
1- فرم اشتراك را كامل و خوانا پر كنيد.
2- پس از انتخاب نوع اشتراك در جدول پايين فرم، مبلغ آن را به يكي از حسابهاي زير واريز فرماييد:

حساب جاري شماره 50543 1358 بانك تجارت شعبه ارديبهشت به نام "رضا نورائي"
حساب بانك تجارت به شماره كارت 4673-2038-5310-6273 به نام "رضا نورائي"
حساب بانك صادرات به شماره كارت 4033-8306-6917-6037 به نام "رضا نورائي"

حساب بانك ملت به شماره كارت 1468-5008-3372-6104 به نام "رضا نورائي"
حساب بانك پاسارگاد به شماره كارت 0572-1772-2910-5022 به نام "رضا نورائي"

حساب بانك سپه به شماره كارت 8768-9093-1010-5892 به نام "رضا نورائي"
لطفا از ارسال وجه نقد با پست خودداري فرماييد.

3- رسيد پرداخت و فرم اشتراك را به شماره 66989409-021 فكس كرده يا اصل مدارك را به نشاني
    تهران، صندوق پستي 1487-13145 به نام ماهنامه صنعت بسته بندي ارسال فرماييد.

همه سرمايه يك نشريه تخصصي مشتركان آن هستند

همين امروز مشترك شويد

فرم اشتراك ماهنامه صنعت بسته بندي

نام دريافت كننده: صاحب اشتراك (حقوقي يا حقيقي):     

زمينه فعاليت:

نشاني دقيق:   محل كار       منزل

كد پستي: صندوق پستي:      

موبايل(جهت ارسال پيام هاي مهم): تلفن:      

پست الكترونيكي: فكس:      

شماره مورد نظر براي شروع اشتراك:

CDهاي تخصصي ماهنامه صنعت بسته بندي
براي اطالعات بيشتر به نشاني زير برويد يا با امور مشتركان مجله تماس بگيريد

www.iranpack.ir/books
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CD تخفيف 50% در قيمت = CD + اشتراكCD تخفيف 50% در قيمت = CD + اشتراك

لطفا روي اشتراك مورد نظر
ضربدر بزنيد

به نام خداوند بخشنده و مهربان

SANAT BASTEBANDI
PACKAGING MAGAZINE

           يك سري         2 سري(%7 تخفيف)       3 سري(%15 تخفيف)
              عادي       سفارشي      عادي               سفارشي   عادي          سفارشي

169،600        134،600         123،700 12 شماره          52،800      66،500   98،200 
322،000        255،800        235،000 24 شماره (%5 تخفيف)            100،300     126،300   186،600 

دانشجويي 1           39،600      49،900          براي دانشجويان رشته هاي بسته بندي، چاپ، گرافيك
دانشجويي 2           44،700      56،500          براي دانشجويان رشته هاي ديگر

ماهنامه صنعت بسته بندي
تلفن: 66989415 - 09359901019

فكس: 66989409
تهران صندوق پستي: 13145-1487

sub@iranpack.ir

پست سفارشي:
باركد و كد رهگيري دارد.

به خود گيرنده تحويل داده مي شود.
زمان رسيدن به مقصد بين 5 تا 10روز مي باشد.

هزينه ارسال هر جلد مجله شامل بسته بندي، 
حمل و پست سفارشي (با تعرفه پست سال

1392) به طور متوسط 1540 تومان مي باشد.

پست عادي:
باركد و كد رهگيري ندارد.

در محل پالك انداخته مي شود.
زمان رسيدن به مقصد بين10 تا 15روز مي باشد.

هزينه ارسال هر جلد مجله شامل بسته بندي، 
حمل و پست عادي (با تعرفه پست سال1392) 

به طور متوسط معادل 405 تومان مي باشد.

توجه: قيمتها به تومان و شامل بهاي مجله باضافه هزينه ارسال مي باشد كه بين 10 تا 12 درصد تخفيف كلي اشتراك ساليانه به آن تعلق گرفته است.

SMS 
به امور مشتركين


