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قهوه وجود دارد. این که آیا برای گرم  انواع خاصی لیوان دمطالب نشان می دهد برای هر موقعیتی که می توانید تصور کنی

خنک برای کار، مطمئناً گزینه های زیادی پیدا خواهید  لیوان کنگه داشتن قهوه خود در یک سفر کمپینگ نیاز دارید یا ی

 .قهوه را از هم متمایز می کند انواع مختلف لیوان کرد. اما هدف خاص آنها تنها چیزی نیست که

آنها را می توان بر اساس مواد، نوع قهوه ای که در خود نگه می دارند، یا به عنوان مثال، تعداد دیوارهای آنها )یک یا دو 

هدف خاصی دارد و دارای مجموعه ای از ویژگی های متمایز  نوع لیوان رطبقه بندی کرد. نیازی به گفتن نیست که هنفر( 

 است.

 انواع لیوان قهوه:

قهوه بیندازیم. ما آنها را بر اساس مصارف مورد استفاده، مواد طبقه بندی  نلیوا مختلف انواع اکنون، بیایید نگاهی سریع به

 .کردیم

 قهوه لیوان فشفاف به عنوان یکی از انواع مختل فنجان یک

 . لیوان کالسیک1

https://www.hamedprint.ir/%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d9%84%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86/
https://www.hamedprint.ir/%da%86%d8%a7%d9%be-%d8%b1%d9%88%db%8c-%d9%84%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d9%85%db%8c%da%a9%db%8c/
https://www.hamedprint.ir/product/%da%86%d8%a7%d9%be-%d8%b1%d9%88%db%8c-%d9%81%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d9%81%db%8c%d8%af-%d9%88-%d9%85%d8%b4%da%a9%db%8c/


 

 
 

یا پرسلن ساخته می شوند. اندازه و پایه آنها  شیشه اونس مایع را در خود جای می دهند و معموالً از 8ها حدود  لیوان این

های شیشه ای ممکن است دسته  لیوان ،ست، اما دسته تنها چیزی است که تفاوت را ایجاد می کند. به عنوان مثالیکسان ا

بسیار کوچکی داشته باشند که می تواند در دست گرفتن آنها ناخوشایند باشد. در انتخاب مواد دقت کنید. برخی گرما و 

 را بسیار بهتر از بقیه حفظ می کنند. قهوه مطع

 وان مسافرتی. لی2

 می تواند مشکل باشد. باکه مطابق سلیقه شما باشد  یمسافرت قهوه لیوان بهترین ببا توجه به تعداد مدل های موجود، انتخا

این حال، ویژگی های حفظ گرما و مهر و موم محکم مهمترین ویژگی ها هستند. عالوه بر این، باید محصول دیگری را که 

 برای ماشین ظرفشویی آماده است انتخاب کنید.

 . لیوان دیمیتاس3

اسپرسو است. اینها نباید تزئین داخلی داشته باشند و حداکثر  فنجان برای روشن شدن همه چیز، دیمیتاس نام دیگری برای

است که یک فنجان اسپرسو با دیوار ضخیم تر انتخاب کنید تا گرمای مطلوب را  باشد. نکته مهم این 3.4ozظرفیت آنها در 

 حفظ کند.

 . لیوان تامپلر4

لیوان  را با هم ترکیب می کنند. آنها شکل یک لیوان مسافرتی و لیوان های کالسیک تامپلرها بهترین ویژگی های

یاز دارید ن فنجان /لیوان جا می شوند. اگر به یک لیوانی ر جارا دارند اما معموالً بسیار بلندتر هستند و به راحتی د کالسیک

 که بتواند گرما را برای مدت طوالنی حفظ کند، تامپلریک انتخاب عالی است.

https://www.hamedprint.ir/%da%86%d8%a7%d9%be-%d8%b1%d9%88%db%8c-%d9%84%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d9%85%db%8c%da%a9%db%8c/
https://www.hamedprint.ir/product/%da%86%d8%a7%d9%be-%d8%b1%d9%88%db%8c-%d9%81%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d9%81%db%8c%d8%af-%d9%88-%d9%85%d8%b4%da%a9%db%8c/


