
کارت ویزیت مشاور امالک ۲۰۱۹ مشاور امالک ساختمانی مشاغل و خدمات خانه

توضیحات

امروز یکی از بهترین و جذاب ترین طرح های دسته بندی کارت ویزیت مشاور امالک را برای شما عزیزان آماده کردیم.

این کارت ویزیت مشاوره امالک به صورت الیه باز با پسوند psd طراحی شده که با نرم افزار فوتوشاپ قابل ویرایش است.

این طرح از محصوالت ویزیت مشاور امالک بصورت افقی و پشت و رو (دورو) بسیار زیبا طراحی شده است.

رنگ بندی استفاده شده در این طرح آبی به همراه زمینه هایی از مشکی و سفید است که به زیبایی هرچه تمام تر کنار هم قرار گرفتن.
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توجه: کلیه فونت های بکار رفته در طرح های وب سایت ۱۲۳PSD، برای راحتی شما عزیزان داخل فایل فشرده شده محصول قرار گرفته است.

آیتم های کارت ویزیت مشاور امالک:

در این محصول از سری محصوالت ۱۲۳PSD موارد زیر کنار هم جای داده شده اند:

روی کارت:

لوگوی مشاور امالک

عنوان مشاور امالک

(Real Estate) عنوان مشاور امالک به انگلیسی

جمله ای کوتاه از معرفی دفتر امالک

آدرس سایت مشاوره امالک

آدرس حضوری از دفتر مشاور امالک

 

پشت کارت:

محل قرار گیری نام مدیریت به همراه آیکن

محل قرار گیری تلفن های تماس ثابت و همراه به همراه آیکن

عالوه بر موارد اول تا سوم روی کارت موارد (خرید، فروش، رهن، اجاره، آپارتمان، ویالیی و …) نیز قرار گرفته اند.

در انتها هم محلی برای قراردادن آدرس ایمیل مشاور امالک قرار گرفته است.

 

آموزش تصویری ویرایش کارت ویزیت مشاور امالک:
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لینک دانلود فایل pdf این صفحه از سایت برای عزیزانی که نیاز به آرشیو برگه دارند:

دانلود

 

لطفا با اشتراک گذاری لینک محصوالت از ما حمایت کنید.

溺شايد دوست داشته باشيد
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۲۹۹۷

3,000 تومان
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کارت ویزیت مشاور امالک کد ۲۹۷۰

3,000 تومان
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جزئیات محصول

خرید محصول توسط کلیه کارت های شتاب امکان پذیر است و بالفاصله پس از خرید، لینک دانلود محصول در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

دسترسی به فایل محصول به صورت مادام العمر.

123psd.ir :رمز تمامی فایل ها

امتیاز: 0 از 0 رای

جستجوی محصوالت… 
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