
39بهار  –گروه هنری آتلیه عکس و فیلم اندیشه نو لیست قیمت رتوش ، چاپ و طراحی عکس و آلبوم دیجیتال   
دجهت اطالع از آخریت تعرفه ها به آدرس سایت روبرو مراجعه نمائی ---->  http://andisheh-no.com/News/topic/55/ 

9، واحد  2، طبقه  585ینمای ماندانا ، جنب بانک اقتصاد نوین ، پالک آدرس : ایران ، تهران ، تقاطع خیابان آیت و دماوند ، روبروی س  
57773539323573منشی پیامک هوشمند :  73539323573همراه :  00359555تلفکس :  00355903 – 00355975تلفن تماس :   

  no.com-info@andishehایمیل آدرس :   no.com-www.andishehوب سایت : 

 سایش آلبًم دیجیتال وًع جلذ تعذاد بزگ َشیىٍ آلبًم َشیىٍ َز بزگ اضافٍ سایش رتًش ي چاپ عکس َشیىٍ چاپ ) تًمان ( َشیىٍ چاپ ي شاسی  ) تًمان (

 02*  01 چرم نرمال برگ 01 00.0111 000.11 01*  00 000111 000111

 01*  01 چرم نرمال برگ 01 0210111 020111 00*  00 000111 010111

 01*  01 چرم نرمال برگ 01 010111. 00111. 02*  01 000111 000111

 1.*  .0 چرم نرمال برگ 01 1.0111. 10.11. 01*  1. 00111. 000111

 01*  01 چرم نرمال برگ 01 0.10111 0.0111 01*  011 0100111 0000111

نرمالچرم  برگ 01 0110111 010111 011*  01 02.0111 0100111  01  *11 

 تًضیحات تکمیلی :

ًش ي چاپ در باال آيردٌ شذٌ عکس بذين طزحی ، َمزاٌ با رت سبٍ شذٌ است ي جلذ َا ي متزیال دیگز ي چاپ َای دیگز جذاگاوٍ محاسبٍ میگزدد ،  َمچىیه بزخی سایش َای چاپبزای آلبًم دیجیتال َا َشیىٍ چاپ ، رتًش ، طزاحی ي صحافی با جلذ چزم وزمال ي کاغذ عکس سیلک ي یا متالیک بز اساس اوتخاب متقاضی محا

 یزیذ .است کٍ بیشتزیه سفارش را اس طزف مشتزیان داروذ ، بزای دریافت لیست قیمت دیگز سایت َا بٍ يب سایت مزاجعٍ کزدٌ ي یا با دفتز تماس بگ

 

  
9، واحد  2، طبقه  585آدرس : ایران ، تهران ، تقاطع خیابان آیت و دماوند ، روبروی سینمای ماندانا ، جنب بانک اقتصاد نوین ، پالک   

57773539323573منشی پیامک هوشمند :  73539323573همراه :  00359555تلفکس :  00355903 – 00355975تلفن تماس :   
 no.com-info@andisheh ایمیل آدرس :  no.com-www.andisheh وب سایت :

ربعد از ظه 58:97صبح الی  57:97ساعت کاری جهت هماهنگی و مراجعه با وقت قبلی   
 

http://www.andisheh-no.com/
mailto:info@andisheh-no.com

