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Daily Calendar



MEHRSAM
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Size: 22 x 14 cm
Paper weight: 70g
Color: Black

Code:M-201

سررسید قطع اروپایی (۱۴* ۲۲)  
جلد سخت

ترمو طرح چرم
رنگ جلد: مشک�

کاغذ داخل�: تحریر کرم
طراح� صفحات بصورت روزشمار

پنج شنبه و جمعه باهم

MEHRSAM
CALENDARS
COLLECTION 1402/2023-24

03

ms t p r i n t . c om
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Size: 22 x 14 cm
Paper weight: 70g
Color: Dark Blue

سررسید قطع اروپایی (۱۴* ۲۲)  
جلد سخت

ترمو طرح چرم
رنگ جلد: سرمه ای

کاغذ داخل�: تحریر کرم
طراح� صفحات بصورت روزشمار

پنج شنبه و جمعه باهم

MEHRSAM
CALENDARS
COLLECTION 1402/2023-24

ms t p r i n t . c om

Code:M-202
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Size: 22 x 14 cm
Paper weight: 70g
Color: Gray

سررسید قطع اروپایی (۱۴* ۲۲)  
جلد سخت

ترمو طرح چرم
رنگ جلد: طوس�

کاغذ داخل�: تحریر کرم
طراح� صفحات بصورت روزشمار

پنج شنبه و جمعه باهم

MEHRSAM
CALENDARS
COLLECTION 1402/2023-24

ms t p r i n t . c om

Code:M-203
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Size: 22 x 14 cm
Paper weight: 70g
Color: Green

Code:M-204

سررسید قطع اروپایی (۱۴* ۲۲)  
جلد سخت

ترمو طرح چرم
رنگ جلد: سبز

کاغذ داخل�: تحریر کرم
طراح� صفحات بصورت روزشمار

پنج شنبه و جمعه باهم

MEHRSAM
CALENDARS
COLLECTION 1402/2023-24

ms t p r i n t . c om



Daily Calendar



MEHRSAM
CALENDARS
COLLECTION 1402/2023-24

طـــــرح مـــــــوج
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Size: 22 x 14 cm
Paper weight: 70g
Color: Red

Code:M-211

سررسید قطع اروپایی (۱۴* ۲۲)  
جلد سخت

ترمو طرح موج
رنگ جلد: قرمز

کاغذ داخل�: تحریر کرم
طراح� صفحات بصورت روزشمار

پنج شنبه و جمعه باهم

MEHRSAM
CALENDARS
COLLECTION 1402/2023-24

ms t p r i n t . c om
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Size: 22 x 14 cm
Paper weight: 70g
Color: Blue

Code:M-212

سررسید قطع اروپایی (۱۴* ۲۲)  
جلد سخت

ترمو طرح موج
رنگ جلد: آبی

کاغذ داخل�: تحریر کرم
طراح� صفحات بصورت روزشمار

پنج شنبه و جمعه باهم

MEHRSAM
CALENDARS
COLLECTION 1402/2023-24

ms t p r i n t . c om



Daily Calendar



MEHRSAM
CALENDARS
COLLECTION 1402/2023-24

طـــــرح دراگون
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Size: 22 x 14 cm
Paper weight: 70g
Color: Black

Code:M-221

سررسید قطع اروپایی (۱۴* ۲۲)  
جلد سخت

ترمو طرح دراگون
رنگ جلد: مشک�

کاغذ داخل�: تحریر کرم
طراح� صفحات بصورت روزشمار

پنج شنبه و جمعه باهم

MEHRSAM
CALENDARS
COLLECTION 1402/2023-24

ms t p r i n t . c om
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Size: 22 x 14 cm
Paper weight: 70g
Color: Purple

Code:M-222

سررسید قطع اروپایی (۱۴* ۲۲)  
جلد سخت

ترمو طرح دراگون
رنگ جلد: زرشک�

کاغذ داخل�: تحریر کرم
طراح� صفحات بصورت روزشمار

پنج شنبه و جمعه باهم

MEHRSAM
CALENDARS
COLLECTION 1402/2023-24

ms t p r i n t . c om



Daily Calendar



MEHRSAM
CALENDARS
COLLECTION 1402/2023-24

طـــــرح چرم، جلد نرم
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Size: 22 x 14 cm
Paper weight: 70g
Color: Black

Code:M-331

سررسید قطع اروپایی (۱۴* ۲۲)  
جلد نرم

ترمو طرح چرم
رنگ جلد: مشک�

کاغذ داخل�: تحریر کرم
طراح� صفحات بصورت روزشمار

پنج شنبه و جمعه باهم

MEHRSAM
CALENDARS
COLLECTION 1402/2023-24

ms t p r i n t . c om
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Size: 22 x 14 cm
Paper weight: 70g
Color: Red

