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از جمله موارد کاربردی در ادارات و شرکت ها می باشند. البته   رومیزی تقویم و سالنامه

 امروزه از این گزینه ها در خانه ها و مغازه ها نیز به وفور استفاده می شود. 

با توجه به اینکه در حال حاضر این سالنامه ها بیشتر توسط شرکت ها و ارگان های خاص  

در تعداد باال سفارش داده می شوند، لذا الزم است تا در زمان خرید به یک سری نکات  

 کلیدی توجه شود. 

اطالعات کاربردی در   ارزان سالنامه خرید در این مقاله ما قصد داریم تا در خصوص

 ن قرار دهیم. اختیارتا

 کاربرد سالنامه و تقویم رومیزی در ادارات و خانه ها 

یکی از هدایای کاربردی   رومیزی تقویم و سالنامه  همواره باید در نظر داشته باشید که

است که اغلب در شرکت ها ارائه می شود. این مورد را می توان یک روش تبلیغاتی موثر 

 نیز در نظر گرفت.

ویم رومیزی خود را ورق می زنند و با نام شرکت مربوطه که بر  افرادی که هر روز تق

 روی این تقویم ها درج شده، روبرو می شوند، کم کم به سمت آن کشش پیدا می نمایند. 

 رومیزی  اداری لوازم ست خرید راهنمای مطالعه: پیشنهاد

متفاوت است و اغلب بر اساس ویژگی ها و مشخصات آنها می تواند   رومیزی تقویم قیمت

 طیف گسترده ای داشته باشد.

 باید بدانید   هر آنچه در خصوص سالنامه و تقویم رومیزی

هستید، قطعا باید بدانید که چه مواردی بر روی قیمت تاثیر   ارزان سالنامه خرید اگر مایل به

 می گذارند. این موارد در زیر بررسی شده اند. 

 پایه تقویم رومیزی 

همواره باید توجه نمایید که تقویم های رومیزی با دو نوع پایه سخت و غیر سخت به بازار 

 . اگر پایه شما از نوع سخت باشد، به این معنا است که جلدسازی شده است. ارائه می گردند
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از همین رو برای ساخت پایه از گالینگور یا گالسه استفاده می گردد. چنانچه مایل باشید تا  

با پایه سخت کمتر شود، می توانید از گزینه هایی بهره   رومیزی  تقویم  و سالنامه هزینه

 قوا بوده اما مقاومت و استحکام خوبی ارائه می دهند. ببرید که پایه آنها از م

با پایه سخت دارای قیمت بیشتری باشد. اما  رومیزی تقویم و سالنامه دور از ذهن نیست که 

استفاده می نمایند که   رومیزی تقویم  و سالنامه برخی از افراد برای کم نمودن هزینه ها از

 پایه آن غیر سخت می باشد. 

ایه ها از مقوا و گالسه کمتری استفاده می شود. از همین رو استحکام و  برای تهیه این پ 

مقاومت موارد قبلی را ندارد. اما باید توجه داشت که تولید و چاپ بر روی آنها به مراتب  

 سریع تر صورت می گیرد.

 ابعاد

  که بر روی قیمت نیز تاثیر رومیزی تقویم و  سالنامه یکی دیگر از موارد مهم برای خرید

می گذارند، ابعاد تقویم رومیزی می باشد. برای اینکه تولیدکنندگان بتوانند نظر مثبت  

هرگونه سلیقه ای را جلب نمایند، هر ساله تقویم ها و سالنامه های خود را در چند مدل  

 مختلف طراحی می نمایند. 

اما ابعاد آنها نیز مهم می باشد. طبیعتا هر اندازه ابعاد یک سالنامه بزرگتر باشد از کاغذهای 

بیشتری استفاده شده است و همین مورد نیز قیمت نهایی را افزایش می دهد. برخی از  

 سالنامه ها جیبی بوده و به راحتی حمل و نقل می شوند. 

