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لیست قیمت الرج فرمت

قیمت (ریال)ابعاد (m2)تعدادنام محصولردیف

۷۵۰,۰۰۰هر متر مربع۱بنـــــــــر۱

0.9۱,۳۲۰,۰۰۰*۱2پایه استند۲

0.01۷۷۰,۰۰۰*۱0.01چسب بنر۳

۵۰۰,۰۰۰-۱نصب پرچم۴

۱,۵۰۰,۰۰۰هر متر مربع۱استیکر (برچسب) چاپ با دستگاه بنر۵

۱,۲۰۰,۰۰۰-۱نصب پرتابل۶

۳۸۰,۰۰۰هر متر مربع۱بنر تسلیت وخیرمقدم ویژه همکار۷

۴,۸۰۰,۰۰۰-۱سن (استیج)۸

۸۰,۰۰۰هر متر مربع۱ولد بنر بیلبرد۹

1۳۰۰,۰۰۰*۱1نصب اسپیس فریم۱۰

۲,۰۰۰,۰۰۰هر متر مربع۱مش النه زنبوری۱۱

۳۰۰,۰۰۰هر متر مربع۱نصب بیلبرد۱۲

۲,۰۰۰,۰۰۰هر متر مربع۱فلکس۱۳

فهرست

لیست قیمت چاپ افست

قیمت (ریال)ابعاد (m2)تعدادنام محصولردیف

۱A۴ 0.2۱۳۸,۷۰۰*۱۰۰۰0.288کاتالوگ گالسه یوی یکرو سایز

0.048۲,۱۶۰,۰۰۰*۱۰۰۰0.085کارت ویزیت سلفون براق یکرو۲

0.048۲,۷۲۰,۰۰۰*۱۰۰۰0.085کارت ویزیت سلفون براق دو رو۳

0.048۲,۶۴۰,۰۰۰*۱۰۰۰0.085کارت ویزیت سلفون مات یکرو۴

0.048۳,۰۴۰,۰۰۰*۱۰۰۰0.085کارت ویزیت سلفون مات دورو۵
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قیمت (ریال)ابعاد (m2)تعدادنام محصولردیف

0.048۳,۴۴۰,۰۰۰*۱۰۰۰0.085کارت ویزیت کتان امباس یکرو۶

0.048۳,۸۴۰,۰۰۰*۱۰۰۰0.085کارت ویزیت کتان امباس دورو۷

0.048۴,۲۴۰,۰۰۰*۱۰۰۰0.085کارت ویزیت کتان آلمان یکرو۸

0.048۲,۸۰۰,۰۰۰*۱۰۰۰0.085کارت ویزیت سوسماری یکرو۹

0.048۳,۴۰۰,۰۰۰*۱۰۰۰0.085کارت ویزیت سوسماری دورو۱۰

0.048۵,۸۰۰,۰۰۰*۱۰۰۰0.085کارت ویزیت سلفون مات مخملی یکرو۱۱

0.048۶,۶۰۰,۰۰۰*۱۰۰۰0.085کارت ویزیت سلفون مات مخملی دورو۱۲

0.048۲,۸۰۰,۰۰۰*۱۰۰۰0.085کارت ویزیت لیبل (برچسب) معمولی۱۳

0.048۳,۰۰۰,۰۰۰*۱۰۰۰0.085کارت ویزیت لیبل (برچسب) سلفون براق۱۴

کارت ویزیت لیبل (برچسب) سلفون مات (۱۵

محصول جدید)

