
، گزینھ » مشتریان«ز سربرگ ا
.سفارش را انتخاب میکنیم

. تکمیل تمامی فیلدھای باال بھ صورت کامل و صحیح جھت برقراری تماس و ثبت سفارش الزامی میباشد



نام محصول بھ صورت کامل و ذکر برند

عدد۳۰٫۰۰۰حداقل تیراژ برای تیوب ھای پالستیکی  عدد۵۰٫۰۰۰و برای تیوب ھای لمینیت  .می باشد
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 (Co-Ex , ABL)در ابتدا نوع تیوب را انتخاب کرده-۱
از بین قطرھای موجود ، قطر مورد نظر را انتخاب نموده-۲
.با توجھ بھ حجم مورد نظر و قطر انتخابی ، طول مناسب را تایپ نمائید-۳
.)فقط رنگ سفید موجود استABLدر تیوب ھای . (مبنی بر تیوب انتخابی، رنگ تیوب را انتخاب نمائید-۴
.)فقط پرداخت براق موجود می باشدABLدر تیوب ھای .(را انتخاب نمائید) مات و براق(مبنی بر تیوب انتخابی ، نوع پرداخت تیوب-۵
.رنگ شولدر مورد نظر را انتخاب نمائید-۶
.خواه و مناسب با قطر و نوع تیوب را انتخاب نمائیدلنوع درب د-۷
.رنگ درب مورد نظر را انتخاب نمائید-۸
.)فلیپ تاپ پرسی پرداخت مات موجود می باشد۳۵فقط در سایز .( نوع پرداخت درب را مشخص کنید-۹

.قطر نازل مناسب با نوع محصول و تیوب و درب مورد نظر را انتخاب نمائید-۱۰



.مبنی بر نوع درب انتخابی ، داشتن ممبران و یا عدم آنرا مشخص نمائید-۱۱

.در صورت داشتن ھات استمپ بدنھ تیوب، گزینھ دارد را انتخاب نموده-۱۲

.رنگ ھات استمپ مورد نظر را تایپ نمائید-۱۳

.در صورت داشتن ھات استمپ درب، گزینھ دارد را انتخاب نموده-۱۴

.رنگ ھات استمپ مورد نظر را تایپ نمائید-۱۵



.را آپلود نمائیدJpegتصویر طرح مورد نظر را بھ صورت فایل 

در صورت نیاز بھ توضیح و یا داشتن سوال،
.این قسمت وارد نمائیدخواھشمند است متن مورد نظر خود را در

بعد از پر کردن تمامی گزینھ ھا و اطمینان از صحت آنھا ، بر روی گزینھ ثبت اطالعات ؛
.در جھت ثبت نھایی و ارسال سفارش خود بھ شرکت محب کلیک نمائید

در صورتیکھ اطالعات شما ثبت نگردید و کد رھگیری دریافت ننموده اید ،
بھ باالی صفحھ رفتھ و گزینھ ھایی کھ با ستاره ھای قرمز رنگ مشخص شده را بار دیگر

.کلیک کرده» ثبت اطالعات« با دقت کامل پر نمائید و مجدداً بر روی گزینھ 
ھنگامیکھ شما کد رھگیری دریافت نموده اید نشان دھنده ثبت نھایی و ارسال اطالعات 

.و درخواست شما بھ شرکت محب میباشد
.خواھشمند است ، کد رھگیری خود را جھت پیگیری سفارش خود نگھداری نمائید
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