
 

 لیوان روی عکس چاپ

 

 چاپ عکس روی لیوان سفید سرامیکی

د که بسیار مورد توجه قرار گرفته شخصی یکی از هدایای ویژه و مورد استقبال عموم می باش عکس با چاپ لیوان سرامیکی

ارسال نمایید و  حامد چاپ مورد عالقه خود را برای همکاران ارشد ما در لوگوی یا عکس است. شما عزیزان میتوانید

فه بسیار مقرون به صر ای سرامیکیلیوان ه با کیفیت عالی و تصاویر شفاف و زنده برخوردار گردید. از آنجا که چاپی از

می باشند. میتوانید به مناسبت های … و هدایای تولد، سالگرد ازدواج، ولنتاین، روز پدر، مادر و معلم هستند بسیار مناسب

 نمایید و آن ها را به یک هدیه بی نظیر میهمان کنید. روی لیوان چاپ عزیزانتان را عکس مختلف

 مشخصات

 : سرامیکیلیوان جنس 

 Aسرامیکی:  لیوان درجه کیفی 

 ۹.۸، ارتفاع:۸قطر: 

 دوام : قابل شستشو و استفاده کامل 

 ۲۰x۹.۳:  چاپ ابعاد قابل 

 گرم ۲۴۰: لیوان وزن 

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/


 

 

 

 چاپ ماگ حرارتی یا جادویی

یای ویژه برای سورپرایز می باشد. این هدیه زیبا و نفیس یکی از یکی از هدا چاپ ماگ های جادوئی یا حرارتی

زیبا در حالت عادی سیاه می باشد و وقتی مایعات داغ داخل آن ریخته  ماگ می باشد. این چاپ عکس روی لیوان شاهکارهای

صوال در معروف هستند. ا ماگ های جادویی آن ظاهر می گردد. به خاطر خاصیت حرارتی آن به عکس روی می شود

مواردی که میخواهیم عزیزانمان را غافلگیر کنیم بسیار مناسب می باشد. این هدیه زیبا میتواند تا مدت ها لبخند را به لب 

  عزیزانتان بنشاند و آن ها را شگفت زده نماید.

 : لیوان حرارتی یا جادوئی مشخصات

o : سرامیکی، چینی جنس لیوان 
o : سابلیمیشن حرارتی نوع چاپ 
o در حالت سرد مشکی و در حالت داغ سفید یوان :رنگ ل 
o : ساده حرارتی مشکی دسته لیوان 
o : ۲۰ سایز قابل چاپx۹٫۵ سانتی متر 
o : سانت ۸سانت و قطر  ۹٫۵ لیوان ارتفاع ابعاد لیوان 
o : شستشو با ابر نرم و با دست شستشو 

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/


 

 

 جادویی یا حرارتی لیوان آنالین سفارش

 

 قلبی دسته لیوان چاپ

بودن دسته  قلبی ها به خاطر لیوان می باشد. این قلبی دسته لیوان روی چاپ ،چاپ های روی لیوان یکی از عاشقانه ترین

ها از لحاظ  لیوان می باشند. این در رنگ های متفاوت و جذاب موجود ماگ دسته قلبی بسیار مورد عالقه زوجین می باشد.

ها از محبوبیت خاصی در بین مشتریان عزیز ما  ماگ قلبی بودن دسته آنها باعث شده که این  فوق العاده بوده. چاپی کیفیت

هم محدودیت رنگی نداشته باشد و کلیه رنگ های بسیار شفاف و  قلبی دسته سرامیکی لیوان روی چاپ برخوردار باشد.

 دارند. چاپ درخشنده امکان

 مشخصات:

o : سرامیک جنس لیوان  
o : سابلیمیشن حرارتی نوع چاپ 
o : سفید و دسته و داخل در رنگ های متنوع لیوان دور رنگ لیوان 
o : قلبی و در رنگ های متنوع دسته لیوان 
o : ۲۰ سایز قابل چاپx۹٫۵ سانتی متر 
o : سانت ۸سانت و قطر  ۹٫۵ارتفاع لیوان  ابعاد لیوان 
o : کامال قابل شستشو شستشو 

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%af%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d9%82%d9%84%d8%a8%db%8c/
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%af%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d9%82%d9%84%d8%a8%db%8c/
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%af%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d9%82%d9%84%d8%a8%db%8c/
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/


 

 

 قلبی دسته لیوان چاپ

 اکلیلی لیوان

 ارکیده( –نقره ای  –)طالیی 

انجام می پذیرد.  حامد چاپ تخصصی مرکز های است که در ماگ یکی از خاص ترین و مدرن ترین اکلیلی های ماگ

می  لیوانی شما خواهند داد که در کمتر لوگو ه دلیل خاص بودن رنگشان جلوه و نمایه فوق العاده ای به طرح وها ب لیوان این

به صورت سابلیمیشن چاپ می شود که درخشندگی و  اکلیلی های لیوان روی چاپ توانید توقع همچین توجهی را داشته باشید .

