
به نام پروردگار هستی
بهــار مــژده ی نــو شــدن طبیعــت اســت، مــژده ی طــراوت دل هــا و بهره منــدی از آن  چــه پــروردگار 

بــا بخشــایندگی عطــا مــی کنــد...
امســال،  نزدیــک بــه ربــع قــرن بــه طــور پیاپــی  افتخــار همراهــی بــا ایرانیــان مهرشــناس  را داریــم 
تــا بــا مجموعــه ای از ســت های مدیریتــی، ســالنامه، تقویــم و انــواع هدایــای تبلیغاتــی کــه بــا دقــت 

و  ظرافــت طراحــی و تولیــد شــده اند، شــما را در دســت یابی بــه افق هــای جدیــد یــاری رســانیم.
امیدواریــم کــه ایــن مجموعــه، کــه حاصــل تــاش ده هــا نفــر از همــکاران ماســت مــورد رضایــت 
ــر         ــن دفت ــرف ای ــه ص ــی ک ــردد. از نگاه های ــع گ ــند واق ــخت پس ــت و س ــان هنردوس ــما ایرانی ش

ــگزاریم. ــد سپاس ــی کنی م
به امید روزی که بهترین ایران را  در سایه ایزد منان و همت ایرانیان داشته باشیم.

وحید محمودی دورکی
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به دنیای سالنامه های سه بعدی خوش آمدید…
سالنامه سه بعدی چیست؟

ســامانه ســالنامه ســه بعــدی بــا اســتفاده از یــک QR کــد کوچــک کــه در گوشــه هــر صفحــه چــاپ 
مــی شــود، امــکان افــزودن مطالــب چنــد رســانه ای را بــه ســالنامه ایجــاد مــی کنــد.

بــا اســتفاده از یــک گوشــی تلفــن همــراه مــی توانیــد بــا اســکن کــد بــه راحتــی از شــنیدن اشــعار 
حافــظ و نــکات ســامتی بهــره ببریــد.
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201
ست های مدیریتی
با سالنامه
008 - 041

203
ست های خودکار
و سالنامه
106 - 115

205
ارگانایزر
124 - 131

202
ست های مدیریتی
042 - 105

204
ست های کتاب
و سالنامه
116 - 123

206
 سالنامه حافظ
132 - 133
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قران این ست 

ارسال نشده

 Code: 20101 
گنجینه جاوید
قرآن برجسته وزیری نفیس لب طال

حافظ برجسته وزیری نفیس لب طال

ذره بین

ساعت جیبی

تسبیح عقیق

همراه با ساک دستی پارچه ای

  75×340×570 )mm( جعبه نفیس ترمو ابعاد
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410
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 Code: 20102 

ست مدیریتی
ارگانایزر وزیری نفیس

خودکار و روان نویس نفیس

کیف پاسپورتی و مدارک مدیران

جاکارتی چرم

جاسوئیچی چرم و فلز

ساک دستی پارچه ای

100×260×325 )mm( جعبه نفیس ابعاد 
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612
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 Code: 20103 

ست مدیریتی
سالنامه رقعی نفیس

اسپیکر همراه با نمایشگر دیجیتال

mAh  8000 پاوربانک

خودکار نفیس

کیف پول

ساک دستی پارچه ای

100×260×325 )mm( جعبه نفیس ابعاد
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814
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 Code: 20104 

ست مدیریتی
سالنامه وزیری نفیس

خودکار و روان نویس نفیس

GB 32   فلش مموری

جاسوئیچی ترمو و فلز

کیف پول

ساک دستی پارچه ای

40×305×510 )mm( جعبه نفیس ابعاد
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1016
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Code: 20105
ست مدیریتی
سالنامه رقعی کش دار

mAh 6000پاوربانک

330x270x40 )mm( جعبه نفیس ابعاد
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1218
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Code: 20106
ست مدیریتی
سالنامه اروپایی کش دار

جاکارتی ترمو و فلز

خودکار نفیس

  mAh 6000 پاوربانک

  45×265×330 )mm( جعبه نفیس ابعاد  
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1420
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Code: 20107
ست مدیریتی
سالنامه اروپایی کش دار

