




It may be said that publicity 

gifts  is  one  of  the most 

important elements for 

attracting the attentionand 

continuation of cooperation 

with customers, and this 

direction, the management is a 

suitable gift and is an especial 

application for the friends who 

are respectful and worthy to 

us, and we may record our 

name in their memories by a 

proper selection.
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NO. 51101

NO. 51103 

NO. 51102

تب سنج دیجیتال
دستگاه تست قندخون

پالس اکسیمتر دیجیتال

جعبه لوکس

تب سنج دیجیتال زیر زبانی
دستگاه تست قندخون

پالس اکسیمتر دیجیتال

جعبه لوکس

تب سنج دیجیتال
دستگاه تست قندخون

پالس اکسیمتر دیجیتال

دستگاه فشارسنج خون
جعبه لوکس

ست پزشکی سالمت

ست پزشکی سالمت

ست پزشکی سالمت
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ست مدیریتـی

سررسید وزیری ترمو
10000mah پاور بانک

اسپیکر

ایرپاد
جا کارتی چرم و فلز

جعبه لوکس

NO. 53101

NO. 52102

NO. 52101

دستگاه تست قندخون
پالس اکسیمتر دیجیتال

جعبه لوکس

تب سنج دیجیتال خاص
دستگاه تست قندخون

LED پالس اکسیمتر

جعبه لوکس

نیم  ست پزشکی سالمت

نیم ست پزشکی سالمت
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سررسید خشتی ترمو
اسپیکر

جا کارتی چرم و فلز

خودکار فلزی
جا سوئیچی فلزی

جعبه لوکس

سررسید وزیری ترمو
7800mah پاور بانک

اسپیکر

جا کارتی چرم و فلز
جا سوئیچی چرم و فلز

جعبه لوکس

ست مدیریتـی

ست مدیریتـی

ست مدیریتـی

سررسید وزیری ترمو
اسپیکر

ایرپاد
جا کارتی چرم و فلز

خودکار فلزی
جا سوئیچی فلزی

جعبه لوکس

NO. 53104

NO. 53103

NO. 53102
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سررسید وزیری ترمو 
اسپیکر

خودکار فلزی

جاکارتی چرم و فلز
جا سوئیچی چرم و فلز

جعبه لوکس

سررسید وزیری ترمو
اسپیکر

32GB فلش مموری

ست خودکار و روان نویس
جا سوئیچی فلزی

جعبه لوکس

ست مدیریتی فیروزه

ست مدیریتی طرح چوب

ست مدیریتـی

سررسید وزیری ترمو
اسپیکر

16GB فلش مموری

شارژر فندکی دو پورت
خودکار فلزی
جعبه لوکس

NO. 53107

NO. 53106

NO. 53105
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سررسید وزیری ترمو
10000mah پاور بانک

ست خودکار و روان نویس

جاسوئیچی چرم و فلز
جعبه لوکس

سررسید وزیری ترمو
7800mah پاور بانک

ست خودکار و روان نویس

کیف پول پالتویی
جاسوئیچی چرم و فلزی

جعبه لوکس

سررسید وزیری ترمو 
اسپیکر

16GB فلش مموری
ست خودکار و روان نویس

جاکارتی چرم و فلز
جا سوئیچی فلزی

جعبه لوکس

ست مدیریتـی

ست مدیریتـی

ست مدیریتـی

NO. 53110

NO. 53109

NO. 53108
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سررسید وزیری ترمو 
10000mah پاور بانک

ست خودکار و روان نویس

جاکارتی چرم و فلز
جاسوئیچی فلزی

جعبه لوکس

سررسید وزیری ترمو
اسپیکر

ست خودکار و روان نویس

جاکارتی چرم و فلز
هولدر گوشی )خودرو(

جعبه لوکس

سررسید وزیری ترمو 
10000mah پاور بانک
16GB فلش مموری

اسپیکر
جعبه لوکس

ست مدیریتـی

ست مدیریتـی

ست مدیریتـی

NO. 53113

NO. 53112

NO. 53111
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سررسید وزیری ترمو
اسپیکر

شارژر فندکی دو پورت

جاسوئیچی چرم و فلز
خودکار فلزی
جعبه لوکس

سررسید وزیری ترمو 
7800mah پاور بانک
کیف پول پالتویی

ست خودکار و روان نویس
جاسوئیچی چرم و فلز

جعبه لوکس

سررسید وزیری ترمو 
7800mah پاور بانک
کیف پول پالتویی

ست خودکار و روان نویس
جاسوئیچی چرم و فلز

جعبه لوکس

ست مدیریتـی

ست مدیریتـی

ست مدیریتـی

NO. 53116

NO. 53115

NO. 53114
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سررسید وزیری ترمو
7800mah پاور بانک
کیف پول پالتویی

ست خودکار و روان نویس
جاسوئیچی چرم و فلز

جعبه لوکس

سررسید وزیری ترمو
10000mah پاور بانک

شارژر فندکی دو پورت

هولدر
خودکار فلزی
جعبه لوکس

سررسید وزیری ترمو 
7800mah پاور بانک
32GB فلش مموری
کیف مدارک چرمی

ست خودکار و روان نویس
جاسوئیچی چرم و فلز

جعبه لوکس

ست مدیریتـی

ست مدیریتـی

ست مدیریتـی

NO. 53119

NO. 53118

NO. 53117
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سررسید وزیری ترمو
اسپیکر

ست خودکار و روان نویس

جاسوئیچی چرم و فلز
جعبه لوکس

سررسید وزیری ترمو
7800mah پاور بانک
کیف پول پالتویی

ست خودکار و روان نویس
جاسوئیچی چرم و فلز

جعبه لوکس

سررسید وزیری ترمو 
10000mah پاور بانک
جاکارتی چرم و فلز

ست خودکار و روان نویس
شارژر فندکی دو پورت

جعبه لوکس

ست مدیریتـی

ست مدیریتـی

ست مدیریتـی

NO. 53122

NO. 53121

NO. 53120
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سررسید وزیری ترمو
10000mah پاور بانک