۱۰۰۰0.085*0.048۳,۴۰۰,۰۰۰

0.09۳,۹۲۰,۰۰۰*۱۰۰۰0.06کارت ویزیت سلفون براق دورگرد دو رو۱۶

0.06۷,۰۸۰,۰۰۰*۱۰۰۰0.09کارت ویزیت لمینت براق دورو۱۷

0.06۱۱,۰۸۰,۰۰۰*۱۰۰۰0.09کارت ویزیت لمینت مات دورو۱۸

0.06۱۱,۰۸۰,۰۰۰*۱۰۰۰0.09کارت ویزیت لمینت مات دورو طرح موج۱۹

0.06۷,۰۸۰,۰۰۰*۱۰۰۰0.09کارت ویزیت لمینت براق دورو طرح موج۲۰

0.06۷,۵۲۰,۰۰۰*۱۰۰۰0.09کارت ویزیت لمینت برجسته مات۲۱

0.06۱۱,۵۶۰,۰۰۰*۱۰۰۰0.09کارت ویزیت لمینت برجسته مخملی۲۲

0.06۱۳,۰۰۰,۰۰۰*۱۰۰۰0.09کارت ویزیت لمینت برجسته طالکوب۲۳

0.06۴,۹۶۰,۰۰۰*۱۰۰۰0.09کارت ویزیت سلفون مات دورو موضعی۲۴

0.06۱۰,۱۲۰,۰۰۰*۱۰۰۰0.09کارت ویزیت سلفون مات دورو طالکوب۲۵

کارت ویزیت سلفون مات مخملی دورو۲۶

طالکوب

۱۰۰۰0.09*0.06۱۳,۲۸۰,۰۰۰

0.06۷,۲۸۰,۰۰۰*۱۰۰۰0.09کارت ویزیت سلفون مات مخملی دورگرد۲۷

0.055۴,۶۰۰,۰۰۰*۱۰۰۰0.055کارت ویزیت لمینت براق مربع دورو۲۸

0.055۷,۴۰۰,۰۰۰*۱۰۰۰0.055کارت ویزیت لمینت مات مربع دورو۲۹

0.057۱۰,۶۸۰,۰۰۰*۵۰۰0.086کارت ویزیت پی وی سی ۳۰۰ میکرون۳۰

0.057۱,۱۳۲,۰۰۰*۵۰۰0.086کارت ویزیت پی وی سی ۵۰۰ میکرون۳۱
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قیمت (ریال)ابعاد (m2)تعدادنام محصولردیف

0.057۱۶,۹۲۰,۰۰۰*۲۵۰0.089کارت ویزیت پی وی سی ۷۶۰ میکرون۳۲

0.09۴,۲۰۰,۰۰۰*۱۰۰۰0.06کارت ویزیت سلفون مات دورگرد دو رو۳۳

0.057۱,۰۶۴,۰۰۰*۵۰۰0.089کارت ویزیت پی وی سی برفکی نیمه شفاف۳۴

0.06۴,۰۸۰,۰۰۰*۵۰۰0.09کارت ویزیت لمینت براق دورو (۵۰۰ عددی)۳۵

کارت ویزیت سلفون مات دورگرد دو رو۳۶

(۵۰۰عددی)

۵۰۰0.06*0.09۳,۰۲۴,۰۰۰

0.06۶,۱۲۰,۰۰۰*۵۰۰0.09کارت ویزیت لمینت مات دورو (۵۰۰ عددی)۳۷

 کارت ویزیت سلفون براق دورگرد دو۳۸

رو(۵۰۰عددی)

