
 

 سفارشی لیوان

 

 قاب چاپ . ساعت چاپ . کوسن چاپ . پازل چاپ . سنگ چاپ . تیشرت چاپ . لیوان چاپ

 فرش چاپ . کریستال

 گرمای خاطرات خود را با احساس روی لیوان چاپ کنید

 چاپ لیوان های سرامیکی استاندارد

اندازه مناسب با گزینه  3کنید. در  چاپ شرکت های آرم تا گرفته خانوادگی های عکس از را چیز همه های سفارشی لیوان یرو

 اربسی. باشد می تصویر کیفیت و وضوح باالترین دارای که باشد می چاپ سابلیمیشن های مختلف موجود است. سیستم

 ها ماگ این. باشد می چاپ های سرامیکی در رنگها و مدل های مختلف قابل لیوان عکس های شخصی می باشد. چاپ مناسب

 .باشند می  ده می باشند و بهترین و ارزان ترین هدیه به مناسبت های مختلفدرخشن و شفاف بسیار

 لیوان های استاندارد را خریداری کنید

 

 یسرامیک لیوان آنالین سفارش

https://www.hamedprint.ir/%d9%84%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b4%db%8c/
https://www.hamedprint.ir/
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/


 
 یگالر

 

 جادویی یا حرارت با شده فعال ایه لیوان چاپ

 آشکار ماگ نهای سرامیکی فعال شده در اثر حرارت با قهوه یا چای، خاطرات خود را جادویی نشان دهید. ای لیوان هنگام پر کردن

زیبایتان  تبهترین هدیه در طول سال است! میتوانید عزیزانتان را به یک سورپرایز بی نظیر دعوت کنید و شیرینی خاطرا،رتصوی کننده

 را سالها مشاهده نمایید.

 لیوان های فعال شده با حرارت یا جادویی را بخرید

 یجادوی یا حرارتی لیوان آنالین فارشس

 یگالر

 چگونه لیوان های سفارشی خودم را ایجاد کنم؟

آرم شرکت نیاز داشته باشید، روند سفارش آنالین ما ساده است. ما یک ابزار طراحی آنالین  لیوان 100عکس یا  لیوان 1چه به 

 ینا دهید انجام باید شما که کاری تمام. نمایید ثبت آنالین کاربر پسند ارائه می دهیم که به شما امکان می دهد سفارش خود را

 خود را ثبت کنید. سفارش و کنید بارگذاری را خود گرافیک یا( های) عکس که است

. نیدک شروع خود پرونده اندازی راه برای بارگیری قابل لیوان الگوهای از یکی از استفاده با کنید، چاپ اگر می خواهید طرح خود را

 قرار را شما … و نمودار ، آرم عکس، تا کند می کمک شما به الگوها این. اند شده مشخص نیازها و صحیح ابعاد با وضوح به الگوها

 از. دباش می ما سایت وب در نهایی چاپ دهد. یا متن را برای بهترین نتیجه. اطمینان حاصل کنید که قبل از بارگذاری فایل آماده

به صورت دستی پردازش کنید. ما رایج ترین فرمت های فایل،  PDF مدرک یک یا و فوری آنالین مدرک یک یا اثبات، گزینه دو بین

پرونده ها باید در حالت رنگی  PDFو PNGرا می پذیریم.  TIF  ،EPS  ،.AI  ،.PSD  ،.BMP  ،.GIF  ،.JPGاز جمله 

RGB  نقطه در اینچ. 300مگابایت و حداقل رزولوشن  50باشند. بیش از 

 کنم؟سفارشی خود استفاده  لیوان آنالین سفارش برای (hamedprint.ir) چرا باید از

 چه نوع لیوانی را ارائه می دهید؟

 هزینه سفارش لیوان های سفارشی برای خودم یا برای کار من چقدر است؟

 زمان چرخش شما برای لیوانهای سفارشی چقدر است؟

https://www.hamedprint.ir/gallery/
https://www.hamedprint.ir/%DA%86%D8%A7%D9%BE-%D9%85%D8%A7%DA%AF-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C-%DB%8C%D8%A7-%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C
https://www.hamedprint.ir/%DA%86%D8%A7%D9%BE-%D9%85%D8%A7%DA%AF-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C-%DB%8C%D8%A7-%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C
https://www.hamedprint.ir/gallery/
https://www.hamedprint.ir/


 

 

 برای هر مناسبتی یک لیوان شخصی طراحی کنید.

