
لیست قیمت سالنامه 1401 چاپیون

۶۶/۵۰۰

Dayan
CODE : 100 / 200دایان

قطع سررسید :       

کاغذ متن :    

نوع جلد :     

رنگ جلد :     

حک لوگو :           

وزیری / رقعی

کرم اندونزی

چرم مصنوعی

مشکی

لیزر روی پالک فلزی

VAZIRI

ROGHEI

74/900

66/800

Viana
CODE : 101 / 201ویانا

قطع سررسید :       

کاغذ متن :    

نوع جلد :     

رنگ جلد :     

حک لوگو :           

وزیری / رقعی

کرم اندونزی

چرم مصنوعی

سبز / آبی / طوسی

لیزر روی جلد

VAZIRI

ROGHEI

75/400

68/800

Arka
CODE : 103 / 203آرکا

قطع سررسید :       

کاغذ متن :    

نوع جلد :     

رنگ جلد :     

حک لوگو :           

وزیری / رقعی

کرم اندونزی

چرم مصنوعی

مشکی

لیزر روی پالک فلزی

VAZIRI

ROGHEI

73/000

63/700

ViSTA
CODE : 102 / 202ویستا

قطع سررسید :       

کاغذ متن :    

نوع جلد :     

رنگ جلد :     

حک لوگو :           

وزیری / رقعی

کرم اندونزی

چرم مصنوعی

طوسی / آبی

لیزر روی پالک فلزی

VAZIRI

ROGHEI

72/200

64/900
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۶۶/۵۰۰

Lina
CODE : 106 / 206لینا

قطع سررسید :       

کاغذ متن :    

نوع جلد :     

رنگ جلد :     

حک لوگو :           

وزیری / رقعی

سفید / کرم اندونزی

چرم مصنوعی

آبی طرح لی

لیزر روی پالک فلزی

Arad
CODE : 107 / 207آراد

قطع سررسید :       

کاغذ متن :    

نوع جلد :     

رنگ جلد :     

حک لوگو :           

وزیری / رقعی

سفید / کرم اندونزی

چرم مصنوعی

مشکی / قرمز

لیزر روی جلد

Media
CODE : 209مدیا

قطع سررسید :       

کاغذ متن :    

نوع جلد :     

رنگ جلد :     

حک لوگو :           

ROGHEI43/600

Mehrdad
CODE : 108 / 208مهرداد

قطع سررسید :       

کاغذ متن :    

نوع جلد :     

رنگ جلد :     

حک لوگو :           

وزیری / رقعی

سفید اندونزی

چرم مصنوعی

قهوه ای / زرشکی

لیزر روی مولتی

VAZIRI

ROGHEI

52/800

48/700

Baran
CODE : 105 / 205باران

قطع سررسید :       

کاغذ متن :    

نوع جلد :     

رنگ جلد :     

حک لوگو :           

وزیری / رقعی

سفید / کرم اندونزی

چرم مصنوعی

طوسی / نسکافه ای

لیزر روی جلد

VAZIRI K
VAZIRI S
ROGHEI K
ROGHEI S

VAZIRI K
VAZIRI S
ROGHEI K
ROGHEI S

VAZIRI K
VAZIRI S
ROGHEI K
ROGHEI S

68/300

57/400

60/800

50/400

Mahour
CODE : 104 / 204ماهور

قطع سررسید :       

کاغذ متن :    

نوع جلد :     

رنگ جلد :     

حک لوگو :           

وزیری / رقعی

کرم اندونزی

چرم مصنوعی

سورمه ای / طوسی

لیزر روی پالک فلزی

VAZIRI

ROGHEI

67/900

61/000

69/600

62/800

60/700

55/900

69/800

64/000

62/300

57/000
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وزیری / رقعی

سفید اندونزی

چرم مصنوعی

سورمه ای / مشکی

لیزر روی پالک فلزی



قطع تقویم :       

کاغذ متن :    

نوع پایه :     

رنگ پایه :     

حک لوگو :           

.

کتان آلمان

پایه سخت

قرمز / مشکی

طالکوب / لیزر روی پایه

28/400

23/000

Toranj

CODE : 300ترنج

24 x 12
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خدمات چاپ لت رنگی

خدمات اختصاصی ترام داخل صفحات

3/200/000

4/900/000

6/500/000

8/000/000

4/200/000

7/000/000

10/000/000

12/500/000

6/500/000

11/500/000

16/500/000

21/500/000

خدمات اختصاصی جلد سلفونی

مبلغنوع سررسید

وزیري داخله سفید

وزیري داخله کرم

رقعی داخله سفید

رقعی داخله کرم

55/000

61/900

44/000

50/500

ترام تک رنگ

ترام دو رنگ

ترام سه رنگ

ترام چهار رنگ (تفکی

ترام تک رنگ

ترام دو رنگ

ترام سه رنگ

ترام چهار رنگ (تفکیکی)

ترام تک رنگ

ترام دو رنگ

ترام سه رنگ

ترام چهار رنگ (تفکیکی)

برای تیراژ های کمتر از ۵۰۰ عدد لت چسبانی قابل انجام می باشد . برای لت چسبانی تیراژ کمتر از ۵۰۰ عدد۱۵۰/۰۰۰ تومان از قیمت های فوق کسر می شود .

قیمت های فوق برای جنس لت با کاغذ تحریر تا ۱۰۰ گرم و برای کاغذ گالسه ۱۳۵ گرم و چاپ ۴ رنگ می باشد .

هزینه های فوق بر اساس لت چسبانی در یک قسمت سررسید محاسبه شده است .

 

کلیه مبالغ به تومان می باشد

2/300/000

2/700/000

3/900/000

6/200/000

6/800/000

8/500/000

9/200/000

10/500/000

11/200/000

3/600/000

4/500/000

6/000/000

9/800/000

10/200/000

13/300/000

13/950/000

16/300/000

17/000/000

5/000/000

6/100/000

8/100/000

13/400/000

13/650/000

17/900/000

18/700/000

22/000/000

23/000/000

6/400/000

7/950/000

10/200/000

17/000/000

17/200/000

22/600/000

23/400/000

27/700/000

28/500/000

7/500/000

9/500/000

12/300/000

20/800/000

20/600/000

21/600/000

28/200/000

33/400/000

34/200/000

1/200



نشــانی :

تهران ، خیابان سبالن شمـــالی

خیابان محسن آزادی، پالک ۷۹

طبقـــه چهـــارم ، واحـــد ۱۳

021 2614 6210
021 8845 7089
0921 005 2915
0920 055 2915
WWW.CHAPIOON.COM CHAPIOON

CHAPIOON            CALENDAR
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خدمات طراحی

خدمات اختصاصی آستربدرقه

سایر خدمات

1/900

2/500

1/500

1/200

250/000

2/500

6/000

4/000

4/300

2/300

1/300

11/500

3/800

4/200

5/500

2/700

3/000

700

1/200/000

800

2/500

300/000

400/000

700/000

500/000

-------------

700/000

2/500/000

1/500/000

400/000

-------------

400/000

3/700/000

2/000/000

1/500/000

6/000/000

1/200/000

7000/000

250/000

---------

300/000

1/000/000

کلیه مبالغ به تومان می باشد

تولید تقویم رومیزی اختصاصی

رومیزي کتان 300 تیراژ

39/900

28/400

25/400

24/200

رومیزي گالسه 200

27/500

23/000

20/200

19/500
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