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گروه مشاوره، طراحى و تولید هدایاى تبلیغاتى خالقانه دیدینو

DDNO Creative Group



گروه دیدینو با نگاهى نو، در تالش است تا آینده اى روشن تر و ارتباطى قوى تر بین صاحبان کسب و کار و مشتریان آنها ایجاد کند.
هدف ما این است که با هدایاى تبلیغاتِى مناسب، خاطره اى شایسته در ذهن مخاطبانتان به یادگار بگذارید.

در این مدت، دیدینو با تکیه بر کار و تفکر گروهى، تحقیق، بررسى و شناخت استعداد هاى بومى و  همچنین با در نظر گرفتن سالیق و نقطه نظرات مخاطبین، سعى بر 
خلق هدایایى دارد که با ویژگى هاى منحصربه فرد، متفاوت تر از قبل و رقباى خود دیده شوید.

رسالت دیدینو، ارائه هدایایى است که بتوانند احساس خوش و ماندگار بسازند .

نکات حائز اهمیت قبل از سفارش:
• قیمت محصوالت، با در نظر گرفتن اجزاى مختلف شامل جعبه، باند رول دور جعبه، کارت راهنما و یک حک لیزر بر روى محصوالت، برآورد 

شده اند.
•  بسته بندى محصوالت متناسب با هویت سازمانى کسب وکار شما، طراحى  و پس از تایید شما، اجرا مى شوند. بطور مثال باند رول دور 

جعبه، با طرح و لوگوى شما چاپ و ارائه مى شود.
• در تصاویر کاتالوگ، هر کجا نام و لوگوى گروه دیدینو آمده است، لوگوى شما درج خواهد شد.

• هرگونه خدمات دیگر، مانند حک لیزر اضافى، پالك استیل، روبان رنگى و . . . جدا گانه محاسبه میشوند.
•  تمامى محصوالت براى آماده سازى نیاز به صرف زمان دارند به این دلیل که توسط هنرمندان و صنعتگران ایرانى تولید میشوند.

 متناسب با محصول انتخابى و تیراژ درخواستى شما و همچنین ترافیک کارى، بین15 تا 30 روز کارى، زمان مورد نیاز است.
• 50درصد مبلغ هر سفارش، درابتدا به عنوان پیش پرداخت دریافت و 50درصد مابقى در روز تحویل هدایا، دریافت میگردد.
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︑﹢﹝︀ن