۵۰۰0.06*0.09۲,۹۶۰,۰۰۰

0.048۶,۰۴۰,۰۰۰*۱۰۰۰0.085کارت ویزیت لمینت برجسته مات سایز کوچک۳۹

0.048۵,۶۸۰,۰۰۰*۱۰۰۰0.085کارت ویزیت لمینت براق سایز کوچک۴۰

0.048۸,۸۸۰,۰۰۰*۱۰۰۰0.085کارت ویزیت لمینت مات سایز کوچک۴۱

۴۲a۴ 0.2۸,۴۰۰,۰۰۰*۱۰۰۰0.29تراکت تحریر ۸۰ گرم یکرو

۴۳a۴ 0.2۱۶,۰۰۰,۰۰۰*۱۰۰۰0.29تراکت تحریر ۸۰ گرم دورو

۴۴a۵ 0.145۵,۷۶۰,۰۰۰*۱۰۰۰0.2تراکت تحریر ۸۰ گرم یکرو

۴۵a۵ 0.145۹,۴۰۰,۰۰۰*۱۰۰۰0.2تراکت تحریر ۸۰ گرم دورو

۴۶a۶ 0.1۲,۳۶۵,۰۰۰*۱۰۰۰0.145تراکت تحریر ۸۰ گرم یکرو

۴۷a۶ 0.1۲,۷۶۰,۰۰۰*۱۰۰۰0.145تراکت تحریر ۸۰ گرم دورو

۴۸a۴ 0.2۱۳,۶۴۰,۰۰۰*۱۰۰۰0.29تراکت گالسه ۱۳۵گرم یکرو

۴۹a۴ 0.2۱۵,۸۴۰,۰۰۰*۱۰۰۰0.29تراکت گالسه ۱۳۵ گرم دورو

۵۰a۵ 0.145۷,۶۴۰,۰۰۰*۱۰۰۰0.2تراکت گالسه۱۳۵گرم یکرو

۵۱a۵ 0.145۸,۹۴۶,۰۰۰*۱۰۰۰0.2تراکت گالسه۱۳۵ گرم دورو

۵۲a۶ 0.1۳,۴۰۰,۰۰۰*۱۰۰۰0.145تراکت گالسه۱۳۵ گرم یکرو

۵۳a۶ 0.1۲,۸۸۰,۰۰۰*۱۰۰۰0.145تراکت گالسه۱۳۵گرم دورو

۵۴a۴ 0.2۳۱,۹۲۰,۰۰۰*۲۰۰۰0.29تراکت گالسه ۱۷۰گرم یکرو

۵۵a۴ 0.2۳۸,۵۶۰,۰۰۰*۲۰۰۰0.29تراکت گالسه ۱۷۰گرم دورو

۵۶a۵ 0.145۱۵,۹۲۰,۰۰۰*۲۰۰۰0.2تراکت گالسه ۱۷۰ گرم یکرو
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قیمت (ریال)ابعاد (m2)تعدادنام محصولردیف