ست خودکار و روان نویس

جاکارتی چرم و فلز
جاسوئیچی فلزی

جعبه لوکس

سررسید وزیری ترمو
7800mah پاور بانک

ست خودکار و روان نویس

کیف پول پالتویی
جاسوئیچی چرم و فلز

جعبه لوکس

سررسید وزیری ترمو
اسپیکر

32GB فلش مموری

خودکار فلزی
جا سوئیچی فلزی

جعبه لوکس

ست مدیریتـی

ست مدیریتـی

ست مدیریتـی

NO. 53125

NO. 53124

NO. 53123
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سررسید وزیری ترمو
10000mah پاور بانک
خودکار چوب و فلز

جاکارتی چرم و فلز
جاسوئیچی فلزی

جعبه لوکس

سررسید اروپایی ترمو 
اسپیکر

شارژر فندکی دو پورت

ست خودکار و روان نویس
جاکارتی چرم و فلز

جعبه لوکس

سررسید وزیری ترمو
اسپیکر

32GB فلش مموری

ست خودکار و روان نویس
شارژر فندکی دو پورت

جعبه لوکس

ست مدیریتـی

ست مدیریتـی

ست مدیریتـی

NO. 53128

NO. 53127

NO. 53126
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سررسید وزیری ترمو
32GB فلش مموری

خودکار فلزی

کیف پول جیبی
جاسوئیچی چرم و فلز

جعبه لوکس

سررسید وزیری ترمو
10000mah پاور بانک

ست خودکار و روان نویس

شارژر فندکی دو پورت
جاکارتی چرم و فلز

جعبه لوکس

ست مدیریتـی

ست مدیریتـی

ست مدیریتـی

NO. 53131

NO. 53130

NO. 53129

فولدر رحلی
16GB فلش مموری

ست خودکار و روان نویس

جعبه لوکس
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سررسید اروپایی ترمو
10000mah پاور بانک

شارژر فندکی دو پورت
32GB فلش مموری

 جاسوئیچی چرم و فلز
خودکار فلزی
جعبه لوکس

سررسید اروپایی ترمو
اسپیکر

خودکار فلزی

شارژر فندکی دو پورت
جعبه لوکس

سررسید وزیری ترمو
اسپیکر

ست خودکار و روان نویس

جاسوئیچی فلزی
جعبه لوکس

ست مدیریتـی

ست مدیریتـی

ست مدیریتـی

NO. 53134

NO. 53133

NO. 53132
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سررسید وزیری ترمو
جاکارتی چرم و فلز

ست خودکار و روان نویس

جاسوئیچی چرم و فلز
جعبه لوکس

سررسید وزیری ترمو
جاکارتی چرم و فلز

ست خودکار و روان نویس

جاسوئیچی چرم و فلز
جعبه لوکس

ست مدیریتـی

ست مدیریتـی

ست مدیریتـی

NO. 54102

NO. 54101

NO. 53135

سررسید اروپایی ترمو
اسپیکر

خودکار فلزی

شارژر فندکی دو پورت
جعبه لوکس
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سررسید وزیری ترمو
کیف پول پالتویی

ست خودکار و روان نویس

جاسوئیچی چرم و فلز
جعبه لوکس

سررسید وزیری ترمو
کیف پول پالتویی

ست خودکار و روان نویس

جاسوئیچی چرم و فلز
جعبه لوکس

سررسید وزیری ترمو
کیف پول پالتویی

ست خودکار و روان نویس

جاسوئیچی چرم و فلز
جعبه لوکس

ست مدیریتـی

ست مدیریتـی

ست مدیریتـی

NO. 54105

NO. 54104

NO. 54103
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ست مدیریتـی

ست مدیریتـی

ست مدیریتـی

سررسید وزیری ترمو
کیف پول پالتویی

ست خودکار و روان نویس

جاسوئیچی چرم و فلز
جعبه لوکس

سررسید وزیری ترمو
کیف پول پالتویی

ست خودکار و روان نویس

جاسوئیچی چرم و فلز
جعبه لوکس

سررسید وزیری ترمو
کیف پول پالتویی

ست خودکار و روان نویس

جاسوئیچی چرم و فلز
جعبه لوکس

NO. 54108

NO. 54107

NO. 54106
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سررسید وزیری ترمو
کیف پول پالتویی
جاکارتی چرم و فلز

خودکار فلزی
جاسوئیچی چرم و فلز

جعبه لوکس

سررسید وزیری ترمو
کیف پول پالتویی

ست خودکار و روان نویس

جعبه لوکس

سررسید وزیری ترمو
کیف پول پالتویی

ست خودکار و روان نویس

جعبه لوکس

ست مدیریتـی

ست مدیریتـی

ست مدیریتـی

NO. 54111

NO. 54110

NO. 54109
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سررسید اروپایی ترمو
کیف پول جیبی

جاسوئیچی چرم و فلز

خودکار فلزی
جعبه لوکس

سررسید اروپایی ترمو
جاکارتی چرم و فلز

خودکار فلزی

جاسوئیچی چرم و فلز
جعبه لوکس

سررسید وزیری ترمو
جاکارتی چرم و فلز

خودکار فلزی

جاسوئیچی چرم و فلز
جعبه لوکس

ست مدیریتـی

ست مدیریتـی

ست مدیریتـی

NO. 54114

NO. 54113

NO. 54112
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سررسید اروپایی ترمو
جاکارتی چرم و فلز

خودکار فلزی

جاسوئیچی چرم و فلز
جعبه لوکس

سررسید اروپایی ترمو
ست خودکار و روان نویس

جاکارتی چرم و فلز

جاسوئیچی چرم و فلز
جعبه لوکس

سررسید اروپایی ترمو
جاکارتی چرم و فلز
جاسوئیچی فلزی

ست خودکار و روان نویس
جعبه لوکس

ست مدیریتـی

ست مدیریتـی

ست مدیریتـی

NO. 54117

NO. 54116

NO. 54115
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سررسید وزیری ترمو
خودکار فلزی
جعبه لوکس

سررسید وزیری ترمو
خودکار فلزی
جعبه لوکس

سررسید اروپایی ترمو
جاکارتی چرم و فلز

خودکار فلزی

جاسوئیچی چرم و فلز
جعبه لوکس

ست مدیریتـی

ست مدیریتـی

ست مدیریتـی

NO. 54120

NO. 54119

NO. 54118
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7800mah پاور بانک
شارژر فندکی دو پورت