 

 
 

 

 نلیوا چاپ آنالین سفارش

 مواد سازنده لیوانگال

 . سرامیک1

بسیار عالی هستند زیرا معموالً طوالنی مدت و به طور مساوی گرما را پخش می کنند. به عالوه،  لیوان های سرامیکی

را در  لیوان سرامیکی تنوع باور نکردنی از سبک ها و اشکال برای انتخاب وجود دارد. عالوه بر این، می توانید یک

 رفشویی بدون نگرانی قرار دهید.ماشین ظ

 . شیشه2

شیک هستند و گزینه های زیادی برای انتخاب وجود دارد. آنها دارای خواص  سرامیک دای مانن لیوان ها/لیوان های شیشه

 عالی برای حفظ گرما هستند اما در صورت افتادن مستعد ترک خوردگی و ترک هستند.

 . ظروف سنگی3

با دوام و دارای ظاهر خاصی هستند. عالوه بر این، مواد اجازه می دهد  سنگی یست، اما ظروفن محبوب ماگرچه آنقدرها ه

 پاک کنید. لیوان تا تعمیر و نگهداری فوق العاده آسان است. فقط می توانید حلقه قهوه را قبل از شستن این

https://www.hamedprint.ir/%da%86%d8%a7%d9%be-%d8%b1%d9%88%db%8c-%d9%84%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d9%85%db%8c%da%a9%db%8c/
https://www.hamedprint.ir/gallery/
https://www.hamedprint.ir/%da%86%d8%a7%d9%be-%d8%b1%d9%88%db%8c-%d9%84%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d9%85%db%8c%da%a9%db%8c/
https://www.hamedprint.ir/%da%86%d8%a7%d9%be-%d8%b1%d9%88%db%8c-%d9%84%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d9%85%db%8c%da%a9%db%8c/


 

 
 

 . فوالد ضد زنگ4

استفاده می شود. اینها همچنین دارای یک درپوش هستند که  لیوان های قهوه مسافرتی معموالً از فوالد ضد زنگ در

 .اطمینان حاصل می کند که هیچ نشتی وجود ندارد و گاهی اوقات دسته ای برای راحتی بیشتر وجود دارد

و … صحبت می کنید، دو سوال بزرگ وجود دارد. چقدر طول می کشد تا قهوه شما داغ شود  یحرارت لیوان دوقتی در مور

 کشد تا خنک شود تا بتوانید آن را بنوشید؟چقدر طول می 

 

 . لیوان چینی5

https://www.hamedprint.ir/product/%da%86%d8%a7%d9%be-%d8%b1%d9%88%db%8c-%d9%84%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%aa%db%8c-%db%8c%d8%a7-%d8%ac%d8%a7%d8%af%d9%88%d8%a6%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d8%af%d9%84/
https://www.hamedprint.ir/%da%86%d8%a7%d9%be-%d8%b1%d9%88%db%8c-%d9%84%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d9%85%db%8c%da%a9%db%8c/


 

 
 

و قابلیت جمع آوری،  جذابیت است. اما با وجود از زمان سلسله مینگ، سفال چینی از نظر ظاهر و کیفیت بی نظیر بوده

 چینی یک نقطه ضعف عمده دارد. نیاز به مراقبت و نگهداری خاصی دارد زیرا مواد بسیار شکننده هستند.

 . مالمین6

های مالمین آماده برای ماشین  فنجان این ماده مصنوعی جنبه های مثبت زیادی دارد. گرما را به خوبی حفظ می کند،

های مالمین را با قهوه خود گرم کنید زیرا  فنجان دیی هستند و مقرون به صرفه ترین آنها است. با این حال، نبایظرفشو

 .ممکن است به مرور زمان به آنها آسیب برساند

 یل بهو است یسرامیک های لیوان گرما را برای طوالنی ترین زمان حفظ می کنند. ای شیشه های لیوان ،بر اساس آزمایش

 ترتیب رتبه های دوم و سوم را به خود اختصاص می دهند.

