
 

 به نام معمار هستی

 دیدینو، گروه مشاوره، طراحی و تولید هدایای خاص ایرانی

 با درود و احترام 

 ایجاد و تثبیت خاطره ای خوش و ماندگار در ذهن مخاطبین صاحبین کسب و کار میباشد. رسالت اصلی گروه دیدینو ، 

 باال  تعداد برایهدایای مناسب   |رده پُر تیراژ 

 حداقل سفارش تومان نام محصول کد 

 50 19.800 )پین بوک(نشانه گذار کتاب و گیره نگهدارنده ورق  9802-1 1

 200 12.800 ) سه گان(میز  یرولوازم  یدهنده مقواینظم  9803-1 2

2.8001 رد () پین بُ  رد از جنس چوب پنبهمگنت وایت ب   9803-2 3  200 

 100 26.500 با رنگ روشن|  خشک  موس پد از جنس چوب پنبه 9601-4 4

 100 34.500 خاکستریبه رنگ | سنگین  موس پد از جنس چوب پنبه 9607-2 5

.18 (نوابان کوچک)، کمجاپایه و اسپیکرآگوستیک چوبی  9708-1 6 .800  50 

 50 29.500  )چهارگون(قلم دو پایه نگهدارنده مکعبی موبایل با  9607-5 7

 100 22.800 (همراه با بسته بندیجمع کن چرمی )هندز فری  9603-10 8

80082. )دوشیب(تلفن همراه در دو زاویه مختلف  پایه نگهدارنده 9709-3 9  50 

90033. )جعبه مقوایی( با اکونومی سه عددیی دمنوش ها 9708-3 10  50 

 200 8.600 سری جدید )سیم بان(چوبی کن سیم جمع هندز فری و  9604-2 11

21  50 28.700 استند موبایل فلزی 9703-8 

13 )همراه با گلدان سرامیکی و ...( بسته خالقانه کاشت و پرورش گیاه 9608-5 13 .700 100 

 

 و پر مخاطب  پر فروشهدایای   |میانی رده 

 حداقل سفارش تومان نام محصول کد 

 50 79.700 ( پاینده) سالیان  تقویم ماه شمار 9801-1 1

 50 64.700 ) سالیان خوش ( تقویم روز شمار | چوبی مکعبی تقویم 9511-1 2

 50 71.700 )بسته اکونومی( تبلتل و یموبا ( نیلگون) پایه نگهدارنده  9510-4 3

 50 98.400 )چندکاره(تقویم سالیان خوش به همراه جا موبایلی و ...   9609-3 4

 50 101.000 (به چین)ترکیب چوب و فلز  -ست رومیزی اداری 9710-1 5

6 9608-8 A  ،50 43.700 (نوا بان)پایه نگهدارنده و اسپیکرآگوستیک چوبی 

7 9608-8 B  50 68.700 )چم زمان( ساعت چوبی رومیزی 

 50 55.700 (سیم رو)پایه منحنی موبایل، همراه با ورودی کابل شارژ  9701-15 8

 50 71.700 ( پایدار) سالیان  تقویم ماهیانه   | پایه بتنیتقویم  9609-2 9

 50 57.700 آدمکی تلفن همراه پایه نگهدارنده 9601-1 10

 

 هر محصول را از دیدینو بخواهید.توضیحات و جزییات 



 

 

 50 121.700 (به همراه گلدان بتنی  ) سالیان خوش تقویم چوبی 9511-2 11

 50 135.900 ) جعبه چرمی ( با شکالت پنج عددی یدمنوش ها 9510-7 12

 50 114.700 ( گلدان کنفی) به همراه نگهدارنده موبایل و تقویم کارتی پایه  9709-2 13

14 1-9804  50 58.700  همراه با بالشت بتنی گلدان کنفی 

 50 66.900 و توری دمنوش های چهارعددی )جعبه مقوایی( با شکالت 9708-2 15

 50 38.800 استیل    |ابراز چندکاره همراه آچار و پیچ گوشتی و...(  9605-1 16

 50 35.800 فلز سیاه  |ابراز چندکاره همراه آچار و پیچ گوشتی و...(  9605-2 17

 50 37.800 گلدان بتنی ) همراه با بسته بندی و گیاه (  9607-1 18

 50 47.700 تقویم پایه آجری بلند و کوتاه )چاپ تقویم اختصاصی ( 9510-1 19

 

 توضیحات و جزییات هر محصول را از دیدینو بخواهید.

 

 نکات حائز اهمیت :

 

  شده قیمت صوالت آورده  شده خود ، دارای جعبه، با ،مح سته طراحی  سبت به نیاز و ب حک یک  ، کارت راهنماباند رول دور جعبه ن

 برآورد شده است. و . . . محصوالتلیزری بر روی 

 . طرح  ابمحصوالت  باند رول دور جعبهبطور مثال  طراحی بسته ها نسبت به هویت سازمانی کسب وکار شما، طراحی و اجرا میشود

 .چاپ و ارائه گردد) پس از تایید شما ( ما ش و لوگوی

  پالک استیل، روبان رنگی و . . . جدا گانه محاسبه میگردد.حک لیزر اضافی، هرگونه خدمات دیگر مانند اضافه کردن 

 تمامی محصوالت برای آماده سازی نیاز به صرف زمان دارند هنرمندان ایرانی میباشدتولید ، حاصل تبه علت آن که این محصوال . 

 روز کاری مد نظر قرار دهید . 20تا  15نتخابی و تیراژ درخواستی شما بیننسبت به محصول ا 

 50%  در زمان تحویل هدایا، دریافت میگردد %50مبلغ در زمان سفارش و. 

 

 

 را  نودیدینو برای کارفرمایان خوش فکری خلق شده است که تاثیر تفاوت هدایای جذاب و 

 خوب درک میکنند.  خود، بر روی مشتریان

 

 

 

 

9.498.  

شما سلیقه حسن از سپاس با  

 


