
COLECTION 2021

سالنامه وزیری زُروان
      قیمت با تحریر سفید: 39500 تومان                                                 قیمت با تحریر کرم: 45500 تومان

سالنامه وزیری رامان
    قیمت با تحریر سفید: 38800 تومان                                           قیمت با تحریر کرم: 44800 تومان

سالنامه وزیری آرا مشکی
    قیمت با تحریر سفید: 39000 تومان                                       قیمت با تحریر کرم: 45000 تومان

سالنامه وزیری آرا قرمز
     قیمت با تحریر ســفید: 39000 تومان                                     قیمت با تحریر کرم: 45000 تومان

سالنامه وزیری آرا قهوه ای
     قیمت با تحریر ســفید: 39000 تومان                                     قیمت با تحریر کرم: 45000 تومان

سالنامه وزیری ُرز
    قیمت با تحریر سفید: 38400 تومان                                      قیمت با تحریر کرم: 44400 تومان

سالنامه وزیری ماهور
    قیمت با تحریر سفید: 37900 تومان                                     قیمت با تحریر کرم: 43900 تومان

سالنامه وزیری کارن
    قیمت با تحریر سفید: 38400 تومان                                      قیمت با تحریر کرم: 44400 تومان

سالنامه وزیری دایان
    قیمت با تحریر سفید: 37900 تومان                                     قیمت با تحریر کرم: 43900 تومان

سالنامه وزیری سارنگ
    قیمت با تحریر سفید: 37900 تومان                                     قیمت با تحریر کرم: 43900 تومان

سالنامه وزیری سیوان
    قیمت با تحریر سفید: 37900 تومان                                     قیمت با تحریر کرم: 43900 تومان



سالنامه اروپایی زُروان
    قیمــت بــا تحریــر ســفید: 36100 تومــان                                        قیمــت بــا تحریــر کرم: 41100 تومان

سالنامه اروپایی رامان
    قیمت با تحریر سفید: 35400 تومان                                      قیمت با تحریر کرم: 40400 تومان

سالنامه اروپایی آرا مشکی
    قیمت با تحریر سفید: 35700 تومان                                        قیمت با تحریر کرم: 40700 تومان

سالنامه اروپایی آرا قرمز
    قیمت با تحریر سفید: 35700 تومان                                        قیمت با تحریر کرم: 40700 تومان

سالنامه اروپایی آرا قهوه ای
    قیمت با تحریر سفید: 35700 تومان                                        قیمت با تحریر کرم: 40700 تومان

سالنامه اروپایی ُرز
    قیمت با تحریر سفید: 34600 تومان                                    قیمت با تحریر کرم: 39600 تومان

سالنامه اروپایی ماهور
    قیمت با تحریر سفید: 34000 تومان                                       قیمت با تحریر کرم: 39000 تومان

سالنامه اروپایی کارن
    قیمت با تحریر سفید: 34600 تومان                                    قیمت با تحریر کرم: 39600 تومان

سالنامه اروپایی دایان
    قیمت با تحریر سفید: 34000 تومان                                       قیمت با تحریر کرم: 39000 تومان

سالنامه اروپایی سیوان
    قیمت با تحریر سفید: 34000 تومان                                       قیمت با تحریر کرم: 39000 تومان

سالنامه اروپایی سارنگ
    قیمت با تحریر سفید: 34000 تومان                                       قیمت با تحریر کرم: 39000 تومان

تقویم رومیزی سپیدار
    قیمت با پالک: 24500 تومان                                                                     قیمت بدون پالک: 22500 تومان

تقویم رومیزی افرا
    قیمت با پالک: 16500 تومان                                                                         قیمت بدون پالک: 14500  تومان

تقویم رومیزی راش
    قیمت با پالک: 15500 تومان                                                                        قیمت بدون پالک: 13500  تومان

تقویم رومیزی سرو
    قیمت با پالک: 17500 تومان                                                                   قیمت بدون پالک: 15500 تومان



هزینه چاپ لت رنگی

تا ۵۰۰ جلد

۱/۴۰۰/۰۰۰۱/۷۰۰/۰۰۰۲/۳۰۰/۰۰۰۲/۹۰۰/۰۰۰۳/۵۰۰/۰۰۰۴/۱۰۰/۰۰۰

۱/۷۰۰/۰۰۰۲/۰۰۰/۰۰۰۲/۸۰۰/۰۰۰۳/۶۰۰/۰۰۰۴/۴۰۰/۰۰۰۵/۲۰۰/۰۰۰

۲/۳۰۰/۰۰۰۳/۱۰۰/۰۰۰۴/۱۰۰/۰۰۰۵/۱۰۰/۰۰۰۶/۱۰۰/۰۰۰۷/۱۰۰/۰۰۰

۳/۲۰۰/۰۰۰۴/۹۰۰/۰۰۰۷/۱۰۰/۰۰۰۹/۳۰۰/۰۰۰۱۱/۵۰۰/۰۰۰۱۳/۷۰۰/۰۰۰

۲ صفحه

۴ صفحه

۸ صفحه

۱۶ صفحه

۴۰۰۰ تا ۵۰۰۰  جلد۳۰۰۰ تا ۴۰۰۰ جلد۲۰۰۰ تا ۳۰۰۰ جلد۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ جلد۵۰۰ تا ۱۰۰۰ جلد