 

 عملکرد ویژه

 . بریزید1

شده اند. و بهترین چیز این است که  طراحی هایی بریزید که برای این نوع قهوه یحرارت ماگ همانطور که از نامش پیداست ،

 دم کشیدن در خود جام اتفاق می افتد.

 . تازگی2

https://www.hamedprint.ir/product/%da%86%d8%a7%d9%be-%d8%b1%d9%88%db%8c-%d9%84%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b4%db%8c%d8%b4%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%a7%d8%aa/
https://www.hamedprint.ir/product/%da%86%d8%a7%d9%be-%d8%b1%d9%88%db%8c-%d9%84%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d9%85%db%8c%da%a9%db%8c-%d8%b3%d9%81%db%8c%d8%af-%d8%a8%d8%a7%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d8%af%d9%84%d8%ae%d9%88%d8%a7/
https://www.hamedprint.ir/product/%da%86%d8%a7%d9%be-%d8%b1%d9%88%db%8c-%d9%84%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%aa%db%8c-%db%8c%d8%a7-%d8%ac%d8%a7%d8%af%d9%88%d8%a6%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d8%af%d9%84/
https://www.hamedprint.ir/%da%86%d8%a7%d9%be-%d8%b1%d9%88%db%8c-%d9%84%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d9%85%db%8c%da%a9%db%8c/


 

 
 

های عجیب و غریب قهوه است که به صورت آنالین رواج داشته است. احتماالً قبالً لنز  انواع فنجان این نوع شامل همه

 د تکان دهنده را دیده اید. هر دو در این دسته قرار می گیرند.های خو فنجان دوربین یا

 . دو جداره3

های قهوه دو جداره ظاهری براق دارند، اما برای نگه داشتن آنها خیلی داغ نمی  ماگ از آنجایی که دسته ای وجود ندارد،

 در داخل شناور است.شفاف دو جداره را انتخاب کنید، یک توهم نوری جالب از قهوه  فنجان کشوند. اگر ی

 . پرنعمت4

یا قبل از آن ساخته شده اند در رده پرنعمت تعلق دارند. اینها قابل جمع آوری هستند و  1950قهوه ای که در دهه  لیوان های

می توانند بسیار زیبا به نظر برسند، اما مراقب شکستگی های کوچک باشید و مطمئن شوید که مواد برای استفاده ایمن 

 هستند.

 . فنجان + سینی میان وعده5

قهوه است. از طرفی، شما فقط به یک دست نیاز دارید تا هم میان  فنجان سینی میان وعده بسیار بزرگتر از نعلبکی معمولی

 وعده و هم قهوه را نگه دارید. با این حال، این ترکیب های قهوه و تنقالت در محدوده قیمت باالتری قرار دارند.

 . روکش طال6

یک امر ضروری است. این  روکش طال می خواهید که شایسته حق امتیاز باشد؟ اگر چنین است، یک ست با نیفنجا

 ها نسبتاً بادوام هستند، اما شما باید آنها را با دست بشویید تا آبکاری دست نخورده باقی بماند. ماگ نوع

 . لیوان های شخصی شده7

که دارای طراحی منحصر به فرد است و تجربه نوشیدن قهوه شما را خاص می کند، وجود  سفارشی لیوان دهیچ چیزی مانن

 کنید. سفارشی یا فنجان را صرف نظر از جنس یا نوع آن نلیوا رندارد. امروزه می توانید تقریبا ه

 نتیجه گیری

https://www.hamedprint.ir/%da%86%d8%a7%d9%be-%d8%b1%d9%88%db%8c-%d9%84%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d9%85%db%8c%da%a9%db%8c/


 

 
 

نیز وجود دارد که معموالً در دنیای سریع امروزه  یجادوی یا حرارتی های لیوان روی عکس چاپ عالوه بر انواع این مقاله،

