
سالنامه آپادانا در سال ١٣٨۵ با هدف فرهنگـسازی در زمینه ارائه

خدمات مطلوب چاپ،تبلیغات،بازاریـابی و واردات هـدایای تبلیـغاتی

شروع به فعالیت نمود.

این مجموعه با گرد هم آوردن گـروه های تخصـصی در زمیـنه چاپ و

صحافی با بهره گیــری از مدرن تریــن ماشین آالت سعــی دارد تـا از 

طریق ارائه خدمات یک پارچه تبلیغاتی بـه شکل تخصـصی پاسخگوی

کلیه نیازهای مشتریان خود باشد.

خداوند متعال را سپاس می گوییم که ما را توانی بخشید تا بار دیگر

با گرد آوری محصوالت جدید،متنوع و با کیفیت در کنار شما همکاران 

تولید کنندگان،شرکت ها و موسسات خصوصی و...باشیم تا با هم 

گامی در جهت برآورده کردن نیازهایتان در دست یابی به آرمـان ها 

و اهداف تبلیغاتی خود بردارید.



کد ١‐ست مدیریتی
سالنامه سایز اروپایی،هدفون وایرلس یک سال ضمانت،کیف پول چرمی،جاکارتی خودکار و روان نویس



کد:٢‐ست مدیریتی
سالنامه وزیری،ساعت مچی بند چرمی،یک سال ضمانت،کیف پول چرمی،جاکارتی،خودکار و روان نویس



کد ٣‐سالنامه ارگانایزر جلد ترمو شعردار نفیس

نوع صحافی:قفل ۶حلقه کالسوری فلزی



کد ۴‐سالنامه ارگانایزر رقعی جلد پارچه ای متالیک پالک دار
نوع صحافی:قفل ٢٠ حلقه کالسوری، ٢روز در یک صفحه (کاغذ کرم)



سالنامه وزیری جلد ترمو شعردار نفیسکد ۵‐



سالنامه وزیری جلد ترمو پل دار کد ۶‐



کد ٧‐سالنامه وزیری جلد ترمو پالک دار



سالنامه وزیری جلد پوست ماری پالک دارکد ٨‐



سالنامه  وزیری جلد ترمو طرح سیاه قلمکد ٩‐



سالنامه وزیری جلد پارچه ای متالیک ٣ تکهکد ١٠‐



سالنامه وزیری جلد نرمکد ١١‐



سالنامه وزیری جلد گالینگور طرح ترمو پل دار جلد برجستهکد:١٢‐



سالنامه وزیری جلد گالینگور ٢ تکه طرح دار کد ١٣‐



کد ١۴‐سالنامه رقعی زبانه دار



سالنامه رقعی جلد ترمو پالک دارکد ١۶‐سالنامه  رقعی پارچه ای الوانکد ١٧‐
سالنامه رقعی جلد ترمو طرح پوست ماریکد ١۵‐



سالنامه رقعی جلد ترمو پالک دارکد ١۶‐



سالنامه  رقعی پارچه ای الوانکد ١٧‐



سالنامه رقعی جلد ترمو ٢ تکه ٢روزهکد ١٨‐



سالنامه اروپایی جلد پارچه جین پالکدارکد ٢١‐
کیف پول به همراه تقویم پالتوییکد ٢٠‐

سالنامه  رقعی گالینگور خارجیکد:١٩‐



کیف پول به همراه تقویم پالتوییکد ٢٠‐



سالنامه اروپایی جلد پارچه جین پالکدارکد ٢١‐



کد ٢٢‐سالنامه اروپایی جلد ترمو شعردار نفیس



کد ٢٣‐سالنامه اروپایی جلد ترمو طرح دار 



کد ٢۴‐سالنامه اروپایی جلد ترمو 



کد ٢۵‐سالنامه اروپایی جلد پارچه ای متالیک



کد ٢۶‐سالنامه اروپایی جلد ترمو قاب دار



کد٢٧‐تقویم رومیزی طرح گل



کد٢٨‐تقویم رومیزی طرح کالسیک جام



جاکارتی،خودکار،جاکلیدی استیل



کد:١٠۵‐نیم ست ٢ تکه
جاکلیدی،خودکار طرح باستانی



کد:٢٠۴‐جاکارتی چرمی



کد:٢٠۵‐جاکارتی چرمی



کد ۶١٢٠

کد ٧١٢١‐کیف پول و مدارک چرمیکد ۶١٢٨

کد ۶١٢٣ کد ۶١٢٢

کد ۶١٢۴

جعبه جا کلیدی و فلشکد ٢‐۶١۴۵‐خودکار و روان نویس



داخله رقعی ٢روزه

داخله رقعیداخله وزیری

داخله پالتویی داخله اروپایی

((تمامی داخله ها دارای ١۶ عکس از برج های جهان می باشد))