GB 32   فلش مموری

mAh 6000  پاوربانک

40×270×325 )mm( جعبه نفیس  ابعاد
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1622
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Code: 20108  

ست مدیریتی
سررسید  وزیری

)cc(500 فالسک با نمایشگر دما

اسپیکر 

10000mAh پاور بانک

شماره انداز خودرو

همراه با ساک دستی پارچه ای

470x290x75)mm(جعبه نفیس ابعاد
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1824
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Code: 20109  

ست مدیریتی
سررسید وزیری

)cc(500 فالسک با نمایشگر دما

کیف پول

خودکار و روان نویس چرم و فلز

جاسوئیچی

430x270x70)mm(جعبه نفیس ابعاد
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2026
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Code: 20110  

ست مدیریتی
سررسید رقعی

خودکار و روان نویس ترمو و فلز

کیف پول

جاسوئیچی ترمو و فلز

360x260x35)mm(جعبه نفیس ابعاد
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Code: 20111  
ست مدیریتی
سررسید وزیری

کیف پول

جاکارتی چرم و فلز

خودکار و روان نویس چرم و فلز

جاسوئیچی چرم و فلز

400x300x40)mm(جعبه نفیس ابعاد

29



2430
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Code: 20112  

ست مدیریتی
سررسید اروپایی

خودکار وروان نویس چرم و فلز

جاکارتی چرم و فلز

جاسوئیچی چرم و فلز

320x260x35)mm(جعبه نفیس ابعاد
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Code: 20113  

ست مدیریتی
سررسید اروپایی

کیف پول

)cc(500 فالسک با نمایشگر دما

اسپیکر

همراه با ساک دستی پارچه ای

430x270x7)mm(جعبه نفیس ابعاد

33



2834
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Code: 20114  

ست مدیریتی
سررسید وزیری

کیف پول

10000mAh پاوربانک

جاکارتی ترمو و فلز 

خودکار و روان نویس ترمو و فلز

اسپیکر

جاسوئیچی ترمو و فلز

همراه با ساک دستی پارچه ای

530x360x45)mm(جعبه نفیس ابعاد
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3238
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Code: 20116  

ست مدیریتی
سررسید اروپایی

)cc(500 فالسک با نمایشگر دما

اسپیکر 

لیوان هیلتر دار

خودکار و روان نویس چرم و فلز

جاکارتی

470x290x100)mm(جعبه نفیس ابعاد

همراه با کاور پارچه ای
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3440
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Code: 20117  

ست سررسید
سررسید 

تقویم رومیزی 

ساک دستی 

200x250x40)mm(سایز ساک دستی
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 Code: 20201 
ست صنایع دستی
30CM    گلدان مشبکی مس و پرداز   2 عدد

30CM    آجیل خوری مس و پرداز

49×35.5×23 cm جعبه نفیس 
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444
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 Code: 20202 

ست صنایع دستی
گالب پاش بزرگ مس و پرداز   2 عدد

 40CM    شکالت خوری مس و پرداز  1 عدد

49×45×23  cm  جعبه نفیس

45



646
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Code: 20203
ست صنایع دستی
25CM    گلدان فیروزه     2 عدد

30CM  شکالت خوری فیروزه

   )mm( 180×340×400 جعبه نفیس   
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848
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Code: 20204
ست صنایع دستی
25CM      گلدان مشبکی فیروزه 2 عدد

18CM         آجیل خوری فیروزه

)mm( 175×400×310    جعبه نفیس
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1050



11

Code: 20205
ست صنایع دستی
25CM              گلدان مس و پرداز 2 عدد

  35CM    شکالت خوری مس و پرداز 1 عدد

)mm(235×445×375      جعبه نفیس
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1252
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Code: 20206
ست شاهنامه معطر
شاهنامه گالسه با کاغذ معطر قطع سلطانی

 20cm        گلدان مینا         2 عدد

50×412×490 )mm( جعبه نفیس ابعاد
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1454
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Code: 20207  

ست سالمت
طب سنج دیجیتال

فشار سنج دیجیتال

ترازو دیجیتال

دستگاه تست قند خون

مسواک  شارژی

ساک دستی پارچه ای

140×305×340 )mm( جعبه نفیس ابعاد
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1656
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Code: 20208  