بوده و بعد از ریختن مایعات داغ داخل  مشکی در حالت عادی حرارتی زیبای های لیوان مورد استفاده قرار می گیرد. این

می باشد. یکی دیگر … و تولد، سالگرد ازدواج مانند هدایای خاص آنها عکس ظاهر می شود که بسیار مناسب

های فوم یکبار مصرف در جهان  فنجان درصد 70های پرمصرف لیوان های یکبار مصرف هستند. آیا می دانید  نلیوا زا

 .رهبر بالمنازع صنعت یکبار مصرف است Dart Container Corporationود؟ شرکت از یک شرکت تهیه می ش

های یکبار مصرف ممکن است گزینه خوبی باشد، اما لزوماً سازگار با محیط زیست نیستند.  فنجان اگر اغلب در سفر هستید

ی دائمی و قابل استفاده مجدد از ها لیوان زاگر در مورد لذت بردن از قهوه و مراقبت از محیط زیست جدی هستید، یکی ا

های قهوه را بررسی کردیم تا به شما کمک کند انتخاب های خود را  بهترین لیوان ناین مقاله راه حل بهتری است. ما همچنی

 محدود کنید.

 

hamedprint  خدمات آنالین:ارائه دهنده 

 تابلو چاپ . کریستال چاپ . ساعت چاپ . کوسن چاپ . پازل چاپ . سنگ چاپ . تیشرت روی چاپ . لیوان چاپ

  بشقاب چاپ . فرش
 کاتالوگ، تراکت، ویزیت، کارت بنر، انواع چاپ و طراحی ؛اتومات دسته برنجی، چندرنگ، ژالتینی، مهر انواع ساخت

  متون تخصصی جمهتر و تایپ و… و بروشور

را با باالترین کیفیت و مناسب ترین قیمت برای شما عزیزان فراهم آورده است. میتوانید سفارشات آنالین خود را برای … و

 ما ارسال نموده تا درب منزل تحویل بگیرید

  

 

 

https://www.hamedprint.ir/product/%da%86%d8%a7%d9%be-%d8%b1%d9%88%db%8c-%d9%84%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%aa%db%8c-%db%8c%d8%a7-%d8%ac%d8%a7%d8%af%d9%88%d8%a6%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d8%af%d9%84/
https://www.hamedprint.ir/product/%da%86%d8%a7%d9%be-%d8%b1%d9%88%db%8c-%d9%84%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%aa%db%8c-%db%8c%d8%a7-%d8%ac%d8%a7%d8%af%d9%88%d8%a6%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d8%af%d9%84/
https://www.hamedprint.ir/%DA%86%D8%A7%D9%BE-%D9%84%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86/
https://www.hamedprint.ir/%DA%86%D8%A7%D9%BE-%D9%84%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86/
https://www.hamedprint.ir/
https://www.hamedprint.ir/%da%86%d8%a7%d9%be-%d8%b1%d9%88%db%8c-%d9%84%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d9%85%db%8c%da%a9%db%8c/
https://www.hamedprint.ir/%da%86%d8%a7%d9%be-%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%aa%db%8c%d8%b4%d8%b1%d8%aa/
https://www.hamedprint.ir/rock/
https://www.hamedprint.ir/puzzle/
https://www.hamedprint.ir/pillow/
https://www.hamedprint.ir/%da%86%d8%a7%d9%be-%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%aa/
https://www.hamedprint.ir/%da%86%d8%a7%d9%be-%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d8%b1%d9%88%db%8c-%d9%82%d8%a7%d8%a8-%da%a9%d8%b1%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c/
https://www.hamedprint.ir/carpet/
https://www.hamedprint.ir/carpet/
https://www.hamedprint.ir/plate/
https://www.hamedprint.ir/%d9%85%d9%8f%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%da%98%d9%84%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%86%db%8c-%da%86%d9%86%d8%af%d8%b1%d9%86%da%af-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%ac%db%8c/
https://www.hamedprint.ir/designing/
https://www.hamedprint.ir/designing/
https://www.hamedprint.ir/%d8%aa%d8%a7%db%8c%d9%be-%d9%88-%d8%aa%d8%b1%d8%ac%d9%85%d9%87-%d9%85%d8%aa%d9%88%d9%86/
https://www.hamedprint.ir/%d9%86%d8%ad%d9%88%d9%87-%d8%aa%d8%b2%db%8c%db%8c%d9%86-%d9%84%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86/


