
ژیمناستیک
~

 منتشر شده توسط
IISOH

موسسه ی بین امللی تاریخ ورزش
برای تبلیغ جهانی ورزش بزرگ

ژیمناستیک
~

تصویربرداری توسط
Pavel Rycl  جمهوری چک

~
 ,

: طراحی گرافیک
Harvey Abrams, USA

~
:ژیمناست

Julius Neuber, Austria

March, 2016،چاپ اول
24×36inches

 عدد در نسخه آزاد 5000
($ 5,00قیمت پیشنهادی خرده فروشی )

عدد در نسخه محدود 100
روی کاغذ های سنگین و آرشیوی ، امضا

شده و شماره دار
( 350قیمت $ )

لیست قیمت عمده فروشی
8,00-5,00قیمت پیشنهاد شده ی خرده فروشی

ارسال رایگان به ایالت متحده آمریکا
 ارسال به اقصی نقاط جهان با هزینه ما

2.50پوستر : هرکدام  10-30 $
2.25پوستر: هر کدام  31-50 $

501-1,000 2.10پوستر: هر کدام  $
2.00پوستر:هر کدام  1,001-2,500 $
2,50-4,999 1.85پوستر: هر کدام  $

5,000+ 1.65پوستر: هر کدام  $

 می5000تعداد زیاد برای خرده فروش های بیشتر از 
تواند تحت قرار داد با شرکت تولید شود با پرینت اسم و

لوگوی شرکت
 اسپانسر شده توسط

NATIONAL XYZ COMPANY,2017

است GYMNASTICS پوستر6این اولین پوستر از 
که در این سری تولید شده است

که شامل سه پسر و سه دختر ژیمناست میشود که در
.پوستر ها به تصویر کشیده شده است

هدف ما افزایش آگاهی عمومی و احترام به هنر و علوم
انسانی ای است که به تاریخ ورزش ،تربیت

بدنی،تفریح،رقص، ورزش در هنر و مسابقات المپیک
.می پردازد

سری پوستر های ما به ترویج و تبلیغ ورزش در هنر و
عکس برداری ورزشی ، در این مورد ورزش

IISOH ژیمناستیک ، و همچنین موزه و کتابخانه
.میپردازد

.امیدواریم که از آنها لذت ببرید
IISOH

PO Box 175
State college , PA., USA 16804

www.iisoh.org
www.sportlibrary.org

موسسه ی بین المللی برای تاریخ ورزش

IISOH
کتابخانه و موزه

2ورزش در هنر پوستر سری پوستر های#

GYMNASTICS

 برنامه ی کلی فروشی

IISOH
Library & Museum

PO Box 175
State College., PA USA  16804

www.iisoh.org
www.sportlibrary.org

 یک شرکت آموزشی،ادبی و تحقیقاتی IISOH شرکت
غیر انتفاعی واقع در پنسیلوانیا، زیر نظر ماده ی
501(c)3 سه قانون مالیات درون مرزی میباشد

Federal Tax ID# 41-2041115

http://www.issoh.org/?fbclid=IwAR16hgDiHnFScJyCGqxPPTgqe29w4Yaby-XVMTvjJDlFIxuFQnXJMkwv158
http://www.sportlibrary.org/
http://www.issoh.org/?fbclid=IwAR0JZa5igUn0s2W3UVhZLklt55lrnw1SVylY50WyVDxZxK2JlecPukei82g
http://www.sportlibrary.org/

