
250000
5002,150,0002,600,0003,050,000

1,0003,150,0004,050,0004,950,000
2,0005,850,0007,550,0009,350,000

2501,600,0001,900,0002,300,000
5002,400,0003,000,0003,750,000

1,0003,700,0004,900,0006,400,000
2,0006,950,0009,250,00012,100,000

2501,800,0002,250,0002,700,000
5002,800,0003,650,0004,550,000

1,0004,350,0006,050,0007,850,000
2,0008,150,00011,550,00015,100,000

811کد 

821کد 

گالسه

832کد  11:       عطف37:     عرض24:  ارتفاع

تحریرکرافتتیراژافقی

 9.5:       عطف24:     عرض21:  ارتفاع

گالسهتحریرکرافتتیراژافقی

 6.8:       عطف17:     عرض24:  ارتفاع

لیست قیمت ساک دستی کاغذی
1400-10-01اعتبار قیمت 

گالسهتحریرکرافتتیراژعمودی



2501,700,0002,150,0002,600,000

5002,800,0003,650,0004,550,000

1,0004,150,0005,850,0007,650,000

2,0007,750,00011,150,00014,700,000

1251,500,0001,850,0002,100,000

2502,250,0002,950,0003,450,000

5003,600,0004,950,0005,850,000

1,0006,650,0009,350,00011,150,000

1251,500,0001,950,0002,400,000

2502,250,0003,150,0004,050,000

5003,600,0005,300,0007,100,000

1,0006,650,00010,050,00013,600,000

گالسه

13:       عطف54:     عرض37:  ارتفاع 853کد 

تحریرکرافتتیراژافقی

842کد  13:       عطف45:     عرض31:  ارتفاع

گالسهتحریرکرافتتیراژافقی

833کد  10:       عطف23.5:     عرض37.5:  ارتفاع

گالسهتحریرکرافتتیراژعمودی



توضیحات
 هزار 800 هزار تومن و تمام رنگی مبلغ 300ساک دستی های فوق به صورت تکرنگ محاسبه شده و در صورت سفارش طرح بصورت دو رنگ مبلغ . 1

( هزار تومن اضافه می شود400 تمام رنگی  مبلغ 811کد ). تومن به مجموع قیمت اضافه می گردد

 هزار تومن و تمام رنگی یک میلیون 600 هزار تومن، دو رنگ 300 اگر روی کار با پشت کار متفاوت باشد تکرنگ 853 و 842در ساک دستی های کد . 2

تومن به مجموع قیمت اضافه میگردد

 هزار 100هزینه چاپ فرم ها به صورت غیر تن پالت و رنگ اصلی محاسبه شده و درصورت سفارش طرح تن پالت به ازای هر فرم هزار عددی مبلغ . 3

 این 853 و 842در ساک دستی های کد ).  هزار تومن به فاکتور اضافه می شود300تومن و  استفاده از رنگ ساختگی به ازای هر فرم هزار عددی  مبلغ 

(مبالغ دو برابر می باشد

 هزار تومن به مجموع قیمت 100 هزار تومن بابت فیلم یووی و به ازای هر فرم هزار عددی  مبلغ یک میلیون و 300برای یووی موضعی ساده مبلغ . 4

( مبلغ یووی دو برابر می باشد853 و 842در ساک دستی های کد  ). اضافه می شود

 هزار تومن به 250 سانتی مترمربع برای هر طرف مبلغ 200 هزار تومن بابت فرم بندی و به ازای هر فرم هزار عددی تا سایز 100برای طالکوب مبلغ . 5

مجموع قیمت اضافه می شود

 مبلغ کلیشه دو برابر می 833 و 832، 821، 811در ساک دستی های کد ).  هزار تومن می باشد350 سانتیمتر مربع 200هزینه ساخت کلیشه تا سایز . 6

 (باشد

. کسری تحویل می گردد7% تا 3%تمامی سفارشات چاپی با با . 7

.سایزها برحسب سانتی متر می باشد. 8

.قیمت ها به تومن می باشد. 9

(بعد از تایید طرح و متن).  روز کاری می باشد20زمان تحویل . 10

. اقدام کنین09108359139برای ارسال فایل خروجی از طریق شماره . 11

لطفا برای دریافت قالبها به وبسایت مجتمع بخش قالب ها مراجعه نمایید


