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PRICE  LIST

سالنامه

وزیري،ته دوخت،روز شمار
چرم باروس پالکدار،کاغذ کرم 600

قیمت (ریال)توضیحاتکد

رقعی اروپایی،ته دوخت،روز شمار
چرم باروس پالکدار،کاغذ کرم

رقعی اروپایی،ته دوخت،روز شمار
چرم پوست ماري پالکدار،کاغذ کرم

رقعی اروپایی،فنر دوبل،هفتگی
چرم باربِري پالکدار، کاغذ کرم

رقعی اروپایی،ته دوخت،روز شمار
چرم باربِري پالکدار،کاغذ کرم

وزیري،ته دوخت،روز شمار
چرم پالزا پالکدار،کاغذ سفید

  رقعی اروپایی،ته دوخت،روز شمار
چرم پالزا پالکدار،کاغذ سفید

وزیري،ته دوخت،روز شمار
چرم سنگی براق پالکدار،کاغذ کرم

رقعی اروپایی،ته دوخت،روزشمار
چرم سنگی براق پالکدار،کاغذ کرم

رقعی اروپایی،ته دوخت،روز شمار
چرم جلد نرم مازراتی،کاغذ سفید

وزیري،ته دوخت،روز شمار
چرم پوست ماري متال پالکدار،کاغذ سفید

رقعی اروپایی،ته دوخت،روزشمار
چرم پوست ماري متال پالکدار،کاغذ سفید

وزیري،ته دوخت،روز شمار
چرم چهل تیکه پالکدار،کاغذ کرم

رقعی اروپایی،ته دوخت،روز شمار
چرم چهل تیکه پالکدار،کاغذ کرم

رقعی اروپایی،فنردوبل،هفتگی

وزیري،ته دوخت،روزشمار
چرم ایتالیایی پالکدار،کاغذ کرم(دورطال و دور نقره)

سالنامه

قیمت (ریال)توضیحاتکد

در صورتی که کدهایی که با کاغذ سفید می باشند به کاغذ کرم تبدیل شوند مبلغ             ریال به هر جلد اضافه می گردد.

1401/10/24
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614
چرم چهل تیکه پالکدار،کاغذ کرم

615

 رقعی اروپایی،ته دوخت،روز شمار
چرم ایتالیایی پالکدار،کاغذ کرم(دور طال و دور نقره)

616

رقعی اروپایی،ته دوخت،روز شمار
چرم جلد نرم فلوتر،کاغذ سفید

وزیري،ته دوخت،روز شمار
چرم پالرمو پالکدار،کاغذ سفید

رقعی اروپایی،ته دوخت،روزشمار
چرم پالرمو پالکدار، کاغذ سفید

وزیري،ته دوخت،روز شمار
چرم پتینه پالکدار،کاغذ کرم(دور طال و دور نقره)

رقعی اروپایی،ته دوخت،روز شمار
چرم پتینه پالکدار،کاغذ کرم(دور طال و دور نقره)

رقعی اروپایی،فنردوبل،هفتگی
چرم پتینه پالکدار،کاغذ کرم

وزیري،ته دوخت،روز شمار
چرم طاووسی پالکدار،کاغذ سفید

رقعی اروپایی،ته دوخت،روزشمار
چرم طاووسی پالکدار،کاغذ سفید

وزیري،ته دوخت،روز شمار
چرم تیشو پالکدار،کاغذ کرم

رقعی اروپایی،ته دوخت،روز شمار
چرم تیشو پالکدار،کاغذ کرم

وزیري،ته دوخت،روزشمار
چرم سنگی مات پالکدار،کاغذ سفید

رقعی اروپایی،ته دوخت،روز شمار
چرم سنگی مات پالکدار،کاغذ سفید

وزیري،ته دوخت،روز شمار
چرم ماري پالکدار،کاغذ کرم

رقعی اروپایی،ته دوخت،روزشمار
چرم ماري پالکدار،کاغذ کرم

رقعی اروپایی،فنردوبل،هفتگی
چرم ماري پالکدار،کاغذ کرم
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624

