לוחות ,יומני שנה ומוצרי פרסום
לקוח יקר,
אנו גאים להציג את קולקציית לוחות ויומני השנה החדשים שלנו
לשנת תשע"ז .2016-2017
כחברה מובילה בייצור והפקה של מוצרי תאריכון ומוצרי פרסום
בכלל ,אנו מציעים מבחר איכותי ומגוון במחירים מיוחדים.

הקדימו להזמין!

נשמח לעמוד לשירותכם,

תשר מוצרי נייר ופרסום בע"מ
טלפון רב קווי ,09-9538300 :פקסsales@tesher.co.il ,09-9538314 :

www.tesher.co.il

לוחות קיר

נופים ואתרים בישראל  -מספר 002

פרחים וצומח בישראל  -מספר 003

שער  12 +תמונות מנופי ארץ ישראל ,תאריכון חודשי,
פרסום המזמין בדף האחרון ,גודל :פתוח  53/32ס"מ,
כריכה :ספירלה ,חור לתלייה

שער  12 +תמונות מפרחי ארץ ישראל ,תאריכון חודשי,
פרסום המזמין בדף האחרון ,גודל :פתוח  53/32ס"מ,
כריכה :ספירלה ,חור לתלייה

לוח אומנות קלאסית  -מספר 004

לוח נופים בישראל  -סיכות מספר 001

שער  12 +ציורים של האומנים הקלאסים המפורסמים
ביותר ,תאריכון חודשי ,פרסום המזמין בדף האחרון,
גודל :פתוח  53/32ס"מ ,כריכה :ספירלה ,חור לתלייה

שער  13 +תמונות מנופי ארץ ישראל ,תאריכון חודשי דו
צדדי ,פרסום המזמין בדף האחרון ,גודל 23/15.5 :ס"מ,
כריכה :סיכות  +מתלה ,חור לתלייה

תשר מוצרי נייר ופרסום בע”מ מקבוצת פלפוט • טלפון09-9538300 :
פקס • 09-9538314 :אי-מיילwww.tesher.co.il • sales@tesher.co.il :

לוחות
שולחן

נופים ואתרים בישראל  -מספר 006

פרחים וצומח בישראל  -מספר 007

 12תמונות -צד א' :תמונה  +תאריכון חודשי צבעוני בכל דף,
צד ב' :תאריכון חודשי מוגדל  +חודש לפני ואחרי ,פרסום
המזמין משני צידי הקרטון ,גודל דף  11/12ס"מ סגור,
כריכה :ספירלה

 12תמונות -צד א' :תמונה  +תאריכון חודשי צבעוני בכל דף,
צד ב' :תאריכון חודשי מוגדל  +חודש לפני ואחרי ,פרסום
המזמין משני צידי הקרטון ,גודל דף  11/12ס"מ סגור,
כריכה :ספירלה

לוח אומנות קלאסית  -מספר 008

לוח שולחני מעמד קשיח  +שעון  -מספר 009

 12תמונות -צד א' :תמונה  +תאריכון חודשי צבעוני בכל דף,
צד ב' :תאריכון חודשי מוגדל  +חודש לפני ואחרי ,פרסום
המזמין משני צידי הקרטון ,גודל דף  11/12ס"מ סגור,
כריכה :ספירלה

 12דפים ,בשילוב שעון מחוגים קוורץ ,גודל דף 16/17
ס"מ ,כריכה :ספירלה ,תאריכון חודשי מוגדל  +חודש לפני
ואחרי  ,פרסום המזמין בהדפסת משי ,משני צידי הקרטון,
צבע מעמד :כחול

תשר מוצרי נייר ופרסום בע”מ מקבוצת פלפוט • טלפון09-9538300 :
פקס • 09-9538314 :אי-מיילwww.tesher.co.il • sales@tesher.co.il :

מעמד
שולחני

לוח שנה במעמד פלסטי שקוף -מלבני

לוח שנה במעמד פלסטי שקוף -עגול

מס׳ 013
 12דפים מעוצבים ע״פ בקשת הלקוח  ,תאריכון חודשי,
פרסום המזמין ע״ג המעמד ,גודל 19/11 :ס"מ.

מס׳ 014
 12דפים מעוצבים ע״פ בקשת הלקוח  ,תאריכון חודשי ,
פרסום המזמין ע״ג המעמד ,גודל 12.5/12.5 :ס"מ .

מעמד שולחני  +שעון

מעמד שולחני  +שעון

מס׳ 015
 700דפי נייר ממו ממותגים ,מעמד קרטון קשיח עם
ציפוי תדביק צבעוני ממותג  +שעון כסף מהודר.

מס׳ 016
 250דפי נייר ממו ממותגים ,מעמד קרטון קשיח עם
ציפוי תדביק צבעוני ממותג  +שעון כסף מהודר.

תשר מוצרי נייר ופרסום בע”מ מקבוצת פלפוט • טלפון09-9538300 :
פקס • 09-9538314 :אי-מיילwww.tesher.co.il • sales@tesher.co.il :

מעמד שולחני+
לוח שנה

מפרט טכני :

כל המעמדים כוללים לוח שנה  13חודשים ,גודל דף  13/12.5ס"מ ,צבע המעמד :כסף/לבן/כחול,
לוח לבחירה :נופים  /פרחים  /אז והיום ,ניתנים לקיפול ולכן נוחים לאריזה ולמשלוח בדואר ,לוח השנה מושחל לתוך כיס
במעמד ,אשר יכול לשמש כמקום לפרסום ו/או תמונה ,פרסום המזמין על גבי הדף האחרון בלוח השנה ,כריכה :ספירלה.

קוביות ממו דמויות עור

 250דפי ממו בגודל  10/10ס״מ,
קופסה מהודרת ,הדפסת שם ולוגו.

לוח שנה  +מתקן דפי ממו
 +עט
מס’ 010

לוח שנה  +מתקן דפי ממו
וסימניות דביקות
מס’ 011

לוח שנה  +מתקן שטוח דפי ממו
וסימניות דביקות זוהרות
מס’ 012

תשר מוצרי נייר ופרסום בע”מ מקבוצת פלפוט • טלפון09-9538300 :
פקס • 09-9538314 :אי-מיילwww.tesher.co.il • sales@tesher.co.il :

יומנים
שבועיים
יומן שבועי מדורג בכריכת טרמו  +גומיה

אינדקס מדורג  16חודש ,נייר קרם ,גומיית סגירה וסימניה
מידות 14/21 )505( :ס״מ מק״ט16221 :
( 17/24 )502ס״מ מק״ט38608 :

יומן שבועי בכריכת

PU

 16חודש ,נייר קרם ,סימניה
מידות 10/17 )604( :ס״מ
מק״ט16220 :

יומן שבועי בכריכת

PU

 16חודש ,נייר קרם ,סימניה
מידות 8/15 )603( :ס״מ
מק״ט34942 :

יומן שבועי בכריכת

PU

 16חודש ,נייר קרם ,סימניה
מידות 7/11 )605( :ס״מה

תשר מוצרי נייר ופרסום בע”מ מקבוצת פלפוט • טלפון09-9538300 :
פקס • 09-9538314 :אי-מיילwww.tesher.co.il • sales@tesher.co.il :

מק״ט46245 :

