هدایای تبلیغاتی چیست؟
کو هودنیا تبلیغوات یکو مهمتویی عانمو جلو

شاید بتوان گفو

ینشت باشد بنابینی ننتخوا
باالی بیخوارینر نسو

صوحی نوا هدیو تبلیغوات

تاجو مشوتی نسو

بکوار گیوی خالقیو

تبلیغ کنند یر نو م گییی .نلبت یو
ینی ها متفاو

یلیو ثابو

رن بو هیجوا آوری باعو

بوین هدیو ینی وجوای ینری :تقایو

یا ن  .نلبت نبایود گموا کویی کو بحو

بیخ نز شیک ها هدی ینی بخش نز نسوتینتي بازنریواب نسو
مشووارک

و نیجووای رونب و نرزشوومند نس و

هدی نم یهند یو بینبوی شوان

تموا

نسو

.نمووا ب و هووی حووا ننجم و بووی نلملل و محصوواال

هدیو گیینودگا رن ینرنود .کوانا بعودیوم بوا تاجو بو نهمیو

ننان هدنیا تبلیغات قاب نرنئ تاس کانا بعدیوم
 )1ننان سیرسید یفتی تلف

تقایم رومیه و س ها مدیییت

 )2ننان فلش ممار با بدن نختصاص
 )3ننان ساع

ییانر و مچ

 )4ننان خاینای

رون نای

و خایکار (تک و س )

 )5ننان جاسایچ ها متنا
 )6ننان ساک یست تبلیغات
 )7ننان لیان

کال ت شی

تبلیغووات پوويوهشهووا مسووتمی رن یر زمین و رونب و

کو آنوا کو هدیو مو یهنود یر مقایسو بوا شویک هوای کو

هدنیا رن عیض م نماید ک م تاننید با مشاور کارشناسا ما یر نی زمین بهتیی نا هدی رن ننتخا

تقایم ییانر

کو نبایود هویچ نفعو نز هدیو ینی حاصو شوای .بوین

نکتو نتفوا نظوی ینرنود :هدیو ینی یکو نز رن هوا مقویو بو صویف بوین

هدی یهندگا و هدی گییندگا ننجام م یهد ک یافتو هوا یکو نز آ هوا حواک نز نیو نسو
گویفت نز روی

یوا خیوی .نیو نموی بو خصواص بایود یر نظوی گیفتو شوای کو آیوا

نال یر نیو چوارچا

.همگوا بوی یو

خاشونای مخارو

و پیودن شود نگوی

مثبو

نسوب

بو

رونبو شخصو بوی هدیو یهنود و هدیو گیینود .ننگیوه هوا یر هدیو

ب خصاص نز نی نظی ک آیا هیچ پیش شویر یر هدیو ینی نهفتو نسو

هیچ نشان ن نز تبلیغ یر آ هس

نیجووای ح و

یر رینحو آ و مویتب بوای آ بوا محصوا یوا خودما

مواری نظوی نز نهمیو

و بوا تاجو بو نینکو یرصود بسویار بواالی نز هودنیا تبلیغوات بوین قودرینن نز مشوتییا یوا همکوارن بکوار رفتو و بسویار نز آنهوا نز

هدی تبلیغات خای نسوتفای مو کننود نرنئو هدیو ن خوال کو مخارو

نس

کو مو تاننود نثوی زیوای یر بخواری سوریی محصوا یوا خودما

و ما پدها تبلیغات

 )8ننان بایکن ها تبلیغات
و ...
جهت مشاهده کاتالوگ جدید و سفارش هماکنون با بعددوم تماس بگیرید ...

نمائید.

هودنیا تبلیغوات ریو

وسویع نز نیو