625
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629

630

631

وزیري،ته دوخت،روز شمار
چرم حصیري پالکدار،کاغذ سفید

رقعی اروپایی،ته دوخت،روزشمار
چرم حصیري،کاغذ سفید

632

633

رقعی اروپایی،ته دوخت،روزشمار
چرم حصیري پالکدار،کشدار،جا خودکاردار،کاغذ سفید 634

  وزیري،ته دوخت،روز شمار
چرم کنفی پالکدار،کاغذ کرم 635

  رقعی اروپایی،ته دوخت،روز شمار
چرم کنفی پالکدار،کاغذ کرم 636

جیبی،ته دوخت،هفتگی637
چرم کنفی پالکدار

وزیري،ته دوخت،روز شمار638
چرم کاریزما پالکدار، کاغذ سفید

639

640

رقعی اروپایی،ته دوخت،روز شمار
چرم کاریزما پالکدار، کاغذ سفید

رقعی اروپایی،ته دوخت،روزشمار
چرم نرم فرنیچر،کاغذ سفید

 وزیري،ته دوخت،روز شمار
چرم بافت دار درختی پالکدار،کاغذ سفید 641

رقعی اروپایی،ته دوخت،روزشمار642
چرم بافت دار درختی پالکدار، کاغذ سفید

وزیري،ته دوخت،روز شمار643
چرم ابلق پالکدار، کاغذ سفید
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تـاریـخ اعتـبـار تا 1401/10/10 می بــاشـد.
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قیمت (ریال)توضیحاتکد

سالنامه

قیمت (ریال)

سالنامه

644

645

رقعی اروپایی،ته دوخت،روز شمار
چرم ابلق پالکدار، کاغذ سفید

وزیري،ته دوخت،روزشمار
چرم ترمو،کاغذ سفید

رقعی اروپایی،ته دوخت،روز شمار
چرم ترمو،کاغذ سفید 646

رقعی اروپایی،ته دوخت،روزشمار647
پارچه اي پالکدار، کاغذ سفید

648
وزیري،ته دوخت،روز شمار

چرم قاب دار برجسته، کاغذ کرم

649

650

رقعی اروپایی،ته دوخت،روز شمار
چرم چروك پالکدار، کاغذ سفید(جاي مدارك و خودکار)

رقعی اروپایی،ته دوخت،هفتگی
چرم تسال،کاغذ کرم(جاي موبایل و خودکار)

کیفی رقعی اروپایی،فنردوبل،هفتگی651
چرم دکمه دار،همراه با خودکار فلزي،کاغذ کرم 

کیفی پالتویی،ته دوخت،هفتگی
چرم (جاي کارت و همراه با خودکار) 654

652

653

کیفی پالتویی،مفتول،هفتگی و یادداشت
چرم آدوبه و لیزارد،همراه با خودکار فلزي،کاغذ کرم

کیفی رقعی اروپایی،ته دوخت،هفتگی
چرم (جاي کارت و  همراه با خودکار)

ویــژگــی هــاي ســالــنــامــه هـوشـمـنـد آزاده

         اسکن 24 تصویر زیبــا از مکان هاي دیدنی دنیا با 

همراه با 3 دقیقه فیلم از مکان هاي دیدنی همان کشور

         دانلود کامل اطالعات مهندسی، نقشه ایران، جهان 

  و خاورمیانه

         دانلود نقشه مترو و 

دانلود 10 کتاب الکترونـیک برتر دنیا در زمینه انگیزشی

و مـوفـقـیـت

         صفحات روز شمار از راهکارهاي صوتی مدیریت و

 یا تفعلی بر حافظ

چاپ و صحافی مکانیزه همراه با دانش روز دنیا

کاغد و متریال مصرفی با باالترین کیفیت

88803924-633995694-5 33995697-8 26876172 26876185

فروشگاه ظهیرالسالم (شعبه 3):دفتر مطهري (شعبه 2):دفتر مرکزي (شعبه 1) :
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قیمت (ریال)توضیحاتکد
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1950000
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تقویم رومیزي

