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228جعبه 4 عددي بدون چاپ9*9زیر لیوانی1

240جعبه 4 عددي بدون چاپ9*9پازل 5 تکه2

12*5پازل 12 تکه3

15600420384360*10پازل 15 تکه4

160456420396*11پازل 20 تکه5

180552516480*12پازل 24 تکه6

876720672612فومی قابدار20*13پازل35 تکه7

0672564504فومی قابدار15*15پازل 36 تکه8

12601044996972فومی قابدار20*20پازل 18 تکه9

12601044996972فومی قابدار30*20پازل 40 تکه10

3012601044996972*20پازل 54 تکه11

20996852816780*16پازل 30 تکه12

231800138012601188*23پازل 96 تکه13

230852804756*16پازل 4 تکه14

230888840792*16پازل 60تکه15

2040پازل 4،6،9 و 12 تکه16/5*16/5پازل 4 عددي16

0984864840فومی قابدار20*20پازل گرد 6 تکه17

1380123612241164فومی قابدار30*20پازل دو رو18

0120010800آهنربایی قابدار20*13پازل اهنربایی 35 تکه19

0192014400سلفون مات23*15پد موس فوم (مات)20

0168012000سلفون مات20*13مینی پد موس (مات)21

01560144بدون سلفون8/5*5/5ویزیت اهنربایی22

0312288252وایت برد آهنربایی9*9وایت برد مگنتی23

960804768732وایت برد آهنربایی18*12وایت برد مگنتی24

1500126012001080وایت برد آهنربایی23*15وایت برد مگنتی25

12001020960840وایت برد آهنربایی16/5*16/5وایت برد مگنتی26

2520210020280وایت برد آهنربایی29*19وایت برد مگنتی27

0396396396آهنربایی با پاکنماژیک وایت برد28

0504468432چاپ افست 4رنگ بدون سلفون38*28کاله مقوایی29

0624588552چاپ افست 4رنگ  سلفون براق38*28کاله مقوایی30

0408396384حلزونی بدون چاپ فوم 2 میل30*21/5کاله فومی31

0108010441008چاپ افست 4رنگ  سلفون براق38*28کاله لمینت 4 رنگ32

0با قابلیت چاپ سیلک25*19منچ تبلیغاتی فوم33

0120011401080چاپ اختصاصی25*19منچ تبلیغاتی فوم34

0120011401080با قابلیت چاپ سیلک و اختصاصی24*19مارپله تبلیغاتی فوم35

0120011401080با قابلیت چاپ سیلک و اختصاصی24*19دوز تبلیغاتی فوم36

0114010801020چاپ اختصاصی25*19شطرنج تبلیغاتی فوم37

0294028200وایت برد آهنربایی19*13تقویم آویز مگنتی38

بچه گانه 1500زنانه 1600مردانه 01700با قابلیت چاپ سیلکدمپایی روفرشی فوم39

0اختصاصی با وکیوم- 6 برگی27*17کتاب آدمکی فومی40

0اختصاصی با وکیوم- 6 برگی12*12کتاب اشکال فومی41

0اختصاصی با وکیوم- 6 برگی10*10کتاب فومی کوچک42

0اختصاصی 20*2020*20کتاب آهنربایی43

00420420گالسه دورنگ با نی20*14پرچم ایران44

02280با قابلیت چاپ سیلک و اختصاصی12*12جامدادي فومی45

0432چاپ اختصاصیآویز جا موبایلی46

8400فومی و آهنرباییجاکلیدي47

چاپ اختصاصی3 تکهمتر قد کودك فومی48

432چاپ اختصاصی30 سانتی مترخطکش مگنتی49

محصول ردیف

لیست قیمت پازل و محصوالت فوم و مگنتی خانه هدایا (قیمت ریال)

هزینه قالب اختصاصی  40 هزار تومان اظافه میگردد. زمان تحویل سفارشات 1000 عددي 10 روز کاري می باشد . مشاهده نمونه در 

سایت خانه هدایا www.khanehadaya.com کانال تلگرام  Pr_gifts@ تلفن 021-77617030

تیراژ 6000 عدد 6 طرح، هر عدد 250 تومان

ست 4 عددي

تعداد100 به باال

تماس با دفتر77617030-021 با توجه به 

تعداد صفحات و ضخامت فوم متغیر می باشد

تماس با دفتر021-77617030

تیراژ-قیمت هر عدد به تومان
توضیحات ابعاد