Code:M-332

سررسید قطع اروپایی (۱۴* ۲۲)  
جلد نرم

ترمو طرح چرم
رنگ جلد: قرمز

کاغذ داخل�: تحریر کرم
طراح� صفحات بصورت روزشمار

پنج شنبه و جمعه باهم

MEHRSAM
CALENDARS
COLLECTION 1402/2023-24

ms t p r i n t . c om
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Size: 22 x 14 cm
Paper weight: 70g
Color: Gray

Code:M-333

سررسید قطع اروپایی (۱۴* ۲۲)  
جلد نرم

ترمو طرح چرم
رنگ جلد: طوس�

کاغذ داخل�: تحریر کرم
طراح� صفحات بصورت روزشمار

پنج شنبه و جمعه باهم

MEHRSAM
CALENDARS
COLLECTION 1402/2023-24

ms t p r i n t . c om
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Size: 22 x 14 cm
Paper weight: 70g
Color: Brown

Code:M-334

سررسید قطع اروپایی (۱۴* ۲۲)  
جلد نرم

ترمو طرح چرم
رنگ جلد: قهوه ای

کاغذ داخل�: تحریر کرم
طراح� صفحات بصورت روزشمار

پنج شنبه و جمعه باهم

MEHRSAM
CALENDARS
COLLECTION 1402/2023-24

ms t p r i n t . c om





COLLECTION 1402/2023-24
Desktop Calendarتقویم رومیزی



23

Size: 10 x 20 cm
Paper weight: 250g
Color: Red or White

Code: M-502

تقویم رومیزی
پایه گالینگور

۱۳ برگ
کاغذ کتان

رنگ پایه: قرمز
رنگ پایه: سفید

Code: M-501

MEHRSAM
DESKTOP CALENDARS

COLLECTION 1402/2023-24

ms t p r i n t . c om
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Size: 10 x 20 cm
Paper weight: 250g
Color: Black

Code: M-503

تقویم رومیزی
پایه گالینگور

۱۳ برگ
کاغذ کتان

رنگ پایه: مشک� دراگون

MEHRSAM
DESKTOP CALENDARS

COLLECTION 1402/2023-24

ms t p r i n t . c om
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Size: 18 x 15 cm
Paper weight: 250g
Color: Gray

Code: M-511

تقویم رومیزی
پایه گالینگور

۱۳ برگ
کاغذ کتان

رنگ پایه: طوس�

MEHRSAM
DESKTOP CALENDARS

COLLECTION 1402/2023-24

ms t p r i n t . c om
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Size: 18 x 15 cm
Paper weight: 250g
Color: Dark Blue

Code: M-512

تقویم رومیزی
پایه گالینگور

۱۳ برگ
کاغذ کتان

رنگ پایه: سرمه ای

MEHRSAM
DESKTOP CALENDARS

COLLECTION 1402/2023-24

ms t p r i n t . c om



Notebookدفتر یادداشت



Notebook
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Size: 21.5 x 13.5 cm
Paper weight: 70g
Color: Black or Gray

Code: M-N102

دفتر یادداشت: قطع اروپایی
جلد نرم

ترمو طرح چرم
رنگ جلد: مشک� - طوس�

کاغذ داخل�: تحریر کرم
ت�داد صفحات: ۱۰۰ برگ

دارای تــقــویم ۱۴۰۲ در صفــحات
ابتدایی

Code: M-N101

MEHRSAM
NOTEBOOK
COLLECTION 1402/2023-24

ms t p r i n t . c om
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Size: 21.5 x 13.5 cm
Paper weight: 70g
Color: Blue or Red

Code: M-N104

دفتر یادداشت: قطع اروپایی
جلد نرم

ترمو طرح موج
رنگ جلد: آبی - قرمز

کاغذ داخل�: تحریر کرم
ت�داد صفحات: ۱۰۰ برگ

دارای تــقــویم ۱۴۰۲ در صفــحات
ابتدایی

Code: M-N103

MEHRSAM
NOTEBOOK
COLLECTION 1402/2023-24

ms t p r i n t . c om
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Size: 14.5 x 10.5 cm
Paper weight: 70g
Color: Black or Gray