،  طالیی نمیشود و از آن قسمت ها رنگ چاپ کیفیت بسیار باالیی را داراست. نکته قابل اهمیت این است که رنگ سفید در آنها

 .قابل انجام میباشد ارکیده ، و نقره ای ، طالیی های اکلیلی در سه رنگ لیوان ها نمایان خواهد شد. لیوان نقره ای و یا ارکیده

 مشخصات:

o : سرامیک چینی جنس لیوان 
o : سابلیمیشن حرارتی نوع چاپ 
o : طالیی و نقره ای و ارکیده رنگ لیوان 
o  لیوان ساده هم رنگ بدنه لیوان :دسته 
o : ۲۰ سایز قابل چاپx۹٫۵ سانتی متر 
o : سانت ۸سانت و قطر  ۹٫۵ لیوان ارتفاع ابعاد لیوان 
o : شستشو با ابر نرم و با دست شستشو 

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%af%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d9%82%d9%84%d8%a8%db%8c/
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%a7%da%a9%d9%84%db%8c%d9%84%db%8c-%d8%b7%d9%84%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%86%d9%82%d8%b1%d9%87-%d8%a7%db%8c/
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%a7%da%a9%d9%84%db%8c%d9%84%db%8c-%d8%b7%d9%84%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%86%d9%82%d8%b1%d9%87-%d8%a7%db%8c/
https://www.hamedprint.ir/
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%a7%da%a9%d9%84%db%8c%d9%84%db%8c-%d8%b7%d9%84%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%86%d9%82%d8%b1%d9%87-%d8%a7%db%8c/
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%af%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d9%82%d9%84%d8%a8%db%8c/


 

 

 اکلیلی لیوان چاپ آنالین سفارش

 

 رنگی داخل و رنگی دسته لیوان

ها همانند لیوان های  لیوان است. این ماگ های دسته رنگی و داخل رنگی چاپ روی های موجود، لیوان یکی از جذاب ترین

تان  سعک توانید تم آن را متناسب با  د هستند با این تفاوت که دسته و داخل آن ها رنگی می باشد و شما میسرامیکی سفی

آن ها هم همین تنوع  جذابیت ها برای هر تصویری رنگ متناسب به خود را دارا می باشند . علت لیوان انتخاب کنید. این

انجام می  چاپ عکس دورتا دور لیوان و لیوان در دو طرف چاپ لوگو رنگ و اثر پذیری با تصویر باالی آن هاست.

می باشد و هیچگونه محدودیت رنگی ندارد. کلیه رنگ ها  لیوان های سفید همانند چاپ روی لیوان سفید دسته رنگی  شود.

 بسیار شفاف و درخشنده خواهند شد.

 مشخصات:

o : سرامیکی، چینی جنس لیوان 
o : سابلیمیشن نوع چاپ  
o : سفید و دسته و داخل در رنگ های متنوع لیوان دور رنگ لیوان 
o : ساده در رنگ های متنوع دسته لیوان 
o : ۲۰ سایز قابل چاپx۹٫۵ سانتی متر 
o : سانت ۸سانت و قطر  ۹٫۵ارتفاع لیوان  ابعاد لیوان 
o : کامال قابل شستشو ولی بهتر است از ماشین استفاده نشود شستشو 

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%a7%da%a9%d9%84%db%8c%d9%84%db%8c-%d8%b7%d9%84%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%86%d9%82%d8%b1%d9%87-%d8%a7%db%8c/
https://www.hamedprint.ir/product/%da%86%d8%a7%d9%be-%d8%b1%d9%88%db%8c-%d9%85%d8%a7%da%af-%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d8%b1%d9%86%da%af%db%8c-%d9%88-%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84-%d8%b1%d9%86%da%af%db%8c/


 

 