16GB فلش مموری

اسپیکر
جعبه لوکس

نیم ست مدیریتی

سررسید وزیری ترمو
خودکار فلزی
جعبه لوکس

سررسید وزیری ترمو
خودکار چوب و فلز

جعبه لوکس

ست مدیریتـی

ست مدیریتـی

NO. 56101

NO. 54122

NO. 54121
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اسپیکر
10000mah پاور بانک
32GB فلش مموری

جعبه لوکس

اسپیکر
شارژر فندکی دو پورت

16GB فلش مموری

جاسوئیچی فلزی
جعبه لوکس

نیم ست مدیریتی

نیم ست مدیریتی

نیم ست مدیریتی

7800mah پاور بانک
16GB فلش مموری

اسپیکر

جعبه لوکس

NO. 56104

NO. 56103

NO. 56102
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هولدر گوشی خودرو
ایرپاد

16GB فلش مموری

شارژر فندکی دو پورت
جعبه لوکس

10000mah پاور بانک
16GB فلش مموری

ایرپاد

شارژر فندکی دوپورت
جعبه لوکس

اسپیکر
16GB فلش مموری

شارژر فندکی دو پورت

خودکار فلزی
جعبه لوکس

نیم ست مدیریتی

نیم ست مدیریتی

نیم ست مدیریتی

NO. 56107

NO. 56106

NO. 56105
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اسپیکر
7800mah پاور بانک
32GB فلش مموری

شارژر فندکی دو پورت
جعبه لوکس

10000mah پاور بانک
16GB فلش مموری

شارژر فندکی دو پورت

خودکار فلزی
جعبه لوکس

اسپیکر
7800mah پاور بانک
16GB فلش مموری

ایرپاد
جعبه لوکس

نیم ست مدیریتی

نیم ست مدیریتی

نیم ست مدیریتی

NO. 56110

NO. 56109

NO. 56108
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هولدر گوشی خودرو
16GB فلش مموری

شارژر فندکی دو پورت

جعبه لوکس

10000mah پاور بانک
32GB فلش مموری

ست خودکار و روان نویس

جعبه لوکس 

اسپیکر
32GB فلش مموری

ست خودکار و روان نویس

جعبه لوکس

نیم ست مدیریتی

نیم ست مدیریتی

نیم ست مدیریتی

NO. 56113

NO. 56112

NO. 56111
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32GB فلش مموری
کیف پول پالتویی

خودکار فلزی

جاسوئیچی چرم و فلز
جعبه لوکس

32GB فلش مموری
کیف پول جیبی

ست خودکار و روان نویس

جعبه لوکس

32GB فلش مموری
کیف پول پالتویی

خودکار فلزی

جاسوئیچی چرم و فلز
جعبه لوکس

نیم ست مدیریتی

نیم ست مدیریتی

نیم ست مدیریتی

NO. 56116

NO. 56115

NO. 56114
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کیف پول جیبی
ست خودکار و روان نویس

جاسوئیچی چرم و فلز

جعبه لوکس

نیم ست مدیریتی

نیم ست مدیریتی

نیم ست مدیریتی

NO. 57103

NO. 57102

NO. 57101

کیف پول جیبی
ست خودکار و روان نویس

جاسوئیچی فلزی

جعبه لوکس

جاکارتی چرم و فلز
خودکار فلزی

جاسوئیچی چرم و فلز

جعبه لوکس
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جعبه لوکس ست خودکار و روان نویس
جاکارتی چرم و فلز

جاسوئیچی چرم و فلز

ست خودکار و روان نویس
جاکارتی چرم و فلز

جاسوئیچی چرم و فلز

جعبه لوکس

کیف پول جیبی
ست خودکار و روان نویس

جاسوئیچی چرم و فلز

جعبه لوکس

نیم ست مدیریتی

نیم ست مدیریتی

نیم ست مدیریتی

NO. 57106

NO. 57105

NO. 57104



33

کیف پول پالتویی
ست خودکار و روان نویس

جعبه لوکس

کیف پول پالتویی
ست خودکار و روان نویس

جعبه لوکس

خودکار فلزی
کیف پول جیبی

جاسوئیچی چرم و فلز

جعبه لوکس

نیم ست مدیریتی

نیم ست مدیریتی

نیم ست مدیریتی

NO. 57109

NO. 57108

NO. 57107
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ست خودکار و روان نویس
کیف پول پالتویی

جاسوئیچی چرم و فلز

جعبه لوکس

ست خودکار و روان نویس
کیف پول پالتویی

جاسوئیچی چرم و فلز

جعبه لوکس

ست خودکار و روان نویس
کیف پول پالتویی

جاسوئیچی چرم و فلز

جعبه لوکس

نیم ست مدیریتی

نیم ست مدیریتی

نیم ست مدیریتی

NO. 57112

NO. 57111

NO. 57110
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ست خودکار و روان نویس
کیف پول پالتویی

جاسوئیچی چرم و فلز

جعبه لوکس

ست خودکار و روان نویس
کیف پول پالتویی

جاسوئیچی چرم و فلز

جعبه لوکس

ست خودکار و روان نویس
کیف پول پالتویی

جاسوئیچی چرم و فلز

جعبه لوکس

نیم ست مدیریتی

نیم ست مدیریتی

نیم ست مدیریتی

NO. 57115

NO. 57114

NO. 57113



36

کیف پول پالتویی
جاسوئیچی چرم و فلز

جعبه لوکس

کیف پول پالتویی
جاسوئیچی چرم و فلز

جعبه لوکس

کیف پول پالتویی
جاسوئیچی چرم و فلز

جعبه لوکس

نیم ست مدیریتی

نیم ست مدیریتی

نیم ست مدیریتی

NO. 57118

NO. 57117

NO. 57116
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کیف پول پالتویی
جاسوئیچی چرم و فلز

جعبه لوکس

کیف پول پالتویی
جاسوئیچی چرم و فلز

جعبه لوکس

کیف پول پالتویی
جاسوئیچی چرم و فلز

جعبه لوکس

نیم ست مدیریتی

نیم ست مدیریتی

نیم ست مدیریتی

NO. 57121

NO. 57120

NO. 57119
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کیف مدارک چرمی
جاسوئیچی فلزی

خودکار فلزی

جعبه لوکس

جاکارتی چرم و فلز
جاسوئیچی چرم و فلز

خودکار فلزی

جعبه لوکس

جاکارتی چرم و فلز
ست خودکار و روان نویس

جعبه لوکس

نیم ست مدیریتی

نیم ست مدیریتی

نیم ست مدیریتی

NO. 57124

NO. 57123

NO. 57122
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ست خودکار و روان نویس
کیف مدارک چرمی