برای نوشتن فعالیت های روزانه مورد   اما برخی دیگر به صورت دفتری هستند و اغلب

استفاده قرار می گیرند. لذا توصیه می شود تا قبل از خرید، به کاربرد و فعالیت مد نظر  

 خود فکر کنید. 
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 چاپ های تخصصی 

مدیریتی می نمایند، مایل   رومیزی تقویم  و سالنامه برخی از افرادی که اقدام به سفارش

 هستند تا آنها به صورت سفارشی دارای متن و طرح پیشنهادی آنان باشند. 

عموما در زمان چاپ و تولید این موارد می توان گزینه هایی چون فونت، متن روی جلد،  

آرم؛ رنگ، چاپ روی صفحات، چاپ پشت جلد و مواردی از این قبیل را سفارشی سازی  

 نمود. 

د بیان نمود که گزینه های فوق قابلیت هرگونه سفارشی سازی را دارند. به عبارت البته بای 

دیگر شما می توانید به تقویم های رومیزی خود یادداشت اضافی نمایید. می توانید تعداد  

برگه های آن را با توجه به نیاز خود زیاد یا کم نمایید و … . باید در نظر داشت که همه  

 ی قیمت نهایی تاثیر گذار هستند. این گزینه ها بر رو

 خرید سالنامه وزیری 

دارای عالقه مندان بسیاری است. به صورت کلی باید   وزیری سالنامه خرید در حال حاضر

در نظر داشته باشید که اندازه این سالنامه ها نسبت به موارد دیگر بزرگ تر است. عموما 

 می توان آنها را هم اندازه با کتاب دانست. 

ی سالنامه وزیری بسیار خاص و متنوع می باشند. در واقع می توان بیان نمود که این  جلدها

 موارد جزو هدایای خاص یک شرکت می تواند محسوب شود. 

قطعا آنها را با انواع جلدهای چرمی، بافت دار، سلفون دار،   وزیری سالنامه خرید برای

 ق انتخاب های بسیاری دارید. براق و … در بازار مشاهده می نمایید. به همین دلیل ح 

در خصوص چاپ آنها نیز باید توجه داشت که مدت زمان چاپ آنان به نسبت سایر موارد  

 بیشتر است زیرا اغلب به طراحی های بیشتری نیاز دارد. 
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الزم است تا ابتدا چاپخانه مناسبی را   رومیزی تقویم و سالنامه به صورت کلی برای خرید

س نیاز شما اقدام به طراحی و چاپ موارد درخواستی نماید. سپس می  پیدا نمایید که بر اسا

 توانید آن را در تیراژ باال سفارش دهید. 

امروزه موارد مختلفی را در بازار مشاهده می نمایید. که همگی نیز زیبا می باشد. اما  

 بسیار مهم است که شما بتوانید گزینه های کاربردی انتخاب نمایید. 

 رومیزی  اداری لوازم خرید راهنمای مطالعه: پیشنهاد

 جمع بندی 

  تقویم و سالنامه ، می توان متوجه شد که خرید با توجه به مواردی که در باال بیان گردید 

کار آسانی نمی باشد. موارد متفاوتی چون جنس برگه ها، نوع جلد، چاپ های   رومیزی

 سفارشی و تعداد و اندازه برگه ها می توانند در قیمت تاثیر داشته باشند. 

در باال تالش شد تا نکات مهم برای خرید خدمتتان شرح داده شود تا بر اساس آنها بتوانید  

بهترین انتخاب را داشته باشد. اما بهتر است تا همواره کاربرد خود را ابتدا مشخص نموده و  

 سپس اقدام به خرید کنید.

ی می باشند و  در بین مواردی که در بازار وجود دارد، تقویم های رومیزی گزینه بهتر

کاربردی تر هستند. اگر شما نیز به دنبال ارائه یک هدیه کاربردی و خوبی می باشید تا 

نظام کاری شرکت خود را نشان دهید و از این هدیه به عنوان تبلیغات نیز بهره ببرید، تقویم  

 و سالنامه می توانند گزینه های خوب و مفیدی باشند.
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