قیمت های فو� �رای چاپ لت رنگی �ر روی گالسه ۱۳۵ گرم می باشد.

�رای تیراژهای کمتر از ۵۰۰ جلد لت چ��انی انجام م یشود. 

تقویم رومیزی اختصاصی

۵۰۰ جلد

۱۵/۰۰۰۱۱/۵۰۰۱۰/۵۰۰۹/۵۰۰۹/۵۰۰۹/۵۰۰

۱۶/۰۰۰۱۲/۵۰۰۱۱/۵۰۰۱۰/۵۰۰۱۰/۵۰۰۱۰/۵۰۰

۱۷/۰۰۰۱۳/۵۰۰۱۲/۵۰۰۱۱/۵۰۰۱۱/۵۰۰۱۱/۵۰۰

۲۰/۰۰۰۱۹/۰۰۰۱۸/۰۰۰۱۷/۰۰۰۱۷/۰۰۰۱۷/۰۰۰

طرح راش

طرح افرا

طرح سرو

طرح سپیدار

۵۰۰۰  جلد۴۰۰۰ جلد۳۰۰۰ جلد۲۰۰۰ جلد۱۰۰۰ جلد

هزینه چاپ ترام داخل صفحات

هزینه چاپ آستر بدرقه اختصاصی

۵۰۰ جلد

---۲/۵۰۰/۰۰۰۳/۱۰۰/۰۰۰۳/۶۰۰/۰۰۰۴/۰۰۰/۰۰۰۴/۳۰۰/۰۰۰

---

۵۰۰ جلد

۱/۲۰۰/۰۰۰

۵۰۰۰ جلد۴۰۰۰ جلد۳۰۰۰ جلد۲۰۰۰ جلد۱۰۰۰ جلد

۱/۷۰۰ حک لیزر روی پالک

۳/۱۰۰/۰۰۰۴/۰۰۰/۰۰۰۴/۸۰۰/۰۰۰۵/۵۰۰/۰۰۰۶/۱۰۰/۰۰۰

تک رنگ

دو رنگ

۵۰۰۰  جلد۴۰۰۰ جلد۳۰۰۰ جلد۲۰۰۰ جلد۱۰۰۰ جلد

حداقل سفارش بابت ترام داخل صفحات ۱۰۰۰ جلد م یباشد.

م�ال� فو� �ر اساس چاپ روی آستر عمومی نگاران محاسبه شده است، درصورت تغییر کاغذ قیم تها متفاوت خواهد �ود.

۱/۴۰۰/۰۰۰۱/۸۰۰/۰۰۰۲/۲۰۰/۰۰۰۲/۶۰۰/۰۰۰۳/۰۰۰/۰۰۰

۱/۵۰۰

۲/۰۰۰/۰۰۰

۵/۰۰۰

۴/۵۰۰

۱۰۰/۰۰۰

۱۸۰/۰۰۰

۲/۵۰۰/۰۰۰

۱/۰۰۰/۰۰۰

طالکوب

کلیشه آرشیوی

جعبه سالنامه وزری

۲۲/۰۰۰ سالنامه اروپای جلد سلفونی داخل تحرر سفید

۲۷/۰۰۰

۲۴/۰۰۰

۳۰/۰۰۰

سالنامه اروپای جلدسلفونی داخل تحرر کرم

سالنامه وزری جلد سلفونی داخل تحرر سفید

سالنامه وزری جلدسلفونی داخل تحرر کرم

جعبه سالنامه اروپای

اجرای لوگو به صورت وکتور

طراحی هر صفحه لت رنگی

طراحی و فرم بندی سالنامه اختصاصی

طراحی تقویم رومیزی اختصاصی

شــهید خیابــان   فردوســی، 
پــالک  ، )فرصــت(   موســوی 
۸ ،واحــد   ۴ طبقــه   ،  ۵۴
۰ ۲ ۱ - ۸ ۸ ۳ ۱ ۴ ۴۸ ۳ - ۵ 
www.negaranco.com