جاسوئیچی چرم و فلز

جعبه لوکس

کیف مدارک چرمی
جاسوئیچی فلزی

خودکار فلزی

جعبه لوکس

جاکارتی چرم و فلز
جاسوئیچی چرم و فلز

خودکار فلزی

جعبه لوکس

نیم ست مدیریتی

نیم ست مدیریتی

نیم ست مدیریتی
NO. 57127

NO. 57126

NO. 57125
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سررسید رقعی ترمو
تقویم رومیزی کالسیک

خودکار فلزی

کارت پستال
جعبه لوکس

سررسید رقعی ترمو
تقویم رومیزی کالسیک

خودکار فلزی

کارت پستال
جعبه لوکس

ست مدیریتـی

ست مدیریتـی

ست مدیریتـی

سررسید رقعی ترمو
تقویم رومیزی کالسیک

خودکار فلزی

کارت پستال
جعبه لوکس

NO. 54125

NO. 54124

NO. 54123
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سررسید رقعی ترمو
تقویم رومیزی کالسیک

خودکار فلزی

کارت پستال
جعبه لوکس

سررسید رقعی ترمو
تقویم رومیزی کالسیک

خودکار فلزی

کارت پستال
جعبه لوکس

سالنامه حافظ چرم
جاشمعی بتنی )1 عدد(

ظروف بتنی هفت سین )6 عدد(

اقالم سین دار هفت سین 
)7 قلم(

ست مدیریتـی

ست مدیریتـی

ست مدیریتـی
NO. 54128

NO. 54127

NO. 54126
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NO. 57130

NO. 57129

NO. 57128

نیم ست مدیریتی

نیم ست مدیریتی

نیم ست مدیریتی

ست خودکار و روان نویس
جاسوئیچی چرم و فلز

جعبه لوکس

ست خودکار و روان نویس
جاسوئیچی چرم و فلز

جعبه لوکس

ست خودکار و روان نویس
جاسوئیچی چرم و فلز

جعبه لوکس
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NO. 57133

NO. 57132

NO. 57131
نیم ست مدیریتی

نیم ست مدیریتی

نیم ست مدیریتی

ست خودکار و روان نویس
جاسوئیچی چرم و فلز

جعبه لوکس

ست خودکار و روان نویس
جاسوئیچی چرم و فلز

جعبه لوکس

ست خودکار و روان نویس
جاسوئیچی چرم و فلز

جعبه لوکس



CALENDAR

سـالنـامـه
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NO. 21202

NO. 21201

NO. 21200

داخله دو رنگ - یک روز در 
صفحه به استثناء جمعه

336 صفحه )21 فرم(

تحریر 70 گرم
صحافی دوختی

داخله دو رنگ - یک روز در 
صفحه به استثناء جمعه

336 صفحه )21 فرم(

تحریر 70 گرم
صحافی دوختی

داخله دو رنگ - یک روز در 
صفحه )جمعه جدا(

384 صفحه )24 فرم(

تحریر 70 گرم
صحافی دوختی

سررسید وزیری ترمو )سه تیکه(

سررسید وزیری ترمو )قفل مثلثی(

سررسید وزیری ترمو )سه لت(



46

داخله دو رنگ - یک روز در 
صفحه به استثناء جمعه

336 صفحه )21 فرم(

تحریر 70 گرم
صحافی دوختی

داخله دو رنگ - یک روز در 
صفحه به استثناء جمعه

336 صفحه )21 فرم(

تحریر 70 گرم
صحافی دوختی

داخله دو رنگ - یک روز در 
صفحه )جمعه جدا(

384 صفحه )24 فرم(

تحریر 70 گرم
صحافی دوختی

NO. 21204

NO. 21205

NO. 21203

سررسید وزیری ترمو )طرح چرم(

سررسید وزیری ترمو )پتینه(

سررسید وزیری ترمو )پوست ماری(



47

داخله دو رنگ - یک روز در 
صفحه به استثناء جمعه

336 صفحه )21 فرم(

تحریر 70 گرم
صحافی دوختی

داخله دو رنگ - یک روز در 
صفحه به استثناء جمعه

336 صفحه )21 فرم(

تحریر 70 گرم
صحافی دوختی

داخله دو رنگ - یک روز در 
صفحه به استثناء جمعه

336 صفحه )21 فرم(

تحریر 70 گرم
صحافی دوختی

NO. 21208

NO. 21207

NO. 21206
سررسید وزیری ترمو )طرح سنگ(

سررسید وزیری ترمو

سررسید وزیری ترمو )متالیک(



48

داخله دو رنگ - یک روز در 
صفحه )جمعه جدا(

384 صفحه )24 فرم(

تحریر 70 گرم
صحافی دوختی

داخله دو رنگ - یک روز در 
صفحه )جمعه جدا(

384 صفحه )24 فرم(

تحریر 70 گرم
صحافی دوختی

داخله دو رنگ - یک روز در 
صفحه )جمعه جدا(

384 صفحه )24 فرم(

تحریر 70 گرم
صحافی دوختی

NO. 21211

NO. 21210

NO. 21209

سررسید وزیری ترمو )طرح چوب(

سررسید وزیری ترمو

سررسید وزیری ترمو )طرح چوب(



49

داخله دو رنگ - یک روز در 
صفحه به استثناء جمعه

336 صفحه )21 فرم(

تحریر 70 گرم
صحافی دوختی

داخله دو رنگ - یک روز در 
صفحه به استثناء جمعه

336 صفحه )21 فرم(

تحریر 70 گرم
صحافی دوختی

داخله دو رنگ - یک روز در 
صفحه به استثناء جمعه

336 صفحه )21 فرم(

تحریر 70 گرم
صحافی دوختی

NO. 21300

NO. 21213

NO. 21212

سررسید وزیری چرم )دراگون(

سررسید وزیری ترمو )حصیری(

سررسید وزیری ترمو



50

داخله دو رنگ
300 صفحه )25 فرم(

تحریر 70 گرم

صحافی فنری

داخله دو رنگ - یک روز در 
صفحه به استثناء جمعه

336 صفحه )21 فرم(

تحریر 70 گرم
صحافی دوختی

داخله دو رنگ - یک روز در 
صفحه به استثناء جمعه

336 صفحه )21 فرم(

تحریر 70 گرم
صحافی دوختی

NO. 22400

NO. 21401

NO. 21400

سررسید خشتی سلفونی

سررسید وزیری سلفونی )حافظ(

سررسید وزیری سلفونی )حافظ(



51

داخله دو رنگ - یک روز در 
صفحه به استثناء جمعه

336 صفحه )21 فرم(

تحریر 70 گرم
صحافی دوختی

داخله دو رنگ
300 صفحه )25 فرم(

تحریر 70 گرم

صحافی دوختی

داخله دو رنگ
300 صفحه )25 فرم(

تحریر 70 گرم

صحافی دوختی

NO. 23300

NO. 22201

NO. 22200

سررسید رقعی جلد نرم

سررسید خشتی ترمو )پتینه(

سررسید خشتی ترمو
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داخله دو رنگ - یک روز در 
صفحه به استثناء جمعه

