
برای محاسبه قیمت لیبل شیشه ای، ابتدا باید متراژ سفارش خود را بدست آوریم.

۱   طول لیبلی که می خواهیم چاپ نما�م را در عرض لیبل ضرب می کنیم

که مساحت یک عدد لیبل به سانت بدست می آید.

۲   مساحت یک عدد لیبل را در تعداد سفارش ضرب می کنیم تا مساحت کل سفارش

به سانت بدست آید.

طول لیبل (سانت) x  عرض لیبل (سانت) x  تعداد سفارش = متراژ سفارش (سانت مربع)

عدد بدست آمده مساحت کل سفارش به سانت مربع می باشد.

۳   برای اینکه مساحت کل سفارش به متر مربع تبدیل شود،

عدد بدست آمده را بر ١٠٫٠٠٠ تقسیم می کنیم، چون هر متر مربع ١٠٫٠٠٠ سانت مربع می باشد

عددی که در نهایت بدست می آید متر مربع سفارش ما می باشد.

۴   متراژ سفارش را که به متر مربع بدست آمد

را در قیمت چاپ هر متر مربع لیبل شیشه ای ضرب می نما�م.

قیمت چاپ هر متر مربع لیبل شیشه ای با سلفون مبلغ ۶۷٠ هزار � می باشد،

توجه : چنانچه متراژ سفارش باال باشد قیمت کمتر خواهد شد. 

به عنوان مثال اگر سایز سفارش شما ٤ * ٥ سانت و تعداد سفارش ٥٫٠٠٠ عدد است :

٤cm  *  ٥cm   =   طول * عرض = مساحت یک عدد لیبل به سانت مربع     ٢٠

سانت مربع کل سفارش ١٠٠٫٠٠٠٠ = (تعداد لیبل) ٥٫٠٠٠  * ٢٠ 

همانطور که قبال گفتیم چون هر متر مربع ١٠٫٠٠٠ سانت مربع می باشد،

برای تبدیل سانت مربع به متر مربع

مساحت بدست آمده را بر ده هزار تقسیم می کنیم،

متر مربع کل سفارش ١٠ = ١٠٫٠٠٠ ÷ ١٠٠٫٠٠٠

بنابراین سفارش شما در سایز ٥ * ٤ سانت در تعداد ٥٫٠٠٠ عدد می شود ١٠ متر مربع

که اگر ١٠ متر مربع را بر قیمت چاپ لیبل شیشه ای که مبلغ ۶۷٠ هزار � است ضرب کنیم:

١٠  ×  ۶۷٠٫٠٠٠  = ۶٫۷٠٠٫٠٠٠ �

نحوه محاسبه قیمت لیبل شیشه ای :
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