۵۷a۵ 0.145۳۰,۴۸۰,۰۰۰*۲۰۰۰0.2تراکت گالسه۱۷۰گرم دورو

۵۸a۶ 0.1۸,۲۴۰,۰۰۰*۲۰۰۰0.145تراکت گالسه۱۷۰ گرم یکرو

۵۹a۶ 0.1۱۱,۶۰۰,۰۰۰*۲۰۰۰0.145تراکت گالسه۱۷۰گرم دورو

۶۰a۴ 0.21۱۰,۹۰۴,۰۰۰*۱۰۰۰0.297سربرگ تحریر ۸۰ گرم یکرو

۶۱a۴ 0.21۱۵,۵۱۰,۰۰۰*۱۰۰۰0.297سربرگ تحریر ۸۰ گرم دورو

۶۲a۵ 0.148۵,۴۵۲,۰۰۰*۱۰۰۰0.29سربرگ تحریر ۸۰ گرم یکرو

۶۳a۵ 0.148۷,۷۵۵,۰۰۰*۱۰۰۰2.1سربرگ تحریر ۸۰ گرم دورو

۶۴a۶ 0.105۲,۷۲۶,۰۰۰*۱۰۰۰0.148سربرگ تحریر ۸۰ گرم یکرو

۶۵a۴ 0.21۱۷,۹۵۴,۰۰۰*۱۰۰۰0.297سربرگ تحریر ۱۰۰ گرم یکرو

۶۶a۴ 0.21۲۵,۴۷۴,۰۰۰*۱۰۰۰0.297سربرگ تحریر ۱۰۰ گرم دورو

۶۷a۵ 0.148۸,۹۷۷,۰۰۰*۱۰۰۰0.29سربرگ تحریر ۱۰۰ گرم یکرو

۶۸a۶ 0.105۳,۹۰۱,۰۰۰*۱۰۰۰0.148سربرگ تحریر ۸۰ گرم دورو

۶۹a۵ 0.148۱۲,۷۳۷,۰۰۰*۱۰۰۰2.1سربرگ تحریر ۱۰۰ گرم دورو

۷۰a۴ 0.21۲۴,۲۹۹,۰۰۰*۱۰۰۰0.297سربرگ کتان ۱۲۰ گرم یکرو

۷۱a۴ 0.21۳۱,۳۴۹,۰۰۰*۱۰۰۰0.297سربرگ کتان ۱۲۰گرم دورو

۷۲a۵ 0.148۱۲,۱۷۳,۰۰۰*۱۰۰۰0.29سربرگ کتان ۱۲۰گرم یکرو

۷۳a۵ 0.148۱۵,۹۸۰,۰۰۰*۱۰۰۰2.1سربرگ کتان ۱۲۰ گرم دورو

۷۴a۴ 0.21۲۴,۱۵۸,۰۰۰*۱۰۰۰0.297سربرگ کارتی ۱۴۰ گرم یکرو

۷۵a۵ 0.148۱۲,۰۷۹,۰۰۰*۱۰۰۰0.29سربرگ کارتی ۱۴۰گرم یکرو

۷۶a۱ 0.58۷۳,۲۸۰,۰۰۰*۱۰۰۰0.89پوستر تحریر ۸۰ گرم۹۰*۶۰ یکرو

۷۷a۲ 0.43۵۲,۰۰۰,۰۰۰*۱۰۰۰0.59پوستر تحریر ۸۰ گرم۴۵*۶۰ یکرو

0.297۲۶,۰۰۰,۰۰۰*۱۰۰۰0.42پوستر تحریر ۸۰ گرم a۳ یکرو۷۸

0.68۹۹,۳۰۰,۰۰۰*۱۰۰۰0.99پوستر تحریر ۸۰ گرم ( B۱ ( ۱۰۰*۷۰ یکرو۷۹

0.69۵۵,۸۵۰,۰۰۰*۱۰۰۰0.48پوستر تحریر ۸۰ گرم ( B۲ ( ۵۰*۷۰ یکرو۸۰

0.34۲۷,۹۰۰,۰۰۰*۱۰۰۰0.48پوستر تحریر ۸۰ گرم ( B۳ ( ۵۰*۳۵ یکرو۸۱

0.58۱۴۲,۳۰۰,۰۰۰*۱۰۰۰0.89پوستر گالسه ۱۳۵گرم ( A۱ ( ۹۰*۶۰ یکرو۸۲
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قیمت (ریال)ابعاد (m2)تعدادنام محصولردیف