Code: M-N202

دفتر یادداشت:
جلد نرم

ترمو طرح چرم
رنگ جلد: مشک� - طوس�

کاغذ داخل�: تحریر کرم
ت�داد صفحات: ۱۰۰ برگ

دارای تــقــویم ۱۴۰۲ در صفــحات
ابتدایی

Code: M-N201

A۶

MEHRSAM
NOTEBOOK
COLLECTION 1402/2023-24

ms t p r i n t . c om
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Size: 14.5 x 10.5 cm
Paper weight: 70g
Color: Blue or Red

Code: M-N204

دفتر یادداشت:
جلد نرم

ترمو طرح موج
رنگ جلد: آبی - قرمز

کاغذ داخل�: تحریر کرم
ت�داد صفحات: ۱۰۰ برگ

دارای تــقــویم ۱۴۰۲ در صفــحات
ابتدایی

Code: M-N203

A۶

MEHRSAM
NOTEBOOK
COLLECTION 1402/2023-24

ms t p r i n t . c om



Notebookپک دفتر یادداشت



Notebook



دفتر یادداشت سایز (۱۹*۱۵)  
دفتر تودو لیست سایز (۸*۱۶)  

دفتر مرب�� سایز (۹*۹)  
دفتر مستطیل� سایز (۶*۱۵)  

جنس کاغذ: ۶۵ گرم بالک� سوئدی
روکش: سلفون مخمل�

رنگ: آبی کاربن� و مشک�
نوع: خط دار و نقطه ای

محتویات

پک دفتر یادداشت خط دار - نقطه ای

35

Code: M-NP301
Code: M-NP302

Code: M-NP303
Code: M-NP304

MEHRSAM
NOTEBOOK
COLLECTION 1402/2023-24
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پک دفتر یادداشت خط دار

پک دفتر یادداشت نقطه ای



COLLECTION 1402/2023-24

ساک دستی آماده Shopping Bag
 گالسه



ساک دستی آماده

کرافت



جنس مقوا: گالسه ۲۵۰ گرم
روکش: سلفون مات

نوع بند: پیچ
ت�داد دربسته : ۵۰ عدد
 سایز:                         

امکان طالکوب و چاپ لیبل وجود دارد

ساک دست� عمودی

36 cm

10 cm
24 cm

۱۰    ۳۶     ۲۴++

39

Code:M-SH101

Code:M-SH102

Code:M-SH103

Code:M-SH104

MEHRSAM
Shopping Bag

COLLECTION 1402/2023-24

ms t p r i n t . c om



36 cm

25 cm

11 cm

40

جنس مقوا: گالسه ۲۵۰ گرم
روکش: سلفون مات

نوع بند: پیچ
ت�داد دربسته : ۵۰ عدد
 سایز:                         

امکان طالکوب و چاپ لیبل وجود دارد

ساک دست� افق�

۱۱    ۲۵     ۳۶++

Code:M-SV201

Code:M-SV202

Code:M-SV203

Code:M-SV204

MEHRSAM
Shopping Bag

COLLECTION 1402/2023-24
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10 cm
23 cm

23 cm
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جنس مقوا: گالسه ۲۵۰ گرم
روکش: سلفون مات

نوع بند: پیچ
ت�داد دربسته : ۵۰ عدد
 سایز:                         

امکان طالکوب و چاپ لیبل وجود دارد

ساک دست� مربع

۱۰    ۲۳     ۲۳++

Code:M-SS301

Code:M-SS302

Code:M-SS303

Code:M-SS304

MEHRSAM
Shopping Bag

COLLECTION 1402/2023-24
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36 cm

25 cm

11 cm

36 cm

10 cm 24 cm

10 cm 23 cm

23 cm
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جنس مقوا: گالسه کرافت
نوع بند: پیچ

ت�داد دربسته : ۵۰ عدد
 سایز عمودی:                         

سایز افق�:                         
سایز مربع:                         

امکان طالکوب و چاپ لیبل وجود دارد

ساک دست� افق� - عمودی  - مربع

۱۰    ۳۶     ۲۴++

Code:M-SK401

Code:M-SK402

Code:M-SK403

۱۱    ۲۵     ۳۶++
۱۰    ۲۳     ۲۳++

عمودی
افق�
مربع

MEHRSAM
Shopping Bag

COLLECTION 1402/2023-24
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دفتر مرکزی: خیابان مطهری، بعد از خیابان سنایی
                پــالک ۳۵۶، طبقــه ۴، واحــد ۱۲                         

۰ ۲ ۱ ۸ ۸ ۸ ۶ ۵ ۱ ۳ ۶ -  ۰۹ ۱ ۲ ۰ ۰ ۵ ۹ ۳ ۱ ۷

 mehrsamchap         mstprint.com

mstprint.com