336 صفحه )21 فرم(

تحریر 70 گرم
صحافی دوختی

داخله دو رنگ - یک روز در 
صفحه به استثناء جمعه

336 صفحه )21 فرم(

تحریر 70 گرم
صحافی دوختی

داخله دو رنگ - یک روز در 
صفحه به استثناء جمعه

336 صفحه )21 فرم(

تحریر 70 گرم
صحافی دوختی

NO. 23202

NO. 23201

NO. 23200

سررسید رقعی ترمو )طرح چرم(

سررسید رقعی ترمو )پتینه(

سررسید رقعی ترمو )پوست ماری(



53

داخله دو رنگ - یک روز در 

صفحه به استثناء جمعه

336 صفحه )21 فرم(

تحریر 70 گرم

صحافی دوختی

داخله دو رنگ - یک روز در 

صفحه به استثناء جمعه

336 صفحه )21 فرم(

تحریر 70 گرم

صحافی دوختی

داخله دو رنگ - یک روز در 

صفحه به استثناء جمعه

336 صفحه )21 فرم(

تحریر 70 گرم

صحافی دوختی

NO. 23205

NO. 23204

NO. 23203

سررسید رقعی ترمو

سررسید رقعی ترمو )متالیک(

سررسید رقعی ترمو )طرح سنگ(



54

داخله دو رنگ - یک روز در 

صفحه به استثناء جمعه

336 صفحه )21 فرم(

تحریر 70 گرم

صحافی دوختی

داخله دو رنگ - یک روز در 

صفحه به استثناء جمعه

336 صفحه )21 فرم(

تحریر 70 گرم

صحافی دوختی

داخله دو رنگ - یک روز در 

صفحه به استثناء جمعه

336 صفحه )21 فرم(

تحریر 70 گرم

صحافی دوختی

NO. 24200

NO. 23301

NO. 23206

سررسید اروپایی ترمو لیزری

سررسید رقعی چرم )دراگون(

سررسید رقعی ترمو )حصیری(
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داخله دو رنگ - یک روز در 

صفحه به استثناء جمعه

336 صفحه )21 فرم(

تحریر 70 گرم

صحافی دوختی

داخله دو رنگ - یک روز در 

صفحه به استثناء جمعه

336 صفحه )21 فرم(

تحریر 70 گرم

صحافی دوختی

داخله دو رنگ - یک روز در 

صفحه به استثناء جمعه

336 صفحه )21 فرم(

تحریر 70 گرم

صحافی دوختی

NO. 24203

NO. 24202

NO. 24201

سررسید اروپایی ترمو )متالیک(

سررسید اروپایی ترمو )پتینه(

سررسید اروپایی ترمو )پوست ماری(



56

داخله دو رنگ - یک روز در 

صفحه به استثناء جمعه

336 صفحه )21 فرم(

تحریر 70 گرم

صحافی دوختی

داخله دو رنگ - یک روز در 

صفحه به استثناء جمعه

336 صفحه )21 فرم(

تحریر 70 گرم

صحافی دوختی

داخله دو رنگ - یک روز در 

صفحه به استثناء جمعه

336 صفحه )21 فرم(

تحریر 70 گرم

صحافی دوختی

NO. 24206

NO. 24205

NO. 24204

سررسید اروپایی ترمو )حصیری(

سررسید اروپایی ترمو )طرح چرم(

سررسید اروپایی ترمو
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NO. 24302

NO. 24301

NO. 24300

داخله دو رنگ - یک روز در 

صفحه به استثناء جمعه

336 صفحه )21 فرم(

تحریر 70 گرم

صحافی دوختی

داخله دو رنگ - یک روز در 

صفحه به استثناء جمعه

336 صفحه )21 فرم(

تحریر 70 گرم

صحافی دوختی

داخله دو رنگ - یک روز در 

صفحه به استثناء جمعه

336 صفحه )21 فرم(

تحریر 70 گرم

صحافی دوختی

سررسید اروپایی چرم

سررسید اروپایی چرم

سررسید اروپایی چرم
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NO. 24209

NO. 24208

NO. 24207

داخله دو رنگ - دستیار

208 صفحه )13 فرم(

تحریر 70 گرم

صحافی دوختی

داخله دو رنگ - دستیار

208 صفحه )13 فرم(

تحریر 70 گرم

صحافی دوختی

داخله دو رنگ - دستیار

208 صفحه )13 فرم(

تحریر 70 گرم

صحافی دوختی

سررسید اروپایی ترمو )طرح چوب(

سررسید اروپایی ترمو )طرح چوب(

سررسید اروپایی ترمو
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NO. 25600

NO. 25201

NO. 25200

داخله دو رنگ - دستیار

128 صفحه )8 فرم(

تحریر 70 گرم

صحافی چسب گرم

داخله دو رنگ - یک روز در 

صفحه به استثناء جمعه

336 صفحه )21 فرم(

تحریر 70 گرم

صحافی دوختی

داخله دو رنگ - یک روز در 

صفحه به استثناء جمعه

336 صفحه )21 فرم(

تحریر 70 گرم

صحافی دوختی

سررسید یک هشتم )سلفونی(

سررسید یک هشتم ترمو

سررسید یک هشتم ترمو )پتینه(



DESK CALENDARS
تقویـم رومیـزی
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پایه: سلفون / مقوای سخت