0.43۷۷,۳۵۰,۰۰۰*۱۰۰۰0.59پوستر گالسه ۱۳۵گرم ( A۲ ( ۶۰*۴۵ یکرو۸۳

0.68۱۷,۲۰۰,۰۰۰*۱۰۰۰0.99پوستر گالسه۱۳۵ گرم ( B۱ ( ۱۰۰*۷۰ یکرو۸۴

0.48۹۲,۲۰۰,۰۰۰*۱۰۰۰0.69پوستر گالسه۱۳۵ گرم ( B۲ ( ۵۰*۷۰ یکرو۸۵

0.34۴۶,۱۰۰,۰۰۰*۷۱۰۰۰0.48پوستر گالسه۱۳۵ گرم ( B۳ ( ۵۰*۳۵ یکرو۸۶

0.23۱۰,۵۴۲,۰۰۰*۱۰۰۰0.26پاکت تحریر ۸۰ گرم پاکت نامه۸۷

۸۸A۵ 0.245۱۳,۱۰۴,۰۰۰*۱۰۰۰0.345پاکت تحریر ۸۰ گرم پاکت

۸۹A۴ 0.345۲۵,۲۰۰,۰۰۰*۱۰۰۰0.48پاکت تحریر ۸۰ گرم پاکت

۹۰A۴ 0.345۴۰,۴۴۶,۰۰۰*۱۰۰۰0.48پاکت گالسه ۱۳۵ گرم پاکت

0.23۱۲,۷۵۰,۰۰۰*۱۰۰۰0.26پاکت گالسه ۱۳۵ گرم پاکت نامه۹۱

۹۲A۵ 0.245۲۰,۷۴۸,۰۰۰*۱۰۰۰0.345پاکت گالسه ۱۳۵ گرم پاکت

0.23۲۰,۷۰۶,۰۰۰*۱۰۰۰0.26پاکت کتان۱۲۰ گرم پاکت نامه۹۳

۹۴A۵ 0.245۲۴,۷۸۰,۰۰۰*۱۰۰۰0.345پاکت کتان۱۲۰ گرم پاکت

۹۵A۴ 0.345۴۸,۵۱۰,۰۰۰*۱۰۰۰0.48پاکت کتان۱۲۰ گرم پاکت

۹۶A۳ 0.475۹۳,۶۱۸,۰۰۰*۱۰۰۰0.67پاکت کتان۱۲۰ گرم پاکت

۹۷A۴ 0.296۳۶,۲۸۸,۰۰۰*۱۰۰۰0.21پاکت تحریر۱۰۰ گرم پاکت

۹۸A۴ 0.2۱,۱۲۰,۹۰۰*۱۰۰۰0.288کاتالوگ گالسه یوی دورو سایز

۹۹A۴ 0.2۱۲۶,۲۰۰*۱۰۰۰0.288کاتالوگ سلفون براق یکرو سایز

۱۰۰A۴ 0.2۹۹,۲۰۰*۱۰۰۰0.288کاتالوگ سلفون براق دورو سایز

۱۰۱A۴ 0.2۱۲۵,۰۰۰*۱۰۰۰0.288کاتالوگ سلفون مات یکرو سایز

۱۰۲A۴ 0.2۹۹,۲۰۰*۱۰۰۰0.288کاتالوگ سلفون مات دورو سایز

۱۰۳A۴ 0.2۱۲۵,۰۰۰*۱۰۰۰0.288کاتالوگ سوسماری یکرو سایز

۱۰۴A۴ 0.2۱۶۰,۸۰۰*۱۰۰۰0.288کاتالوگ سوسماری دورو سایز

۱۰۵a۴ 0.2۲۱,۹۱۵,۰۰۰*۱۰۰۰0.29بروشور گالسه ۱۳۵ گرم تاشده دورو

۱۰۶a۳ 0.29۴۳,۰۶۵,۰۰۰*۱۰۰۰0.4بروشور گالسه ۱۳۵ گرم تاشده دورو

فاکتور ۲ برگی ۸۰ گرم تحریر تک رنگ سایز۱۰۷

a۵

۱۰۰۰0.2*0.14۱۲,۶۰۰,۰۰۰

 فاکتور ۳ برگی ۸۰ گرم تحریر تک رنگ سایز۱۰۸

a۵

۱۰۰۰0.2*0.14۱۴,۴۰۰,۰۰۰

صفحه 6 / 9



لیست قیمت 1402/1/8  22:24

قیمت (ریال)ابعاد (m2)تعدادنام محصولردیف

فاکتور ۲ برگی ۸۰ گرم تحریر چهار رنگ سایز۱۰۹

a۵

۱۰۰۰0.2*0.14۱۷,۴۰۰,۰۰۰

 فاکتور ۳ برگی ۸۰ گرم تحریر چهار رنگ۱۱۰

a۵ سایز

۱۰۰۰0.2*0.14۱۹,۲۰۰,۰۰۰

 فاکتور ۲ برگی ۸۰ گرم کاربن لس تک رنگ۱۱۱

a۵ سایز

۱۰۰۰0.2*0.14۱۴,۴۰۰,۰۰۰

 فاکتور ۳ برگی ۸۰ گرم کاربن لس تک رنگ۱۱۲

a۵ سایز

۱۰۰۰0.2*0.14۱۷,۷۰۰,۰۰۰

فاکتور ۲ برگی ۸۰ گرم کاربن لس چهار رنگ۱۱۳

a۵ سایز

۱۰۰۰0.2*0.14۱۸,۹۰۰,۰۰۰

فاکتور ۳ برگی ۸۰ گرم کاربن لس چهار رنگ۱۱۴

a۵ سایز

۱۰۰۰0.2*0.14۲۱,۹۰۰,۰۰۰

۱۱۵۱/۳ a۴ قبض رسید ۸۰ گرم تک رنگ سایز

(۱۰*۲۱)

۳۰۰۰0.2*0.1۱۸,۰۰۰,۰۰۰

۱۱۶۱/۳ a۴ قبض رسید ۱۳۵ گرم چهار رنگ سایز

(۱۰*۲۱)