قیمت (ریال)توضیحاتکد

تقویم رومیزي

قیمت (ریال)توضیحاتکد

تقویم رومیزي پلکسی پالکدار 
یادداشت دار،جا خودکاردار،استند موبایل/تبلت 655790000

تقویم رومیزي پلکسی پیکاپ
یادداشت دار،جا خودکاردار،گیره یاد آوري،استند موبایل/تبلت

656790000

تقویم رومیزي پائین طالکوب (20×17) 657380000

تقویم رومیزي کنار طالکوب (21/5×17) 658380000

تقویم رومیزي زیردستی
فنردوبل 659600000

تقویم رومیزي زیردستی
ته دوخت،چرمی 6601200000

کیف دورزیپ با یادداشت پالتویی،پالتویی خودکاردار با سررسید 
و یادداشت مفتولی، همراه با جعبه نفیس 

6619500000

سالنامه رقعی اروپایی دکمه دار،سالنامه پالتویی جا کارتی دار662
همراه با خودکار و جعبه نفیس

سالنامه رقعی اروپایی پالکدار،جاکارتی پالکدار663
همراه با جعبه نفیس

سالنامه رقعی اروپایی پالکدار،اسپیکر بلوتوثی664
جاکارتی پالکدار،همراه با جعبه نفیس

کیف دورزیپ با یادداشت پالتویی،665
اسپیکر بلوتوثی،همراه با جعبه نفیس

سالنامه وزیري چرم ترمو،جاکلیدي چرمی666
همراه با جعبه نفیس

سالنامه رقعی اروپایی پالکدار،آلبوم جاکارتی667
همراه با جعبه نفیس

سالنامه وزیري آدوبه،پالتویی خودکاردار668
همراه با جعبه نفیس

سالنامه رقعی اروپایی چرم ترمو، جاکلیدي چرم ترمو
همراه با جعبه نفیس

669

سالنامه وزیري چرم قابدار برجسته،670
روان نویس هخامنشی برجسته، همراه با جعبه نفیس

یادداشت مدیریتی

قیمت (ریال)توضیحاتکد

یادداشت مدیریتی رقعی اروپایی،کشدار،جاخودکاردار،پاکت دار
150برگ،ته دوخت،چرم تیشو پالکدار 671

672

673

674

675

676

677

678

پادداشت مدیریتی پالتویی،کشدار،پاکت دار، 
100برگ،ته دوخت،چرم تیشو پالکدار

یادداشت مدیریتی رقعی اروپایی
150 برگ،ته دوخت، جلد نرم مازراتی

یادداشت مدیریتی رقعی اروپایی،کشدار،جاخودکاردار،پاکت دار
150برگ،ته دوخت،چرم کنفی پالکدار

یادداشت مدیریتی پالتویی،کشدار،پاکت دار
100برگ،ته دوخت،چرم کنفی پالکدار

یادداشت مدیریتی رقعی اروپایی
150برگ،ته دوخت،چرم نرم فرنیچر

یادداشت مدیریتی رقعی اروپایی
فنردوبل،چرم پلنگی پالکدار

یادداشت مدیریتی پالتویی،کشدار
100برگ،ته دوخت،چرم پالرمو پالکدار

یادداشت مدیریتی پالتویی 6791/8
100برگ،فنردوبل،چرم پالرمو پالکدار
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ست هاي مدیریتی

کیفی رقعی اروپایی،ته دوخت،هفتگی881
چرم دور طال ربان زرشکی (جاي کارت و  همراه با خودکار)