 

 
 

 لیوان تزیین نحوه

 نحوه تزیین لیوان مواد و روش ها... PDFذانلود 

 

 لیوان تهیه طرز

 طرز تهیه لیوان مواد و روش ها... PDFدانلود 

 

 عکس لیوان تهیه طرز

 طرز تهیه لیوان عکس مواد و روش... pdfدانلود 

https://www.hamedprint.ir/%d9%86%d8%ad%d9%88%d9%87-%d8%aa%d8%b2%db%8c%db%8c%d9%86-%d9%84%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86/
https://www.hamedprint.ir/how-to-make-mugs/
https://www.hamedprint.ir/%d8%b7%d8%b1%d8%b2-%d8%aa%d9%87%db%8c%d9%87-%d9%84%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b9%da%a9%d8%b3/
https://www.hamedprint.ir/how-to-make-mugs/
https://www.hamedprint.ir/%d8%b7%d8%b1%d8%b2-%d8%aa%d9%87%db%8c%d9%87-%d9%84%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b9%da%a9%d8%b3/


 

 
 

 

 سابلیمیشن ترفند و نکته 30

 برای ارائه... PDFنکته و ترفند سابلیمیشن دانلود  30

 

 کنید ایجاد Illustrator Adobe در قهوه لیوان طرح یک

 لیوان... PDFدانلود   Adobe Illustratorطراحی لیوان قهوه در 

https://www.hamedprint.ir/30-%d9%86%da%a9%d8%aa%d9%87-%d9%88-%d8%aa%d8%b1%d9%81%d9%86%d8%af-%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%84%db%8c%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%86/
https://www.hamedprint.ir/%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d9%84%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-adobe-illustrator/
https://www.hamedprint.ir/30-%d9%86%da%a9%d8%aa%d9%87-%d9%88-%d8%aa%d8%b1%d9%81%d9%86%d8%af-%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%84%db%8c%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%86/
https://www.hamedprint.ir/%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d9%84%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-adobe-illustrator/


 

 
 

 

 کنیم ینتزئ را ها لیوان چگونه

 مواد... PDFچگونه لیوان ها را تزئین کنیم دانلود 

 

 غذاخوری تا حیوانات جمجمه از لیوان: ساخت تاریخچه

 تجربه لذت... PDFتاریخچه ساخت لیوان های قهوه دانلود  

https://www.hamedprint.ir/%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d9%84%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%d9%87%d8%a7-%d8%b1%d8%a7-%d8%aa%d8%b2%d8%a6%db%8c%d9%86-%da%a9%d9%86%db%8c%d9%85/
https://www.hamedprint.ir/%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae%da%86%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d9%84%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86/
https://www.hamedprint.ir/%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d9%84%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%d9%87%d8%a7-%d8%b1%d8%a7-%d8%aa%d8%b2%d8%a6%db%8c%d9%86-%da%a9%d9%86%db%8c%d9%85/
https://www.hamedprint.ir/%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae%da%86%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d9%84%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86/


 

 
 

 

 چیست؟ رنگ دهنده تغییر جادویی لیوان

 لیوان... PDFلیوان جادویی تغییر دهنده رنگ چیست؟ دانلود 

 