۳۰۰۰0.2*0.1۳۶,۰۰۰,۰۰۰

فهرست

لیست قیمت چاپ دیجیتال

قیمت (ریال)ابعاد (m2)تعدادنام محصولردیف

۶۴,۰۰۰-۱پرینت کاغذ a۴ یکرو ۸۰ گرم۱

۱۱۲,۰۰۰-۱پرینت کاغذ a۴ دورو ۸۰ گرم۲

۲۰۸,۰۰۰-۱پرینت کاغذ a۳ دورو ۸۰ گرم۳

۱۲۸,۰۰۰-۱ پرینت کاغذ a۳ یکرو ۸۰ گرم۴

پرینت کاغذ a۴ دورو ۱۶۰ گرم گالسه و۵

عروسکی

۱-۲۲۴,۰۰۰

پرینت کاغذ a۳ دورو ۱۶۰ گرم گالسه و۶

عروسکی

۱-۳۹,۰۰۰

پرینت کاغذ a۳ یکرو ۱۶۰ گرم گالسه و۷

عروسکی

۱-۲۵۵,۰۰۰

 پرینت کاغذ a۴ یکرو ۱۶۰ گرم گالسه و۸

عروسکی

۱-۱۴۴,۰۰۰

۳۸۴,۰۰۰-۱لمینت کاغذ a۴ براق۹
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قیمت (ریال)ابعاد (m2)تعدادنام محصولردیف

۴۸۰,۰۰۰-۱ لمینت کاغذ a۴ مات۱۰

0.145۵,۴۰۰,۰۰۰*۱۰۰۰0.21تراکت تک رنگ چاپ ریسو۱۱

فهرست

لیست قیمت سایر محصوالت

قیمت (ریال)ابعاد (m2)تعدادنام محصولردیف

۱۵۰*۳۰۱0.3*0.5۲,۶۶۶,۰۰۰

۲۴۰*۳۰۱0.3*0.4۲,۰۴۶,۰۰۰

۳۳۰*۲۰۱0.2*0.3۱,۱۷۸,۰۰۰

۴۲۱*۱۶۱0.16*0.21۲۲۰,۰۰۰

۵۶۰*۴۰۱0.4*0.6۴,۰۶۱,۰۰۰

۶۷۰*۱۰۰۱0.7*1۱۰,۵۰۰,۰۰۰

۷۹۰*۶۰۱0.6*0.9۷,۴۴۰,۰۰۰

۸۷۰*۵۰۱0.5*0.7۵,۵۸۰,۰۰۰

۹۲۱*۱۶۱0.16*0.21۶۲۰,۰۰۰

۱۰۶۰*۴۰۱0.4*0.6۱,۳۰۰,۰۰۰

۱۱۷۰-۱۰۰۱0.7*1۲,۵۰۰,۰۰۰

۱۲۹۰*۶۰۱0.6*0.9۲,۰۰۰,۰۰۰

۱۳۷۰*۵۰۱0.5*0.7۱,۵۰۰,۰۰۰

۱۴۵۰*۳۰۱0.3*0.5۹۰۰,۰۰۰

۱۵۴۰*۳۰۱0.3*0.4۷۰۰,۰۰۰

۱۶۳۰*۲۰۱0.2*0.3۴۵۰,۰۰۰

۱,۸۰۰,۰۰۰-۱لیوان سرامیکی۱۷

0.45۰*۱50کتیبه محرم عرض ۴۵ سانت طول ۵۰ متر۱۸

0.9۰*۱1.6 پالکارد آویز ۱۶۰*۱۹۹۰
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قیمت (ریال)ابعاد (m2)تعدادنام محصولردیف

1۰*۱۰1پرچم اهتزاز۲۰

0.7۰*۱1.2پالکارد چوب خور ۷۰*۲۱۱۲۰

۱,۹۵۰,۰۰۰-۱پرجم رومیزی۲۲

0.9۰*۱2پالکارد ۲۰۰*۲۳۹۰

0.9۰*۱50 کتیبه محرم عرض ۹۰ سانت طول ۵۰ متر۲۴

10۰*۱0.5ریسه۲۵

۴۵,۰۰۰-۱گوشه و فنر۲۶

۲۷,۰۰۰,۰۰۰-۱لوله قاب فنری۲۷

فهرست
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