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 با عرض سالم و تحیت
مجتمع چاپ و بسته بندی نجم  با سابقه بالغ بر 30 سال انجام کارهای چاپ، بسته بندی و تبلیغاتی ) جعبه، 
روکش کارتن، فرم های اداری، مجالت، سررسید، کتاب، کاتالوگ، بروشور، دفترچه راهنما، فولدر، لیبل، پوستر، 
بنر، تابلوهای تبلیغاتی، ساک دستی و ...(  شرکتهای متعدد دولتی، صنعتی، خدماتی، فرهنگی و تولیدی، آمادگی 

خود را جهت همکاری با آن شرکت محترم اعالم می نماید.

واحدهای دفتری ، کارگاهی و چاپخانه ما آماده بازدید مدیران و نمایندگان محترم آن شرکت می باشند.

                                                                                                                                 با سپاس                                                                                                                                             
                                                                                                        صاحب امتیاز و مدیر مسئول

                                                                                                              مسعود درویش توانگر

بسمه تعالی



ما واسطه نیستیم، ما مجری اصلی هستیم.

امکانات :

1- واحد طراحی و عکاسی با نیروهای مجرب و تحصیلکرده در رشته های مربوطه  
2- واحد نظارت بر اجرا توسط افراد با تجربه چندین ساله  

3- لیتوگرافی  
4- دو دستگاه چاپ افست هایدلبرگ SM74 دوورقی 5 رنگ    

               5- دستگاه چاپ رولند 700 -4/5 ورقی 
     Auto band  6- دستگاه سلفون حرارتی 4/5 ورقی  

7- دستگاه چاپ تکرنگ رولند 200  
stienberg  8 - دستگاه یووی سیلندری  

9- تاکنی اشتال  
10- مفتول زن ریلی مولر مارتینی با هشت خانه ترتیب و سه طرف بر  

11- دستگاه برش پوالر دهانه 115 برنامه دار  
12- دستگاه شیرینک  

13- دستگاه وکیوم  
              14- دستگاه صحافی پانچ و فنر

- تولیدات ) از طراحی تا تحویل نهایی ( :
- ست اداری ) سربرگ A4 ، سربرگ A5 ، پاکت نامه ، پاکت A4 ، کارت ویزیت ، یادداشت داخلی (  

- بروشور، کاتالوگ، تراکت  
- جعبه های دارویی طبق استانداردهای وزارت بهداشت  

              - جعبه های مواد غذایی، لوازم خانگی و ....
- جعبه های فانتزی  

- پوشه ) فولدر (  
- دفترچه راهنمای محصوالت و کارت های ضمانت  

- کتابهای علمی ، هنری ، کودکان و مجالت عمومی و تخصصی  
- اوراق و اسناد مالی و اداری  

- پوستر  
- ساک دستی  

  PVC لیبل های کاغذی و -  
- انواع سررسیدهای لوکس بر اساس درخواست  متقاضی  

DVD و CD پاکت -  
               - تم های تولد
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برخی از مجموعه هایی که تاکنون افتخار همکاری با آنها را داشته ایم :

الف : مراکز صنعتی :
1- گروه صنعتی بوتان                                                                8- لوازم خانگی پارس خزر

2- صنایع ماشینهای اداری ایران )مادیران(                                        9- شرکت الستیک بارز
3- شرکت چینی کرد                                                                 10- رادوکس 

4- شرکت ویتانا ) بیسکویت مادر(                                                  11- شرکت شهاب
5- شرکت لوازم خانگی درسا هود                                                  12- شرکت چشمه شیرسازان

6-  گلدیران                                                                            
7- گروه صنعتی پاکشوما ) زیرووات - کرال - مدیا - جنرال آدمیرال - آکس ( 

ب : شرکتهای دارویی و آرایشی و بهداشتی :
1 - گروه صنعتی پاکشو)گلرنگ- اوه - اکتیو (                          8 - شرکت تهران مو

2 - شرکت داروسازی دکتر عبیدی                                        9- شرکت اوژن ) آلبورا - پلو - بلگا (
3- شرکت آرایشی پرواگستر)پرنسلی(                                     10- گروه صنعتی پلیمر بوشهر )پنبه ریز(

4- شرکت دوبینا                                                             11- پاکان پالست کار
5- شرکت بارلی                                                              12- پودر شیر مشهد

6- سیالنه سبز                                                                13- اسکالره
7- دارو سازی اسوه                                                          14- دارو سازی ابوریحان

پ : شرکتهای خودرو ساز :
1- شرکت خودروسازی سایپا
2- گروه خودروسازی بهمن

3- خودرو سازان فتح
4- شرکت هلی خودرو

هـ : مراکز و سازمانهای دولتی و آموزشی ...  :
1- سازمان ثبت اسناد و امالک کشور                                     8- اسنپ فود                                           

2- سازمان ثبت شرکتها                                                     9- دی جی کاال                                                                                                                                             
3- اسنپ مارکت                                                             10- بانک اقتصاد نوین                                                         
4- دلینو                                                                       11- قلم چی                                                        
5- بیمه دی                                                                   12- نهال                                                          
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