 رنگی داخل و دسته لیوان روی عکس چاپ

 مشکی و سفید فنجان چاپ 

چاپ  و فنجان سفید سرامیکی چاپ روی نوجوانان،  ویژه کودکان و چاپ حامد یکی از زیباترین محصوالت مجموعه

های معمول بوده و بسیار برای استفاده شخصی مناسب می  لیوان ها تقریبا نصف فنجان می باشد. این فنجان حرارتی روی

  ها هیچ محدودیت رنگی وجود ندارد و شما می توانید آن را به عزیزانتان هدیه دهید . ماگ این چاپ باشند. در

 مشخصات:

o : سرامیک چینی جنس لیوان 
o : ابلیمیشن حرارتیس نوع چاپ 
o : حرارتی به دو صورت سفید سرامیکی و یا رنگ لیوان 
o : حرارتی سفید و یا دسته لیوان 
o : ۱۷ سایز قابل چاپx۷٫۵ سانتی متر 
o : سانت ۶٫۵سانت و قطر  ۷٫۵ لیوان ارتفاع ابعاد لیوان 
o : با ابر نرم( فنجان حرارتیقابل شستشو ) شستشو 

 

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


 
 فنجان چاپ آنالین سفارش

 

 مات ای شیشه ماگ چاپ

بودن آن قدری  مات و شیشه ای به دلیل یخی ای شیشه ماگ روی چاپ های پرکاربرد می باشد. ماگ از جمله لیوان شیشه ای

ها و  لوگو برای ماگ شیشه ای یخی نمی شود. مسلما عکس روی لیوان چاپ کم رنگ چاپ می شود و قسمت های سفید

مایل هستند مایعات   ت بودن ویژگی اصلی طرح هست بهتر خواهد بود یا برای اشخاصی کهطرح های خاصی که ما

  دیده شود. لیوان داخل

 مشخصات:

o : شیشه ای جنس لیوان 
o : سابلیمیشن حرارتی نوع چاپ 
o : برفی و یخی بلور رنگ لیوان 
o : ساده شیشه ای دسته لیوان 
o : ۲۰ سایز قابل چاپx۹٫۵ سانتی متر 
o : سانت ۹٫۵ لیوان ارتفاع ابعاد لیوان (H 5 و قطر )سانت ۸ 
o : شستشو با ابر نرم و با دست شستشو 

 

 مات ای شیشه لیوان چاپ

 چاپ لیوان مخروطی

به دلیل  چاپ روی لیوان مخروطی می باشد. چاپ لوگو و عکس های بسیار زیبا برای لیوان از جمله لیوان مخروطی

و رنگ آن سفید می باشد. یکی  لیوان سرامیک می باشد. جنس این چاپ لوگو مخروطی بودن آن گزینه بسیار مناسبی برای

را برای افراد خانواده یا  لیوان دارا می باشد می توانید ست زیبایی از این لیوان ب و منحصر به فرد را اینهای جذا چاپ از

 محل کار خود تهیه نمایید.

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/
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%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%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%b4%db%8c%d8%b4%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%a7%d8%aa/


 
 :لیوان مخروطی مشخصات

o : سرامیک جنس لیوان 
o : سابلیمیشن حرارتی نوع چاپ 
o : سفید رنگ لیوان 
o : ساده دسته لیوان  
o : ۲۰ سایز قابل چاپx۹٫۵ ی مترسانت 
o : سانت ۹٫۵ لیوان ارتفاع ابعاد لیوان (H 5 و قطر )سانت ۸ 
o : شستشو با ابر نرم و با دست شستشو 

 

 سفارش

 رنگی دار قاشق سرامیکی لیوان چاپ

می باشد.  رنگی دار قاشق لیوان روی چاپ حامد چاپ ترین و پر طرفدار ترین محصوالت مجموعه  از محصوالت جذاب  یکی

می باشد و به دلیل سیقلی بودن  کدرجه ی های لیوان این چاپ ارائه می باشد. کیفیت  رنگ متفاوت قابل ۸در   لیوانها این

قرمز ، زرد ، سبز ، آبی ،  در رنگ های: لیوان وجود دارد. این چاپ روی این لیوان امکان چاپ سطح آن به صورت تمام