ست قهوه
دستگاه اسپرسو ساز 

دو عدد فنجان کاپوچینو

دو عدد فنجان اسپرسو

جعبه شکالت  )همراه باشکالت(

قهوه مرغوب

تخته سرو چوبی

ساک دستی پارچه ای

110×480×300 )mm( جعبه نفیس ابعاد

57



1858
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Code: 20209  

ست ویژه مسافرت
اتو

ریش تراش

سشوار

ساک دستی پارچه ای

 75×210×410 )mm( جعبه نفیس ابعاد

59



2060
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Code: 20210  

ست نفیس چرمی )چرم طبیعی(
کیف پول

)mAh(10000 پاور بانک به همراه کاور

خودکار نفیس به همراه کاور

کمربند

 300×300×55)mm( جعبه چوبی نفیس ابعاد
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Code: 20211                       
ست نفیس چرمی )چرم طبیعی(
کیف پاسپورتی

کیف کارت

کمربند

300×300×55)mm( جعبه  چوبی نفیس ابعاد

63



2464
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Code: 20212  

ست مدیریتی 
چرم طبیعی

کیف پول

خودکار 

پاور بانک

جاکارتی

  32 GB فلش مموری

380x260x60)mm(جعبه نفیس ابعاد

65



2666
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Code: 20213  

ست الکترونیک
mAh 10000 پاوربانک

شارژر وایرلس )بی سیم(

32GB فلش مموری

تبدیل شارژری

 45×270×325 )mm( جعبه نفیس ابعاد
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2868
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Code: 20214  

ست مدیریتی
پاوربانک 8000 میلی آمپر

GB 32   فلش مموری

خودکار و روان نویس نفیس

 45×205×240)mm( جعبه نفیس
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3070
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Code: 20215  

ست مدیریتی بانوان
اسپیکر

دفترچه یادداشت اروپایی

خودکار نفیس

جاکارتی ترمو و فلز

80×360×260 )mm( جعبه نفیس ابعاد

71



3272
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Code: 20216  

ست مدیریتی
کیف پول

پاوربانک 6000 میلی آمپر

خودکار نفیس

جاسوئیچی ترمو و فلز

 40×230×335 )mm( جعبه نفیس ابعاد
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3474
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Code: 20217  

ست  مدیریتی  
GB 32   فلش مموری

جاسوئیچی ترمو و فلز

خودکار و روان نویس نفیس

45×155×230 )mm(جعبه نفیس ابعاد
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3676
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Code: 20218  

ست مدیریتی
کیف پول

جاسوئیچی ترمو و فلز

اسپیکر

 220×310×65  )mm( جعبه نفیس ابعاد
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4282
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Code: 20221  
ست مدیریتی
جاکارتی ترمو و فلز 

جاسوئیچی ترمو و فلز

خودکار و روان نویس نفیس

  32 GB فلش مموری

45×205×240 )mm( جعبه نفیس ابعاد
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4484
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Code: 20222  

ست مدیریتی
)cc(500 فالسک

اسپیکر

جاسوئیچی

خودکار و خودنویس

270x370x60 )mm(جعبه نفیس
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4686
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Code: 20223  

ست مدیریتی
خودکار وروان نویس چرم و فلز

جاکارتی  چرم و فلز

  32 GB فلش مموری

250x130x30 )mm(جعبه نفیس ابعاد
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4888
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Code: 20224  

ست مدیریتی
)cc(500 فالسک نشان دهنده دما

اسپیکر ساعت دار

ابزار چند کاره

350x220x70)mm(جعبه نفیس ابعاد
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5090
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Code: 20225  

ست مدیریتی
)cc(500فالسک نشان دهنده دما

10000mAh پاوربانک

اسپیکر

  32 GB فلش مموری

 350x220x70 )mm(جعبه نفیس ابعاد

91



5898
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Code: 20229  

ست مدیریتی
اسپیکر  ساعت دار

   32 GB فلش مموری

ساعت  مچی هوشمند

شماره انداز خودرو

  280x220x50 )mm(جعبه نفیس ابعاد
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Code: 20230  

ست مدیریتی
چرم طبیعی

جاکارتی 

جاسوئیچی

  32 GB فلش مموری

خودکار

220x170x40)mm(جعبه نفیس ابعاد
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