
101
PALERMO

سالنامه روزشمار طرح پالرمو
قطع رقعی                 60.000 تومان
قطع نیم وزیری          45.000 تومان



102
DENIRO

سالنامه روزشمار طرح دنیرو
قطع رقعی                 62.000 تومان



103
DIPLOMAT

سالنامه روزشمار طرح دیپلمات
قطع وزیری                 110.000 تومان
قطع رقعی ) ساده(         80.000 تومان



103/1
DIPLOMAT

نیم ست دیپلمات
قطع وزیری                 220.000 تومان



104
LUXURY

سالنامه روزشمار طرح الکچری
قطع اروپایی                 60.000 تومان



105
PARNIA

سالنامه روزشمار طرح پرنیا
قطع وزیری ) لب طال(    80.000 تومان
قطع رقعی) لب طال(      75.000 تومان
قطع نیم وزیری) لب طال(  60.000 تومان



سالنامه روزشمار طرح دیبا
قطع وزیری                  60.000 تومان
قطع اروپایی                 50.000 تومان
قطع نیم وزیری            40.000 تومان

106
DIBA



107
POUYA

سالنامه روزشمار طرح پویا
قطع اروپایی               50.000 تومان



108
ROYA

سالنامه روزشمار طرح رویا
قطع اروپایی                 50.000 تومان
قطع نیم وزیری            40.000 تومان



109
RASA

سالنامه روزشمار طرح رسا
قطع وزیری                 60.000 تومان



110
PARSA

سالنامه روزشمار طرح پارسا
قطع رحلی                 110.000 تومان



111
MODIRAN

سالنامه هفته شمار طرح مدیران
قطع رقعی                 75.000 تومان



111/1
MODIRAN

نیم ست مدیران
قطع رقعی                 140.000 تومان



112
KHAS

سالنامه هفته شمار طرح خاص
قطع رقعی                 70.000 تومان



113
NOVIN

سالنامه ماه شمار طرح نوین
قطع نیم وزیری                 50.000



113/1
NOVIN

نیم ست نوین
قطع نیم وزیری            120.000 تومان



DesktopCalendar17

114
HOMA

تقویم رومیزی طرح ُهما
قطع خشتی               21.500 تومان



DesktopCalendar18 DesktopCalendar18

115
GOL

تقویم رومیزی طرح گل
قطع افقی               21.500 تومان



DesktopCalendar19 DesktopCalendar19 DesktopCalendar19

116
RAHA

تقویم رومیزی طرح رها
قطع وزیری               25.500 تومان



DesktopCalendar20 DesktopCalendar20 DesktopCalendar20 DesktopCalendar20

117
AVA

تقویم رومیزی طرح آوا
قطع عمودی               20.500 تومان



DesktopCalendar21 DesktopCalendar21 DesktopCalendar21 DesktopCalendar21

118
DARA

تقویم رومیزی طرح دارا
یادداشت دار               21.500 تومان



119
ARMAN

یادداشت زیر دستی طرح آرمان
cm 22 × 30               90.000 تومان



120
DINA

نیم ِست طرح دینا
سالنامه رقعی + رومیزی عمودی   110.000 تومان

سالنامه وزیری تکی        85.000 تومان
سالنامه رقعی تکی          80.000 تومان



DesktopCalendar24

121
KIA

سالنامه هفته شمار طرح کیا
قطع پالتویی               49.000 تومان



DesktopCalendar25

121/1
KIA

نیم ِست کیا
سالنامه قطع پالتویی    110.000 تومان



DesktopCalendar26

122
ARIYA

ِست طرح آریا
قطع سالنامه رقعی    350.000 تومان



DesktopCalendar27

124
RAYAN

ِست طرح رایان
قطع سالنامه رقعی    380.000 تومان



DesktopCalendar28

125
PARVA

ِست طرح پروا
سالنامه قطع خشتی    250.000 تومان



DesktopCalendar29

126
DANOUSH

یادداشت دانوش
قطع رقعی               23.500 تومان
قطع جیبی               18.500 تومان



DesktopCalendar30

127
SANA

یادداشت سانا
قطع نیم وزیری          18.500 تومان



DesktopCalendar31

128
AFRA

یادداشت افرا
قطع رقعی                 120.000 تومان



32

129
TELBOOK

دفتر تلفن
قطع وزیری               22.500 تومان



پاســداران، نبش بوستان دوم
) اخــوان( شمــــاره 13، واحد 2
Tel:   +98 21 266 111 86

          +98 21 266 113 70

          +98 990 450 50 20

w w w . D E M O T C O . c o m

تعرفه خدمات اختصاصی سالنامه دموت 1401

تا 5000 عددتا 4000 عددتا 3000 عددتا 2000 عددتا  1000 عددخدمات اختصاصی  ) به تومان (

3/500/0005/000/0006/500/0008/000/0009/000/000آرم در صفحات  ) تک رنگ(

6/500/0008/500/00010/000/00012/000/00014/000/000آرم در صفحات  ) 2 رنگ(

87/000/00011/000/00015/000/00019/000/00023/000/000 برگ ) 16 صفحه ( 4رنگ

44/000/0006/500/0009/000/00011/500/00014/000/000 برگ ) 8 صفحه (  4 رنگ 

23/500/0005/000/0006/500/0008/000/0009/500/000 برگ ) 4 صفحه  (  4 رنگ 

2/000/0002/500/0003/000/0003/500/0004/000/000آستر بدرقه اختصاصی تک رنگ

3/000/0003/500/0004/000/0004/500/0005/000/000آستر بدرقه اختصاصی  رنگی

3/000/0003/500/0004/000/0004/500/0005/000/000روبان سالنامه اختصاصی

4/500/0004/500/0004/500/0004/500/0004/500/000اختصاصی کردن رومیزی 1 رو

6/000/0006/000/0006/000/0006/000/0006/000/000اختصاصی کردن رومیزی 2 رو

2/000/0002/000/0002/000/0002/000/0002/000/000پایه  اختصاصی رومیزی رنگی

5/000  تومانپالک روبان ) هر جلد(3/000  تومانحک لیزر ) هر ضرب (

1/000  تومانلت گذاری ) هر جلد(2/000  تومانداغکوب و طالکوب ) هر ضرب (

300/000  تومانساخت کلیشه ) ابعاد آرشیو(500   تومان خدمات پالک  ) هر سانت (

6/000  تومانجعبه اختصاصی1000 تومانچسباندن پالک ) هر جلد(

2/000  توماننوار تبلیغاتی دور سالنامه ) هر عدد(5/000  تومانلب رنگ صفحات ) هر جلد(

*** نوار تبلیغاتی جدا گانه تحویل داده  میشود ***15/000  تومانلب طال  صفحات ) هر جلد(