 تیشرت نمایش صفحه روی چاپ از مختصری تاریخچه

 ..آیا. PDFتاریخچه چاپ روی صفحه نمایش تیشرت دانلود 

https://www.hamedprint.ir/%d9%84%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%ac%d8%a7%d8%af%d9%88%db%8c%db%8c-%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1-%d8%af%d9%87%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%b1%d9%86%da%af-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f/
https://www.hamedprint.ir/%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae%da%86%d9%87-%d8%aa%db%8c%d8%b4%d8%b1%d8%aa/
https://www.hamedprint.ir/%d9%84%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%ac%d8%a7%d8%af%d9%88%db%8c%db%8c-%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1-%d8%af%d9%87%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%b1%d9%86%da%af-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f/
https://www.hamedprint.ir/%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae%da%86%d9%87-%d8%aa%db%8c%d8%b4%d8%b1%d8%aa/


 

 
 

 

 قهوه های لیوان تکامل

 آیا تا به... PDFتکامل لیوان های قهوه دانلود 

 

 دهید انجام باید که کارهایی کنید: شروع را خود چاپ کار و کسب

 کسب و کار چاپ سابلیمیشن خود را شروع کنید...

https://www.hamedprint.ir/%d8%aa%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d9%84%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%82%d9%87%d9%88%d9%87/
https://www.hamedprint.ir/%da%a9%d8%b3%d8%a8-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%84%db%8c%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%86-%d8%ae%d9%88%d8%af-%d8%b1%d8%a7-%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%da%a9%d9%86%db%8c%d8%af-%da%a9%d8%a7/
https://www.hamedprint.ir/%d8%aa%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d9%84%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%82%d9%87%d9%88%d9%87/
https://www.hamedprint.ir/%da%a9%d8%b3%d8%a8-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%84%db%8c%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%86-%d8%ae%d9%88%d8%af-%d8%b1%d8%a7-%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%da%a9%d9%86%db%8c%d8%af-%da%a9%d8%a7/


 

 
 

 

 بلیغاتیت بازاریابی

 تکنیک محبوب... PDF 5بازاریابی تبلیغاتی چاپ لیوان دانلود 

 

 لیوان چاپ های تکنیک

 لیوان و فنجان... PDFتکنیک های چاپ لیوان دانلود 

https://www.hamedprint.ir/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa%db%8c-%da%86%d8%a7%d9%be-%d9%84%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86/
https://www.hamedprint.ir/%d8%aa%da%a9%d9%86%db%8c%da%a9-%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%86%d8%a7%d9%be-%d9%84%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86/
https://www.hamedprint.ir/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa%db%8c-%da%86%d8%a7%d9%be-%d9%84%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86/
https://www.hamedprint.ir/%d8%aa%da%a9%d9%86%db%8c%da%a9-%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%86%d8%a7%d9%be-%d9%84%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86/


 

 
 

 

 سفارشی لیوان چاپ

 بسیار پیش آمده که... PDFچاپ لیوان سفارشی دانلود 

 

 دستی بصورت لیوان چاپ

 پیش آمده...چاپ لیوان بصورت دستی بسیار  PDFدانلود 

https://www.hamedprint.ir/%da%86%d8%a7%d9%be-%d9%85%d8%a7%da%af-%d8%b3%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b4%db%8c/
https://www.hamedprint.ir/%da%86%d8%a7%d9%be-%d9%84%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%aa-%d8%af%d8%b3%d8%aa%db%8c/
https://www.hamedprint.ir/%da%86%d8%a7%d9%be-%d9%85%d8%a7%da%af-%d8%b3%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b4%db%8c/
https://www.hamedprint.ir/%da%86%d8%a7%d9%be-%d9%84%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%aa-%d8%af%d8%b3%d8%aa%db%8c/


 

 
 

 

 کنم؟ انتخاب را قهوه لیوان چگونه

 2021, 3جوالی 

 «لیوان و ماگ»در 

 

 برتر سرامیکی های لیوان روی عکس چاپ کیفیت بهترین

 2021, 13ژوئن 

 «لیوان و ماگ»در 

 

 چاپ روشهای و سفارشی قهوه لیوانهای برای شما راهنمای
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