2400000

سررسید آزاده، انتخاب مدیران موفق
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قیمت (ریال)توضیحات

یادداشت مدیریتی

قیمت (ریال)توضیحاتکد

100000 جعبه تقویم رومیزي  پلکسی

قیمت (ریال)توضیحات

جعبه  وزیري

جعبه و کاور محصوالت

جعبه  رقعی اروپایی

جعبه تقویم رومیزي پلکسی 

کاور تقویم رومیزي پایه دار

150000

70000

35000

150000

تعرفه خدمات چاپ

خدمات داغکوب ، پالك، حک لیزر

خدمات طراحی و اجراي لوگو

ریال محاسبه می گردد.   هزینه طراحی و فرم بندي جداگانه محاسبه می گردد.   هزینه طراحی براي چاپ روي پالك و یا روي جلد 7/000/000

6خدمات داغکوب، طالکوب و حک لیزر هر فرم ( 150 جلد )مبلغ 000/000/ ریال و باالتر از 150 عدد مبلغ هر جلد  45/000 ریال در ابعاد آرشیو می باشد و

5هزینه ساخت کلیشه در ابعاد آرشیو 000/000/ ریال می باشد.

هزینه لت گذاري یا فرم دوختی

عنوان

لت رنگی 4 برگلت رنگی 8 برگترام در صفحات هر رنگ

ربان اختصاصیآستر اختصاصی چاپیلت رنگی 2 برگ

تیراژ 2000 به باالعنوان

در تیراژ باالتر در ضرب 500 جلد محاسبه می شود.هزینه برش آستر بدرقه

180/000/00085/000/00062/000/000

58/000/00045/000/00040/000/000

30/000/00045/000/000

عنوانعنوان

عنوانعنوانعنوان

عنوان

در صورتی که کدهایی که با کاغذ سفید می باشند به کاغذ کرم تبدیل شوند مبلغ 100/000ریال به هر جلد اضافه می گردد.

تیراژ 1000 به باالتیراژ 1000 به باال

تیراژ 1000 به باالتیراژ 1000 به باالتیراژ 1000 به باال

تیراژ 1000 به باالتیراژ 1000 به باال

درصورت اضافه شدن دورطال و یا دور نقره مبلغ 250/000 ریال به هر جلد اضافه می گردد.

         اسکن 24 تصویر زیبا از مکان هاي دیدنی دنیا با همراه با 3 دقیقه فیلم از مکان هاي دیدنی همان کشور

         دانلود کامل اطالعات مهندسی، نقشه ایران، جهان و خاورمیانه

         دانلود نقشه مترو و 

         دانلود 10 کتاب الکترونیک برتر دنیا در زمینه انگیزشی و موفقیت

         صفحات روز شمار از راهکارهاي صوتی مدیریت و یا تفألی بر حافظ

چاپ و صحافی مکانیزه همراه با دانش روز دنیا

کاغد و متریال مصرفی با باالترین کیفیت

88803924-633995694-5 33995697-8 26876172 26876185

فروشگاه ظهیرالسالم (شعبه 3):دفتر مطهري (شعبه 2):دفتر مرکزي (شعبه 1) :

681
یادداشت مدیریتی پالتویی 1/8 عمودي

680000فنردوبل،چرم طاووسی پالکدار

قیمت (ریال)توضیحاتکد

روان نویس و کارت تبریک

روان نویس تمام برجسته هخامنشی
همراه با جعبه نفیس

684

کارت تبریک نوروز 685

5800000

130000 180000جعبه  وزیري

150000 جعبه رقعی اروپایی

قیمت (ریال)توضیحات

ویــژگــی هــاي ســالــنــامــه هـوشـمـنـد آزاده

جعبه و کاور محصوالت

یادداشت مدیریتی پالتویی 1/8 عمودي680
فنردوبل،چرم لیزارد پالکدار

680000

جعبه و کاور محصوالت
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