  موجود می باشد. صورتی ، نارنجی ، سورمه ای و مشکی

 مشخصات :

o : سرامیکی جنس لیوان 
o : سابلیمیشن حرارتی نوع چاپ 
o : سفید و دسته و داخل و قاشق در رنگ های متنوع لیوان ردو رنگ لیوان 
o : ساده و منحنی و محلی برای نگهداری قاشق دسته لیوان 
o : ۲۰ سایز قابل چاپx۹٫۵ سانتی متر 
o : سانت ۸سانت و قطر  ۹٫۵ لیوان ارتفاع ابعاد لیوان 
o : کامال قابل شستشو شستشو  

https://www.hamedprint.ir/gallery/
https://www.hamedprint.ir/product/%da%86%d8%a7%d9%be-%d8%b1%d9%88%db%8c-%d9%85%d8%a7%da%af-%d9%82%d8%a7%d8%b4%d9%82-%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%b1%d9%86%da%af%db%8c/
https://www.hamedprint.ir/
https://www.hamedprint.ir/product/%da%86%d8%a7%d9%be-%d8%b1%d9%88%db%8c-%d9%85%d8%a7%da%af-%d9%82%d8%a7%d8%b4%d9%82-%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%b1%d9%86%da%af%db%8c/


 

 

 دار قاشق لیوان چاپ

 بهترین چاپ لیوان در مشهد 

ما به مشتریان خود دسترسی  hamedprint.irمی باشد. در مشهد در س روی لیوانچاپ عک ارائه دهنده بهترین حامد چاپ 

ما برای بسیاری از موارد ایده  لیوان چاپی سفارشی سازهای خود را به صورت رایگان می دهیم. محدوده سفارشی کامل به

 آل است.

 چاپ لیوان تبلیغاتی در مشهد

دهند تا  هدیه را که آرم شرکتشان روی آن است به کارمندان خود لیوان سفارشی عضی از شرکت ها دوست دارند اینب

ساز را  فارشیس کنند. تیم ما استفاده از این تبلیغ ارتباطی بین یک کارمند و یک شرکت برقرار کنند. همچنین شرکت خود را

 ه بود.بسیار آسان کرده است. اما آن زمان ها در گذشت

 چاپ لیوان بصورت آنالین 

 طبق –شناخته می شود  چاپ را دارند )شرکتی که به دلیل کیفیت و محصول خود در صنعت hamedprint.ir اکنون ، مردم 

ح ابق قیمت ما لذت ببرید. تیم طرامشتریان ما(. قیمت ها را بررسی کنید. تجسم فوری دریافت کرده و از امنیت تضمین تط

 و وضوح تصویر را نخواهید داشت. کیفیت مدلها و طرحهای کالسی را ارائه داده است. شما هیچ کجای دیگر با این بهترین ما

و شیک خاطرات خود را با خود همراه کنید. به  لیوان شخصی سعی کنید در داخل منطقه قابل ویرایش کنید با یک

بسیار آسان و بدون دردسر شده است. به طوری که یک بچه کوچک می  چاپ لیوان سفارشی hamedprint.ir خاطر

 ساز ما به راحتی سفارشی کند. سفارشی را با استفاده از لیوان تواند

https://www.hamedprint.ir/product/%da%86%d8%a7%d9%be-%d8%b1%d9%88%db%8c-%d9%85%d8%a7%da%af-%d9%82%d8%a7%d8%b4%d9%82-%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%b1%d9%86%da%af%db%8c/
https://www.hamedprint.ir/
https://www.hamedprint.ir/
https://www.hamedprint.ir/
https://www.hamedprint.ir/


 
 چاپ لیوان قهوه

استفاده از آن آسان شد. بخاطر فناوری  طراحی چاپ لیوان قهوه، ی( براWمیلی متر ) ۸۲میلی متر و  ۹6با استفاده از دسته  

لیوان  ه باشما ک لیوان شخصی ما بنوشید! لیوانهای سفارشی قهوه صبحانه خود را از یکی از فنجان پیشرفته چطور است که

ا به راحتی می توانید داخلی ما، شم چاپ شده است، به هر جرعه شما لذت می بخشد. به دلیل تولید و چاپ آن سفارشی روی

 فله یا حتی یک قطعه محصول را با قیمت فوق العاده مقرون به صرفه خریداری کنید.

برای هر سلیقه و سبکی، ما یک الگوی یا طرحی داریم که می تواند مناسب شما باشد. خرید کنید برای مشاغل بزرگ، ما تیم  

به سرعت در  شخصی با آرم های خود داریم. صنعت هدایای رشیچاپ لیوان سفا ویژه و اخالقی برای ارائه سفارش عمده

 حال رشد است.

