61500 تومان

سالنامه اروپایی سیوان2
    قیمت با تحریر سفید: 53000 تومان                                       قیمت با تحریر کرم: 60000 تومان

سالنامه اروپایی آرا
    قیمت با تحریر سفید: 53800 تومان                                     قیمت با تحریر کرم: 60800 تومان

سالنامه اروپایی سیوان1
       قیمت با تحریر سفید: 53000 تومان                                                                     قیمت با تحریر کرم: 6000 تومان

سالنامه اروپایی دایان
        قیمت با تحریر سفید: 51800 تومان                                                                         قیمت با تحریر کرم: 58800  تومان

سالنامه اروپایی رامان
       قیمت با تحریر سفید: 52500 تومان                                                                        قیمت با تحریر کرم: 59500  تومان

سالنامه اروپایی آران
    قیمت با تحریر سفید: 53800 تومان                                      قیمت با تحریر کرم: 60800 تومان

لیست قیمت سالنامه و تقویم رو میزی  سال 1401



سالنامه وزیری سوین
    قیمت با تحریر سفید: 65200 تومان                                      قیمت با تحریر کرم: 73200 تومان

سالنامه وزیری زروان
    قیمت با تحریر سفید: 64500 تومان                                     قیمت با تحریر کرم: 72500 تومان

سالنامه وزیری دیبا
    قیمت با تحریر سفید: 72400 تومان                                    قیمت با تحریر کرم: 80400 تومان

سالنامه وزیری کارن
  قیمت با تحریر سفید: 62700 تومان                                      قیمت با تحریر کرم: 70700 تومان

سالنامه وزیری سارنگ
    قیمت با تحریر سفید: 63400 تومان                                     قیمت با تحریر کرم: 71400 تومان

سالنامه وزیری دنیز
  قیمت با تحریر سفید: 64700 تومان                                   قیمت با تحریر کرم: 72700 تومان

سالنامه وزیری مارال2
    قیمت با تحریر سفید: 63200 تومان                                      قیمت با تحریر کرم: 71200 تومان

سالنامه وزیری ماهور
   قیمت با تحریر سفید: 61800 تومان                                     قیمت با تحریر کرم: 69800 تومان

سالنامه وزیری مارال1
    قیمت با تحریر سفید: 63200 تومان                                      قیمت با تحریر کرم: 71200 تومان

سالنامه وزیری سیوان2
    قیمت با تحریر سفید: 61800 تومان                                       قیمت با تحریر کرم: 69800 تومان

سالنامه وزیری آرا
    قیمت با تحریر سفید: 62200 تومان                                       قیمت با تحریر کرم: 70200 تومان

سالنامه وزیری سیوان1
       قیمت با تحریر سفید: 61800 تومان                                                                     قیمت با تحریر کرم: 69800 تومان

سالنامه وزیری دایان
        قیمت با تحریر سفید: 59800 تومان                                                                      قیمت با تحریر کرم: 67800  تومان

سالنامه وزیری رامان
       قیمت با تحریر سفید: 60800 تومان                                                                   قیمت با تحریر کرم: 68800  تومان

سالنامه وزیری رز
    قیمت با تحریر سفید: 61100 تومان                                          قیمت با تحریر کرم: 69100 تومان



COLLECTION 2022-2023

تقویم رومیزی سرو
    قیمــت بــدون پــاک: 22200 تومــان                                       قیمــت بــا پــاک: 24700 تومــان

تقویم رومیزی بلوط
ــان ــاک: 56800 توم ــا پ ــت ب ــان                                       قیم ــاک: 54300 توم ــدون پ ــت ب     قیم

تقویم رومیزی سپیدار
ــان ــاک: 37300 توم ــا پ ــت ب ــان                                       قیم ــاک: 34800 توم ــدون پ ــت ب     قیم

تقویم رومیزی راش
    قیمــت بــدون پــاک: 19800 تومــان                                       قیمــت بــا پــاک: 22300 تومــان
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