داخله: 26 صفحه گالسه

ابعاد کل کار: 14/5 × 21/5

ابعاد تصویر: 11/5 × 21/5

فضای تبلیغات: 3 × 21/5

دارای 6 رنگ متفاوت

NO. 2072
رومیزی گل آبرنگی

پایه: سلفون / مقوای سخت

ابعاد کل کار: 14/5 × 11

ابعاد تصویر: 10 × 11

داخله: 28 صفحه

فضای تبلیغات: 4 × 11

دارای 6 رنگ متفاوت

NO. 2071
رومیزی ملل

108 صفحه گالسه 150 گرم

ابعاد کل کار: 15/5 × 28/5

ابعاد تصویر: 13/5 × 29

فضای تبلیغات: 9 × 26

پایه در سه رنگ

)مشکی-خاکستری-سرمه ای(

NO. 2070
رومیزی دوکاره منظره
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پایه: سلفون / مقوای سخت

ابعاد کل کار: 14 × 11 × 11

ابعاد تصویر: 9/5 × 11

فضای تبلیغات: 2/5 × 9

جعبه یادداشت 10 × 10

)خرید یادداشت اختیاری(

داخله: 28 صفحه

رومیزی ملل )یادداشتی(

NO. 2075

پایه: سلفون / مقوای سخت

ابعاد کل کار: 14 × 18 × 12

ابعاد تصویر: 17 × 10

فضای تبلیغات: 16 × 2/5

جعبه یادداشت 10 × 10

)خرید یادداشت اختیاری(

داخله: 26 صفحه

رومیزی تخت جمشید )یادداشتی(

NO. 2074

پایه: سلفون / مقوای سخت

داخله: 26 صفحه کارتی 230 گرم

ابعاد کل کار: 10 × 23

ابعاد تصویر: 6 × 23

فضای تبلیغات: 3/5 × 23

چاپ: پنج رنگ )4رنگ+طالیی(

NO. 2073
رومیزی گل طالیی
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پایه: سلفون / مقوای سخت

ابعاد کل کار: 16 × 21

ابعاد تصویر: 10/5 × 17

داخله: 26 صفحه

فضای تبلیغات: 4/5 × 16

رومیزی فیروزه

NO. 2079

پایه: سلفون / مقوای سخت

ابعاد کل کار: 21 × 10

ابعاد تصویر: 10 × 16

داخله: 28 صفحه

فضای تبلیغات: 4/5 × 10

چاپ: پنج رنگ )4رنگ+طالیی(

رومیزی کانسپت

NO. 2077

پایه: سلفون / مقوای سخت

ابعاد کل کار: 21 × 10

ابعاد تصویر: 10 × 16

داخله: 28 صفحه

فضای تبلیغات: 4/5 × 10

رومیزی برگ

NO. 2076



64

پایه: سلفون / مقوای سخت

ابعاد کل کار: 16 × 23

ابعاد تصویر: 11 × 23

داخله: 26 صفحه

فضای تبلیغات: 4/5 × 14

NO. 2082
بیلبوردی طبیعت بی جان

پایه: سلفون / مقوای سخت

ابعاد کل کار: 14/5 × 18

ابعاد تصویر: 14/5 × 14/5

داخله: 26 صفحه

فضای تبلیغات: 3/5 × 14/5

رومیزی کلبـه

NO. 2081

پایه: سلفون / مقوای سخت

ابعاد کل کار: 16×8×21

ابعاد تصویر: 10/5×17

داخله: 26 صفحه

فضای تبلیغات: 4×16

رومیزی تهران قدیم

NO. 2080
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ابعاد: 4/5 × 11/6 × 12/2ابعاد: 5 × 12/5 × 17/7

ابعاد: 1/7 × 15/5 × 19/5 ابعاد: 1/7 × 16/8 × 22

NO. 45302NO. 45303

NO. 45301 NO. 45300

جعبه رومیزیجعبه رومیزی

جعبه رومیزی جعبه رومیزی
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کاغذ: گالسه 2٠٠ گرم

داخله: 2٦ صفحه

رنگ پایه:

امکان چاپ طرح شما بر روی 
تمامی صفحات

تحویل سفارشات 1٠ روز کاری
بعد از ارسال فایل طراحی

5٠٠ عدد

1٠٠٠ عدد

2٠٠٠ عدد

٣٠٠٠ عدد

5٠٠٠ عدد

رومیزی اختصاصی
20 × 14/5

قرمـزمشکیسفیـد سورمه ای

تعداد سفارشات

رومیزی اختصاصی
15 × 14/5

کاغذ: گالسه 2٠٠ گرم

داخله: 2٦ صفحه

رنگ پایه:

امکان چاپ طرح شما بر روی 
تمامی صفحات

تحویل سفارشات 1٠ روز کاری
بعد از ارسال فایل طراحی

5٠٠ عدد

1٠٠٠ عدد

2٠٠٠ عدد

٣٠٠٠ عدد

5٠٠٠ عدد

قرمـزمشکیسفیـد سورمه ای

تعداد سفارشات

NO. 16001

NO. 16002
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رومیزی اختصاصی
24 ×  11/5

رومیزی اختصاصی
22 ×  10

کاغذ: گالسه 2٠٠ گرم

داخله: 2٦ صفحه

رنگ پایه:

امکان چاپ طرح شما بر روی 
تمامی صفحات

تحویل سفارشات 1٠ روز کاری
بعد از ارسال فایل طراحی

5٠٠ عدد

1٠٠٠ عدد

2٠٠٠ عدد

٣٠٠٠ عدد

5٠٠٠ عدد

قرمـزمشکیسفیـد سورمه ای

تعداد سفارشات

کاغذ: گالسه 2٠٠ گرم

داخله: 2٦ صفحه

رنگ پایه:

امکان چاپ طرح شما بر روی 
تمامی صفحات

تحویل سفارشات 1٠ روز کاری
بعد از ارسال فایل طراحی

5٠٠ عدد

1٠٠٠ عدد

2٠٠٠ عدد

٣٠٠٠ عدد

5٠٠٠ عدد 

قرمـزمشکیسفیـد سورمه ای

تعداد سفارشات

NO. 16003

NO. 16004
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چهــار بــرگ  کوچک )35  ×  25(

)35 × چهــار برگ بزرگ )50

گالسه 115 گرم

چهار برگ

یک رو

چاپ چهار رنگ

مشخصات کاال
1000 عدد

2000 عدد

3000 عدد

4000 عدد

5000 عدد

تعـداد

گالسه 115 گرم

چهار برگ

یک رو

چاپ چهار رنگ

مشخصات کاال
1000 عدد

2000 عدد

3000 عدد

4000 عدد

5000 عدد

تعـداد

تقویم دیواری اختصاصی با طرح دلخواه شما

تقویم دیواری اختصاصی با طرح دلخواه شما

با قیمت های خاص ما نیاز به تقویم های دیواری 
عمومی نیست.

