
 

 
 

 ویژه آقا مهندس های عزیز چاپ عکس روی لیوان

ت. اس ها می باشد که بسیار مناسب هدایای مهندسان گرانقدر ماگ یکی از پرطرفدار ترین ویژه روز مهندس چاپ لیوان

 بسیار باالیی برخوردارند و کیفیت چاپ ها از کیفیت ماگ وجود دارد. این ماگ ها و متن روی این چاپ عکس امکان

ها چشم هر بیننده ای را به خود جلب می کنند. میتوان به  ماگ شده بسیار باال، درخشنده و جذاب می باشد. این تصاویر چاپ

یکی از  چاپ عالی و قیمت ارزان ها به علت لیوان زیبا لذت نبرد. این هدیه جرأت گفت کمتر کسی است از دیدن این

پرفروش ترین محصوالت تبلیغاتی می باشند و همچنین هدیه ای ماندگار که تا سالها در عین جذابیت یاداور محصوالت شما 

 .ها به گونه ای است که با شستشو از بین نمی رود و دوام بسیار زیادی دارد لیوان نیز هستند. ساختار این

بهترین گزینه اقتصادی برای  لیوان های تبلیغاتی را شامل می شود. خرید چاپ حامد بخش بزرگی از خدمات چاپ ماگ

 می توانید با ارسال  می شود. شما ماگ ها چاپ طرح یا لوگو دو طرف اینتبلیغات کاال و خدمات شما می باشد. معموال 

را به  چاپ لیوان ما بهره مند شوید. ما در اسرع وقت با مناسب ترین قیمت خدمات چاپ و طرح موردنظر از خدمات عکس

 .شما ارئه می دهیم

 مزایای چاپ لیوان

 هدیه ای مناسب و ارزان قیمت 
 زیبا و جذاب 
 قابل شستشو 
 کیفیت رنگ باال و درخشندگی زیبا 
 مناسب تبلیغات 
 سابلیمیشن چاپ نوع 
 در رنگهای مختلف 
 جنس سرامیکی 

 مشخصات کلی

بوده و در برابر حرارت مقاومت بسیار باالیی دارد. بسیار درخشنده بوده و از آنجا که رنگ  سرامیک از لیوان جنس این

 .تغییر رنگ ندهد لیوان شسته شود که داخل ماگ پذیری بسیار باالیی دارد ترجیحاً توصیه میشود بعد از مصرف چای

 امکان چاپ تکی و تیراژ ماگ

خود را با مناسب ترین قیمت و بهترین  سفارشات تکی و تیراژ را فراهم آورده که شما عزیزان بتوانید این امکان چاپ حامد

داریم و میتوانید از منزل خود به راحتی با ثبت سفارش آنالین از  سراسر کشور ارسال کیفیت داشته باشید. ما همچنین به

 .خدمات ارزنده ما بهره مند گردید

 چاپ عکس روی لیوان ابعاد قابل

 خود از این فضا استفادهرا دارد که شما می توانید با توجه به نیاز  چاپ قابلیت ماگ سانتی متر دور تا دور 9.5در  20ابعاد 

 .استفاده نمایید ماگ در جلو و پشت چاپ لوگو می توانید به صورت چاپ لوگو کنید. همچنین برای

 تکنولوژی چاپ عکس روی لیوان حرارتی یا جادویی
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سابلیمیشن بسیار باال بوده  چاپی انجام می پذیرد. کیفیت محصوالت چاپ سابلیمیشن با استفاده از سیستم چاپ لیوان حرارتی

فت می باشد با شستشو و به مرور زمان رنگ ر چاپ حرارتی و دوام رنگ و درخشندگی بسیار باالیی دارند. از آنجا که

 .رفته و ماندگاری بسیار باالیی دارد ماگ ندارد. رنگ کامالً به خورد

 چاپ لیوان حرارتی یا جادویی

 ها در حالت عادی لیوان می باشد. این چاپ لیوان حرارتی یا جادویی ها لیوان یکی از جذاب ترین و پرطرفدار ترین

 ها بسیار مناسب برای لیوان اهر می شود. اینظ عکس هستند و وقتی مایعات داغ داخل انها ریخته می شود مشکی

 جشن فارغ التحصیلی ،ولنتاین ،سالگرد ازدواج ،روز زن یا مرد ،تولد عزیزانتان در مناسبت های مختلف مانند سورپرایز

 .و... می باشد

  در مشهد چاپ عکس روی لیوان حرارتی یا جادویی چاپ حامد مرکز تخصصی

 ،دسته و داخل رنگی ،لیوان سرامیکی سفید از جمله لیوان های تبلیغاتی چاپ ارائه دهنده بهترین و زیباترین چاپ حامد

و... می باشد. شما می توانید با توجه به  فنجان ،ماگ اکلیلی ،ماگ شیشه ای ،جادویی لیوان حرارتی یا ،لیوان دسته قلبی

 .را سفارش داده و از نوشیدن در آن لذت ببرید ماگ نیاز خود بهترین

 :همچنین خدمات چاپ حامد همکاران ارشد ما در

 ،چاپ پازل ،چاپ ساعت ،چاپ تابلوفرش ،چاپ سنگ ،چاپ عکس روی تی شرت

ساخت انواع مهر ژالتینی،  )،  چاپ بشقاب ،چاپ قاب کریستال ،چاپ کوسن

طراحی و چاپ انواع بنر، کارت ویزیت،  ،(چندرنگ، برنجی، دسته اتومات

  صصی متونتایپ و ترجمه تخ و... و تراکت، کاتالوگ، بروشور

 .را با باالترین کیفیت و در سریع ترین زمان ممکن انجام می دهند

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjmpdrkr9jwAhXLsKQKHTA1BSMQFjACegQIBBAD&url=https%3A%2F%2Ffa.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25DA%2586%25D8%25A7%25D9%25BE_%25D8%25AD%25D8%25B1%25D8%25A7%25D8%25B1%25D8%25AA%25DB%258C&usg=AOvVaw3C0lKQbBnRytOfliQrMcaN&cshid=1621517605705974
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/
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/carpet/
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/puzzle/
https://www.hamedprint.ir/pillow/
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/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/%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/