︑﹆﹢﹛ ︨︀﹜﹫︀ن ﹡﹫﹉
﹢ش، ︑︣﹋﹫︉ ﹢ب و ﹁﹙︤ ︀﹜﹫︀ن︠   ﹡︧﹏ ︗︡︡ از︨ 

P069  کد محصول

 75.700



75.700 ︑﹢﹝︀ن



︑﹢﹝︀ن

︑﹢پ ︑︺︀د﹜﹩
︀ز ﹝﹩ ﹎︣دد ﹢د︋  ﹥ ︗︀ی︠   ︋︩︠︣ از ︦︎ 

P071  کد محصول

 100.000



100.000 ︑﹢﹝︀ن



﹡﹫﹙﹍﹢ن
﹥ ﹨﹞︣اه ︗︀﹇﹙﹞﹩ ﹍﹡ ﹤︀︎︡ار﹡︡ه ﹝﹢︀︋﹏ و ︑︊﹙️︋ 

P001  کد محصول

︑﹢﹝︀ن 98.000



︑﹢﹝︀ن 98.000



︑﹢﹝︀ن

️ رو ﹝﹫︤ی 4 ︑﹫﹊﹥ ︨
P028  کد محصول

 142.000



142.000 ︑﹢﹝︀ن



︑﹢﹝︀ن

︨︀﹜﹫︀ن ︋︀﹨﹛
﹢ش و ا︨︍﹫﹊︣ آ﹋﹢︨︐﹫﹉ ︀﹜﹫︀ن︠   ︨﹜﹢﹆︑ از ﹩︊﹫﹋︣︑ 

P067  کد محصول

 126.000



126.000 ︑﹢﹝︀ن



︑﹢﹝︀ن

﹠︡﹋︀ره
﹩﹚︀︋﹢﹞ ︀︗ ︣اه﹝﹨ ﹤ ﹢ش︋  ︀﹜﹫︀ن︠   ︨﹜﹢﹆︑

 129.000 

P002 کد محصول



 129.000 ︑﹢﹝︀ن



﹩﹠﹠﹞
︀رژر ︀ ورودی ﹋︀︋﹏︫  ﹍﹡ ﹤︀︎︡ار﹡︡ه ﹝﹢︀︋﹏ ﹨﹞︣اه︋ 

P007 کدمحصول 

 72.000 ︑﹢﹝︀ن



 72.000 ︑﹢﹝︀ن



︨︀﹜﹫︀ن ︠﹢ش
﹩﹠︐ ﹥ ﹨﹞︣اه ﹎﹙︡ان︋   ︋﹩︋﹢ ﹜﹢﹆︑

P003 کدمحصول 

︑﹢﹝︀ن 142.000



︑﹢﹝︀ن 142.000



﹡﹢ا︋︀ن و ﹛ ز﹝︀ن
︀︻️ ﹢︋﹩ رو﹝﹫︤ی ا︨︍﹫﹊︣ آ﹋﹢︨︐﹫﹉ و︨ 

P020 کدمحصول 

 58.800 ︑﹢﹝︀ن
 87.000 ︑﹢﹝︀ن

P005 کدمحصول 



 58.800 ︑﹢﹝︀ن

87.000 ︑﹢﹝︀ن



︀ر﹎﹢ن
︀ دو ﹇﹙﹛  ︋﹏︀︋﹢﹞ ﹩︊︺﹊﹞ ︡ار﹡︡ه﹍﹡ ﹤︀︎

P008 کدمحصول 

 37.700 ︑﹢﹝︀ن



 37.700 ︑﹢﹝︀ن



ا︋︤ار ﹠︡﹋︀ره ﹁﹙︤ی
﹫︘ ﹎﹢︫︐﹩ ودر︋︀ز﹋﹟  ︫︀﹝﹏ ا︋︤ار﹨︀ی آ︀ر و︎ 

P032 کدمحصول 

 42.800 ︑﹢﹝︀ن



 42.800 ︑﹢﹝︀ن



︨︀﹜﹫︀ن ︠﹢ش
︑﹆﹢ ﹜﹢︋﹩ روز︫﹞︀ر

P004 کدمحصول 

 84.300 ︑﹢﹝︀ن



 84.300 ︑﹢﹝︀ن



﹍﹡ ﹤︀︎︡ار﹡︡ه ﹝﹢︀︋﹏ آد﹝﹊﹩
P006 کدمحصول 

 76.000 ︑﹢﹝︀ن



 76.000 ︑﹢﹝︀ن



﹍﹡ ﹤︀︎︡ار﹡︡ه ︑﹙﹀﹟ ﹨﹞︣اه ﹁﹙︤ی
P025 کدمحصول 

32.700 ︑﹢﹝︀ن



32.700 ︑﹢﹝︀ن



︑﹢﹝︀ن 98.700

︨︀﹜﹫︀ن ︀︎﹠︡ه
﹞︀ر ︑﹆﹢﹛ ﹝︀ه︫ 

P027 کدمحصول 



︑﹢﹝︀ن 98.700



24.800 ︑﹢﹝︀ن

︎﹫﹟ ︋﹢ک
﹡︪︀﹡﹥ ﹎︢ار ﹋︐︀ب و ﹎﹫︣ه ﹡﹍︡ار﹡︡ه ورق

P029 کدمحصول 



24.800 ︑﹢﹝︀ن



29.600 ︑﹢﹝︀ن

﹎﹙︡ان ︨︣ا﹝﹫﹊﹩ ︋﹥ ﹨﹞︣اه ﹎﹫︀ه
﹢د ﹢ا﹨︡︋   ︠︣﹫︽︐﹞ ︀﹍﹡ع ر﹢﹠︑

P066 کدمحصول 



29.600 ︑﹢﹝︀ن



23.800 ︑﹢﹝︀ن

﹩﹞︣ ﹟﹋ ︹﹝︗ ︡ز﹁︣ی﹠﹨
P035 کدمحصول 



23.800 ︑﹢﹝︀ن



﹝﹢س ︎︡
﹉︪  ︠﹤︊﹠ از ︗﹠︦ ﹢ب︎ 

P013  کدمحصول 
P014  کدمحصول 

30.700 ︑﹢﹝︀ن



 30.700 ︑﹢﹝︀ن

30.700 ︑﹢﹝︀ن



د﹝﹠﹢ش ︀︑ ︕﹠︎ ﹩︋﹢﹩ در ︗︺︊﹥ ︵︣ح ︣م
﹨﹞︣اه ︋︀ ︫﹊﹑ت و ︑﹢ری

︑﹢﹝︀ن171.000 

P012 کدمحصول 



P010کدمحصول 

︎﹊﹫︕ ︨﹥ ︻︡ی د﹝﹠﹢ش

83.700 ︑﹢﹝︀ن

40.700 ︑﹢﹝︀ن

﹊﹑ت و ︑﹢ری  ︫︀ ︀ر ︻︡دی︋ 
P011 کدمحصول 

P011کدمحصول 



︀ن  ︋﹜﹫︨
﹩︋﹢ ﹟﹋ ︹﹝︗ ﹜﹫ ﹨﹠︡ز﹁︣ی و︨ 