با قیمت های خاص ما نیاز به تقویم های دیواری 
عمومی نیست.

تقویم دیواری چهاربرگ کوچک
)25×35(

تقویم دیواری چهاربرگ بزرگ
)35×50(

NO. 17001

NO. 17002
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گالسه 170 گرم

تک برگ

یک رو

چاپ چهار رنگ

گالسه 170 گرم

تک برگ

یک رو

چاپ چهار رنگ

مشخصات کاال

مشخصات کاال

1000 عدد

2000 عدد

3000 عدد

4000 عدد

5000 عدد

1000 عدد

2000 عدد

3000 عدد

4000 عدد

5000 عدد

تعـداد

تعـداد

تــک برگ)35  ×  25(

تــک برگ )50 × 35(

تقویم دیواری اختصاصی با طرح دلخواه شما

تقویم دیواری اختصاصی با طرح دلخواه شما

با قیمت های خاص ما نیاز به تقویم های دیواری 
عمومی نیست

با قیمت های خاص ما نیاز به تقویم های دیواری 
عمومی نیست

تقویم دیواری تک برگ کوچک
)25×35(

تقویم دیواری تک برگ بزرگ
)35×50(

NO. 17003

NO. 17004
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تک برگ ایســتاده )49  ×  23(

تک برگ ایســتاده ) 70 × 33 (

گالسه 170 گرم

تک برگ

یک رو

چاپ چهار رنگ

گالسه 200 گرم

تک برگ

یک رو

چاپ چهار رنگ

مشخصات کاال

مشخصات کاال

1000 عدد

2000 عدد

3000 عدد

4000 عدد

5000 عدد

1000 عدد

2000 عدد

3000 عدد

4000 عدد

5000 عدد

تعـداد

تعـداد

تقویم دیواری اختصاصی با طرح دلخواه شما

تقویم دیواری اختصاصی با طرح دلخواه شما

با قیمت های خاص ما نیاز به تقویم های دیواری 
عمومی نیست

با قیمت های خاص ما نیاز به تقویم های دیواری 
عمومی نیست

تقویم دیواری تک برگ ایستاده
)23×49(

تقویم دیواری تک برگ ایستاده
)33×70(

NO. 17005

NO. 17006
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NO. 12004 NO. 12003

NO. 12002 NO. 12001

تقویم دیواری حصیری
تخت جمشید

تقویم دیواری حصیری
تخت جمشید

تقویم دیواری حصیری
چهار قل

تقویم دیواری حصیری
و ان یکاد

تقویم دیواری حصیری

NO. 12003

تقویم دیواری حصیری

تقویم دیواری حصیری

NO. 12004

تقویم دیواری حصیری
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NO. 12008 NO. 12007

NO. 12006 NO. 12005

تقویم دیواری حصیری
گل و شعر

تقویم دیواری حصیری
گل و شعر

تقویم دیواری حصیری
گل و شعر

تقویم دیواری حصیری
تخت جمشید

NO. 12005

تقویم دیواری حصیری

تقویم دیواری حصیری

NO. 12006

تقویم دیواری حصیری

NO. 12008

تقویم دیواری حصیری
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NO. 0000NO. 0000

NO. 12010 NO. 12009

تقویم دیواری حصیری
حافظ

تقویم دیواری حصیری
گل و شعر

NO. 12009

تقویم دیواری حصیریتقویم دیواری حصیری
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NO. 73600

NO. 73601



ADVERTISING GIFTS
هدایای تبلیغاتی
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7800mAh / دارای دو خروجی

10000mAh / دارای دو خروجی

10000mAh / دارای دو خروجی

NO. 61102NO. 61103

NO. 61101 NO. 61100

10000mAh / دارای دو خروجی

پاوربانک پاوربانک

پاوربانک پاوربانک
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NO. 61107 NO. 61106

NO. 61105 NO. 61104

12000mAh / دارای چهار خروجی 2000mAh / دارای دو خروجی

پاوربانک پاوربانک

پاوربانک پاوربانک

2600mAh / دارای یک خروجی 7800mAh / دارای دو خروجی



77

بلوتوث / پورت فلش مموری

بلوتوث / پورت فلش مموری بلوتوث / پورت فلش مموری

NO. 61200
اسپیکـراسپیکـر

NO. 61201

NO. 61203
اسپیکـر

NO. 61202

بلوتوث / پورت فلش مموری

اسپیکـر
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2 Ports 2 Ports

2 Ports 2 Ports

شارژر فندکی شارژر فندکی

شارژر فندکی شارژر فندکی

NO. 61303 NO. 61302

NO. 61301 NO. 61300
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2 Ports

2 Ports

2 Ports

2 Ports

شارژر فندکیشارژر فندکی

شارژر فندکی شارژر فندکی

NO. 61307 NO. 61306

NO. 61305 NO. 61304



80

2 Ports

32 GB

سفارش آوویز فلش )اختیاری(
32 GB

سفارش آوویز فلش )اختیاری(

16 GB

32 GB

فلش مموری فلش مموری

فلش کارت دوشاخه شارژر

NO. 61402 NO. 61401

NO. 61400 NO. 61311
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16 GB

سفارش آوویز فلش )اختیاری(
16 GB

سفارش آوویز فلش )اختیاری(

16 GB

سفارش آوویز فلش )اختیاری(
32 GB

سفارش آوویز فلش )اختیاری(

فلش مموری فلش مموری

فلش مموری فلش مموری

NO. 61406 NO. 61405

NO. 61404 NO. 61403
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NO. 62303 NO. 62302

NO. 62301 NO. 62300

فـلـــزی فـلـــزی

فـلـــزی فـلـــزی

ست خودکار و روان نویس ست خودکار و روان نویس

ست خودکار و روان نویس ست خودکار و روان نویس
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NO. 62101 NO. 62100