های قهوه سفارشی خاطرات مورد عالقه خود را در نزدیک نگه  لیوان چه در خانه باشید و چه در دفتر، آسان است که با

ونس( موجود هستند. شما حتی می توانید از انواع رنگ ا 16اونس ،  15اونس ،  11اندازه ) 3های سرامیکی بادوام ما در  لیوان دارید.

خواه حرارتی یا جادویی با عکس دل لیوان های تر و تمیز انتخاب کنید تا کامالً عکس یا گرافیک شما را تکمیل کند. ما همچنین یک

 را ارائه می دهیم. به سادگی یک نوشیدنی گرم بریزید و به صورت جادویی عکس خود را تماشا کنید!

 ایه فروشگاه و ها شاپ کافی ها، رستوران کوچک، مشاغل ها، شرکت برای کاربردی و مفید تبلیغاتی کاالی یک دار مارک لیوان

 امن نوعی جرعه هر با مشتریان تا. کنید سفارشی خود شرکت تماس اطالعات یا الین تگ آرم، با را لیوان هر. است فروشی خرده

 ارمندانک به را آنها یا و کنید تهیه شرکت های لیوان همچنین می توانید آشپزخانه اداری خود را با شما. کنند یادآوری را شما تجاری

 .دهید تحویل خود

های سرامیکی مشکی حرارتی یا جادویی ایده آل برای سورپرایز و لذت خانواده، دوستان و همکاران شما هستند. چه یک  لیوان

 با. اندم خواهد ”پنهان عکس“ نشود، پر گرم نوشیدنی یک با لیوان ری کنید. تا زمانی کهعکس، نقل قول یا نمودار دیگر را بارگذا

 ، این تصویر بار دیگر محو می شود و به راحتی میزبان شما می تواند بفهمد چه وقت برای دوباره پر کردن است.لیوان نوشیدن

 لیوان چاپ گداشت نقاط عطف ویژه چه چیزهایی بدست آورید.اگر مطمئن نیستید عزیزانتان را برای روز تولد، در تعطیالت یا بزر

لیوان سفارشی حداقل  چاپ برای ما. دارد دوست را آن مطمئناً گیرنده که است فرد به منحصر و واقعی هدیه یک سفارشی عکس

واده ر یک از اعضای خانشرط سفارش نداریم. بنابراین شما حتی می توانید لیوان شخصی منحصر به فردی را که به طور خاص برای ه

یا عزیزان شما ایجاد شده است، سفارش دهید. سایر کاربردهای معروف از جمله هدایای سالگرد ازدواج، تولد، فارغ التحصیلی، ولنتاین، 

 …روز پدر یا مادر و

 :آنالین خدمات دهنده ارائه  حامد چاپ

https://www.hamedprint.ir/


 

 چاپ . ساعت چاپ . کوسن چاپ . پازل چاپ . سنگ چاپ . شرت یت چاپ . لیوان چاپ

  بشقاب چاپ . فرش تابلو روی عکس چاپ . کریستال

 ویزیت، کارت بنر، انواع چاپ و طراحی ؛اتومات دسته برنجی، چندرنگ، ژالتینی، مهر انواع ساخت

  متون تخصصی ترجمه و تایپ و …و بروشور کاتالوگ، تراکت،

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

 بگیرید تحویل منزل درب تا نموده ارسال ما برای را

  

 لیوان تزیین نحوه

 نحوه تزیین لیوان مواد و روش ها... PDFذانلود 

 

 لیوان تهیه طرز

 طرز تهیه لیوان مواد و روش ها... PDFدانلود 

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/%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/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/
https://www.hamedprint.ir/how-to-make-mugs/
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/


 

 

 عکس لیوان تهیه طرز

 و روش...طرز تهیه لیوان عکس مواد  pdfدانلود 

 

 سابلیمیشن ترفند و نکته 30

 رائه...برای ا PDFنکته و ترفند سابلیمیشن دانلود  30

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/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%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/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/


 

 

 کنید ایجاد Illustrator Adobe در قهوه لیوان طرح یک

 لیوان... PDF دانلود  Adobe Illustratorطراحی لیوان قهوه در 

 

 کنیم تزئین را ها لیوان چگونه

 مواد... PDFرا تزئین کنیم دانلود چگونه لیوان ها 

 

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/%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%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/%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/


 

 غذاخوری تا حیوانات جمجمه از لیوان: ساخت تاریخچه

 تجربه لذت... PDF دانلود قهوه های لیوان ساخت تاریخچه 

 

 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 

 

 قهوه های لیوان تکامل

 آیا تا به... PDFتکامل لیوان های قهوه دانلود 

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/%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/%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/%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/%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/


 

 

 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/%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/%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/