P033  کدمحصول 

10.000 ︑﹢﹝︀ن



10.000 ︑﹢﹝︀ن



︑﹢﹝︀ن

︑﹆﹢︀︎ ﹜﹥ ﹋﹢︑︀ه آ︗︣ی
︋﹥ ﹨﹞︣اه ︑﹆﹢﹛ ا︠︐︭︀︮﹩

P022  کد محصول

 52.400



52.400 ︑﹢﹝︀ن



︑﹢﹝︀ن

دو︫﹫︉
︿﹚︐﹞ ﹤︡ار﹡︡ه ︑﹙﹀﹟ ﹨﹞︣اه در دو زاو﹍﹡ ﹤︀︎

P030  کد محصول

 40.400



40.400 ︑﹢﹝︀ن



︑﹢﹝︀ن

﹟﹫ ﹤︋-رو﹝﹫︤ی اداری ️︨
️︻︀ ︖︀ی︨   ︋﹜﹢﹆︑ ︀ب︐﹡ا ️﹫﹚︋︀﹇ ︀  ︋،﹩︀︗ ﹤︋︀︗ ﹏︋︀﹇ ︤ی، ﹝︐︽﹫︣ و﹚﹁ ﹤︺︴﹇ ﹤︨  

P023  کد محصول

 132.000



132.000 ︑﹢﹝︀ن



︑﹢﹝︀ن

﹋﹛ ︗︀ (﹡﹢ا︋︀ن ﹋﹢﹉)ا
﹩︋﹢ ﹉﹫︐︨﹢﹋و ا︨︍︊﹊︣ آ ﹤︀︎

P021  کد محصول

 21.400



21.400 ︑﹢﹝︀ن



︎﹫ــ﹟ ︋ُــ︣د
﹠︊﹥ ای ﹝﹍﹠️ ﹢ب︎ 

P037  کد محصول

18.800 ︑﹢﹝︀ن



18.800 ︑﹢﹝︀ن



︨︀﹜﹫︀ن ︀︎︡ار
﹩﹠︐  ︋﹤︀  ︎﹤﹡︀﹫﹨︀﹞ ﹜﹢﹆︑

P034 کدمحصول 

 92.700 ︑﹢﹝︀ن



 92.700 ︑﹢﹝︀ن



دوست عزیز
با سپاس از اینکه وقت با ارزش خود را گذاشته و از محصوالت دیدینو دیدن فرمودید.

همانطور که متوجه شدید این کاتالوگ تمام محصوالت گروه ما نبوده و از تنوع متفاوت ترى بر خوردار است.
(تمامى محصوالت چوبى ، از چوب راش ساخته شده است.)

الزم به ذکر است که گروه ما در وحله اول خود را مشاور و طراح محصوالت خالق معرفى میکند.
این بدین معنى است که نسبت به مواردى همچون

 نوع کسب و کار شما، نیازو مخاطب شما، تیراژ و نحوه ارائه هدایاى شما و . . . 
 پیشنهادات براى تهیه محصول خدمتتان ارائه میگردد.

به همین علت از ما بخواهید تا هدیه ویژه شما را، خدمتتان معرفى کنیم .

 پیشاپیش از توجه شما سپاسگذار هستیم
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و  مشتریان  نظرات  نقطه  و  سالیق  گرفتن  نظر  در  کارشناسانه،  نگاه  و  تحقیق  گروهى،  تفکر  و  کار  بر  تکیه  با  دیدینو   -
مخاطبانشان، سعى بر کشف ایده هاى نو داشته تا در دنیاى رقابت با خلق محصوالت نو و اثر بخش ، همواره براى کسب 

نتیجه طالیى و سهولت در موفقیت روز افزون در حرکت باشد.
- دیدینو  خود را یک گروه تبلیغاتى نمى داند. ماموریت اصلى و بنیادى آن ارائه ى راه حل هاى جذاب و مقرون به صرفه براى 
ایجاد ارتباطى موثر بین صاحبین کسب و کار و مشتریانشان است. ما سعى داریم که تنها یک کار، اما آن را با دیدینو ،و 

کارشناسانه انجام دهیم.
- دیدینو بسترى براى کشف و معرفى استعداد هاى بومى در جهت تولید محصوالت تاثیرگذار و خالق ایرانى ( هدایاى 

تبلیغاتى ) را فراهم میسازد .
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