NO. 62305 NO. 62304

فـلـــزی فـلـــزی

فـلـــزی فـلـــزی

خــودکار خــودکار

ست خودکار و روان نویس ست خودکار و روان نویس
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NO. 62200 NO. 62104

NO. 62103 NO. 62102

ال ای دی فـلـــزی

فـلـــزی فـلـــزی

خــودکار خــودکار

خــودکار خــودکار
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NO. 62204 NO. 62203

NO. 62202 NO. 62201

پالستیکی پالستیکی

پالستیکی پالستیکی

خــودکار خــودکار

خــودکار خــودکار
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NO. 62208 NO. 62207

NO. 62206 NO. 62205

پالستیکی پالستیکی

پالستیکی پالستیکی

خــودکار خــودکار

خــودکار خــودکار
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NO. 63101 NO. 63100

چـرم و فلـز فلــزی

جاسوئیچـی جاسوئیچـی

NO. 62210 NO. 62209

پالستیکی پالستیکی

خــودکار خــودکار
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NO. 63105 NO. 63104

NO. 63103 NO. 63102

فلــزی فلــزی

چـرم و فلـز فلــزی

جاسوئیچـی جاسوئیچـی

جاسوئیچـی جاسوئیچـی
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NO. 63109 NO. 63108

NO. 63107 NO. 63106

چـرم و فلـز چـرم و فلـز

فلــزی چـرم و فلـز

جاسوئیچـی جاسوئیچـی

جاسوئیچـی جاسوئیچـی
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جاکارتی ترمو و فلز جاکارتی ترمو و فلز

فلز طالیی
فلز نقره ای
فلز مشکی

فلز طالیی
فلز نقره ای
فلز مشکی

NO. 63201 NO. 63200

NO. 63111 NO. 63110

چـرم و فلـز چـرم و فلـز

جاسوئیچـی جاسوئیچـی
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جاکارتی ترمو و فلزجاکارتی ترمو و فلز

جاکارتی ترمو و فلز جاکارتی ترمو و فلز

فلز طالیی
فلز نقره ای
فلز مشکی

فلز طالیی
فلز نقره ای
فلز مشکی

فلز طالیی
فلز نقره ای
فلز مشکی

فلز طالیی
فلز نقره ای
فلز مشکی

NO. 63205 NO. 63204

NO. 63203 NO. 63202
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جاکارتی ترمو و فلزجاکارتی ترمو و فلز

جاکارتی ترمو و فلز جاکارتی ترمو و فلز

فلز طالیی
فلز نقره ای
فلز مشکی

فلز طالیی
فلز نقره ای
فلز مشکی

فلز طالیی
فلز نقره ای
فلز مشکی

فلز طالیی
فلز نقره ای
فلز مشکی

NO. 63209 NO. 63208

NO. 63207 NO. 63206
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جاکارتی ترمو و فلزجاکارتی ترمو و فلز

جاکارتی ترمو و فلز جاکارتی ترمو و فلز

فلز طالیی
فلز نقره ای
فلز مشکی

فلز طالیی
فلز نقره ای
فلز مشکی

فلز طالیی
فلز نقره ای
فلز مشکی

فلز طالیی
فلز نقره ای
فلز مشکی

NO. 63213 NO. 63212

NO. 63211 NO. 63210
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جاکارتی ترمو و فلزجاکارتی ترمو و فلز

جاکارتی ترمو و فلز جاکارتی ترمو و فلز

فلز طالیی
فلز نقره ای
فلز مشکی

فلز طالیی
فلز نقره ای
فلز مشکی

فلز طالیی
فلز نقره ای
فلز مشکی

فلز طالیی
فلز نقره ای
فلز مشکی

NO. 63217 NO. 63216

NO. 63215 NO. 63214
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جاکارتی ترمو و فلزجاکارتی ترمو و فلز

جاکارتی ترمو و فلز جاکارتی ترمو و فلز

فلز طالیی
فلز نقره ای
فلز مشکی

فلز طالیی
فلز نقره ای
فلز مشکی

فلز طالیی
فلز نقره ای
فلز مشکی

فلز طالیی
فلز نقره ای
فلز مشکی

NO. 63221 NO. 63220

NO. 63219 NO. 63218
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جاکارتی ترمو و فلزجاکارتی ترمو و فلز

جاکارتی ترمو و فلز جاکارتی ترمو و فلز

فلز طالیی
فلز نقره ای
فلز مشکی

فلز طالیی
فلز نقره ای

فلز طالیی
فلز نقره ای
فلز مشکی

فلز طالیی
فلز نقره ای
فلز مشکی

NO. 63225 NO. 63224

NO. 63223 NO. 63222
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جاکارتی ترمو و فلزجاکارتی ترمو و فلز

جاکارتی ترمو و فلز جاکارتی ترمو و فلز

فلز نقره ای
فلز مشکی

فلز طالیی
فلز مشکی

فلز طالیی
فلز مشکی

فلز نقره ای
فلز مشکی

NO. 63229 NO. 63228

NO. 63227 NO. 63226
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جاکارتی ترمو و فلزجاکارتی ترمو و فلز

جاکارتی ترمو و فلزجاکارتی ترمو و فلز

فلز نقره ای فلز نقره ای

فلز طالیی
فلز نقره ای
فلز مشکی

فلز طالیی
فلز نقره ای

NO. 63233 NO. 63232

NO. 63231 NO. 63230
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جاکارتی ترمو و فلزجاکارتی ترمو و فلز

ترمو سرمه ای
ترمو عسلی

ترمو قهوه ای

کیف مدارک ترمو

ترمو عسلی

جعبه یادداشت 10*10

فلز مشکی فلز نقره ای

NO. 63300NO. 63400

NO. 63235 NO. 63234
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ترمـو ترمـو

ترمـو ترمـو

کیف پول پالتویی کیف پول پالتویی

کیف پول پالتویی کیف پول پالتویی

NO. 63503 NO. 63502

NO. 63501 NO. 63500
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ترمـو ترمـو

کیف پول پالتویی کیف پول پالتویی

متر نشکن 3 متری

متر روکش دار نشکن
NO. 65200

NO. 63505 NO. 63504

خودرویی

هولدر گوشی
NO. 61800





مجتمـع چـاپ و تبلیغـات کیانیکـو



Good luck to your businessE N D  C A T A L O G U E

K E Y VA N  K I A N I  2 0 2 3