 سفارشات چاپ لیوان در مشهد

ا متنوع عمده فروشی ر سفارشات تبلیغاتی این فناوری از ساخت هرگونه طرح / هنر تبلیغاتی محصول پشتیبانی می کند. ما

والنی مدت است و به همین دلیل، ما اکنون یکی می کنیم. ما اطمینان حاصل می کنیم که لبخند شما برای ما ط

را برای همه ارائه می دهیم. همچنین ،  چاپ آنالین هستیم که راه حل های مشهد در چاپ آنالین فروشگاه های بهترین از

 یرید.گرا داریم. به راحتی میتوانید با گوشی تلفن همراه سفارش داده و درب منزل آن را تحویل ب ارسال به سراسر کشور ما

 همه چیز امکان پذیر است

خود را  لیوان ساز درست می کنیم که می توانید سفارشی امکان پذیر است. به همین دلیل است که ما یک سفارشی سازی هر

هر چند بار که می خواهید و هر طور که دوست دارید سفارشی کنید. اگر می خواهید تمام وقت در ذهن مشتری خود باشید. 

ا بسیاری از پیش تنظیمات و الگوها را برای شما عاشقان و سایر موارد داریم. این نوع متفاوتی بین شما و باور کنید، م

 محصوالت سفارشی شما ایجاد می کند. پاسخ: بله

 شرح خدمات 

ان ارزشمند یبا کیفیت مطلوب را به مشتر چاپ لیوان سازمانی با توجه به تجربه غنی و دانش گسترده این حوزه، ما توانسته ایم 

 خود ارائه دهیم.

 پتانسیل بازار تجارت چاپ لیوان

 چاپ آنالین سفارشات یکی از بهترین مشاغل می باشد. به راحتی می توانید در منزل کسب و کار تجارت چاپ لیوان امروزه

 را داشته باشید. میتوانید سفارشات مشتریان خود را اماده کرده و درب منزل ارسال نمایید. لیوان



 
 نوشیدنی خود را شخصی کنید

 آیا راه حل های شما با دستگاه های تلفن همراه سازگار است؟ با سفارشی کردن محصوالت خود با سبک خاص خود.

 ارسال چاپ لیوان با عکس شخصی در مشهد 

خود را با موبایل  سفارشات این امکان را برای شما فراهم آورده ایم که به راحتی در منزل بتوانید چاپ حامد ما در مجموعه

را برای شما ارسال می کنند.  چاپ لیوان ثبت کنید. همکاران ارشد ما با باالترین کیفیت و در سریع ترین زمان ممکن

 عالی برای کسی که دوستش دارید، است. هدیه یک لیوان های سفارشی همچنین،

ن، یا هر چیز شخصی مناسب است. یک هر زمان یک جش مشهد می شود در چاپ که بصورت آنالین لیوان عکس شخصی 

د. ببری چاپخانه کنید، بهتر است آن را به یک روی لیوان خاصی چاپ هدیه مطمئناً به زندگی ما راه می یابد اگر می خواهید

 بفروشید. آنالین لیوان های یک نوع را برای خود درست کنید یا آنها را به صورت

 :آنالین خدمات دهنده ارائه  حامد چاپ 

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

  بشقاب چاپ . فرش تابلو روی عکس چاپ . کریستال

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

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

 نالینآ سفارشات میتوانید. است آورده مفراه عزیزان شما برای قیمت ترین مناسب و کیفیت باالترین با را …و

 بگیرید تحویل منزل درب تا نموده ارسال ما برای را خود

  

 لیوان تزیین نحوه

 نحوه تزیین لیوان مواد و روش ها... PDFد ذانلو

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/%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/%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 تهیه طرز

 طرز تهیه لیوان مواد و روش ها... PDFدانلود 

 

 عکس لیوان تهیه طرز

 طرز تهیه لیوان عکس مواد و روش... pdfدانلود 

 

 سابلیمیشن ترفند و نکته 30

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/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/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/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/
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 کنید ایجاد Illustrator Adobe در قهوه لیوان طرح یک

 لیوان... PDF دانلود  Adobe Illustratorطراحی لیوان قهوه در 

 

 کنیم تزئین را ها لیوان چگونه

 مواد... PDFچگونه لیوان ها را تزئین کنیم دانلود 

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/


 

 

 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 

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%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/


 

 

 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

 وع کنید...کسب و کار چاپ سابلیمیشن خود را شر

 

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/

