
 هدایای سازمانی دستادست 



http://dastadast.ir 

فرینی یک دستادست
 
 ماموریت .است عادالنه تجارت رویکرد با غیرانتفاعی اجتماعی کارا

 به گروه های اولویت با دست ساز محصوالت تولیدکنندگان توان افزای  ی دستادست
 مهاجر، خانوار، سرپرست روستای  ی، زنان مانند گروه های  ی .است شده رانده حاشیه
 ...و معلول

 کشور  استان 15 از مرد چندین و زن  400 از بیش با حاضر حال در دستادست
نها درصد 85 از بیش که می کند همکاری 

 
 تشکیل دستادست حمایت تحت گروه های را ا

 .می دهند

 

 https://instagram.com/dastadast 

https://telegram.me/dastadast1 

info@dastadast.ir dastadast@gmail.com        



 محصوالت قابل تولید به تعداد باال در زمان نسبتا کوتاه



 
 کاور چرمی

 قطع وزیری ... / دفتر، تبلت وو مصنوعی برای کاور چرمی با چرم طبیعی 
 

 سفیری ساخته شده توسط حنا 

 .امکان لیزر طرح روی جلد کاور وجود دارد

  چرم مصنوعی -قیمت محصول با چرم طبیعی تعداد محصول

ت۶۳000 – ت۷5000 1  

 +10 ت۶0000 – ت۶۹000   

+50 ت54000 –ت  ۶۳000   

+100  - 



 سفارش مرکز گسترش سینمای 

 دستادستبه طراحی مستند 

 کلیدیجا 
 با چرم مصنوعی و حک لوگو

 سفیری ساخته شده توسط حنا 

 .حک لوگو اختصاصی بر روی جاکلیدی امکان پذیر است

تعداد محصول   
 

 قیمت محصول

(حک لوگو)ت  1000+ ت 10000 1  

 +10 (حک لوگو)ت  1000+ ت ۹500   

+50 (حک لوگو)ت  1000+ ت ۹000   

+100 (حک لوگو)ت  1000+ ت 8000   



 جا کلیدی و کیف پول خرد

 سفیری ساخته شده توسط حنا 

.استحک لوگو اختصاصی بر روی جاکلیدی امکان پذیر   

تعداد محصول   
 

 قیمت محصول

(حک لوگو)ت  1000+ ت 1۳000 1  

 +10 (حک لوگو)ت  1000+ ت 11000   

+50 (حک لوگو)ت  1000+ ت 10000   

+100 (حک لوگو)ت  1000+ ت ۹000   



.استحک لوگو اختصاصی بر روی جاکلیدی امکان پذیر   

 پد موس

تعداد محصول   
 

 قیمت محصول مربعی

ت1۳000 1  

 +10 ت11000   

+50 ت۹000   

+100 ت۷500   

تعداد محصول   
 

چندضلعی قیمت محصول  

ت18000 1  

 +10 ت1۶000   

+50 ت1۳000   

+100 ت10000   

تعداد محصول   
 

 قیمت محصول برگی شکل

ت۲۳000 1  

 +10 ت۲0000   

+50 ت18000   

+100 ت15000   

 سفیری ساخته شده توسط حنا 



 پارچه ایکیسه 
 سانتیمتر 40در  ۳0متقال ساده در اندازه کیسه 

 پیشنهاد ما برای بسته بندی قابل استفاده مجدد هدایا
 

 دوخته شده توسط زنان بهبود یافته خانه خورشید 

 تعاونی زنان روستای قره قوزلو

.استپذیر کیسه امکان حک لوگو اختصاصی بر روی   

تعداد محصول   
 

 قیمت محصول

1 - 

 +10  - 

+50  
 

ت ۳۲00  
 



پیشنهاد ما برای بسته بندی قابل / کیسه پارچه ای

 استفاده مجدد هدایا

 

 تهیه شده توسط شیرین هراتی

 .متنوع قابل سفارش هستندمتقال در اندازه ها و طرح های کیسه های 

.اختصاصی بر روی کیسه امکان پذیر استچاپ طرح   

100+قیمت محصول    
 

 محصول قیمت محصول تک

ت11500 ت1۷000   کوچک 

ت1۳500 ت1۹000   متوسط 

ت1۶000 ت۲۲000   بزرگ 



 گل تزئینی نمدی و بافتنی

 تهیه شده توسط گروه طناز

 .رنگ  های دیگر گل تزئینی قابل سفارش هستند

تعداد محصول   
 

 قیمت محصول نمدی

ت۶۹00 1  

 +10 ت۶۷00   

+50 ت۶000   

+100 ت5400   

تعداد محصول   
 

 قیمت محصول بافتنی

ت8400 1  

 +10 ت8۲00   

+50 ت۷500   

+100 ت۶۹00   



 کارت تبریک اختصاصی نوروز 

 طراح کارت سال قبل گلبرگ کیانی/ تهیه شده توسط مجموعه دستادست

 طراح کارت امسال فاطمه امیری 

 سانتیمتر 18در  1۳اندازه کارت 

.استپذیر چاپ لوگو و متن اختصاصی امکان   

تعداد محصول   
 

 قیمت محصول

1 - 

 +10  - 

+100  
 

ت 4000  
 



 محصوالتی که زمان تولید بیشتری نیاز دارند



 استندهای چوبی تلفن همراه

 ساخته شده توسط یاسر اخوان

تعداد محصول   
 

دمک
 
 قیمت محصول ا

ت۲0000 1  

 +10 ت1۹000   

+50 ت18000   

تعداد محصول   
 

 قیمت محصول گوزن 

ت۳0000 1  

 +10 ت۲8500   

+50 ت۲۷000   



 ساخته شده توسط یاسر اخوان

 استند موبایل و جامدادی

تعداد محصول   
 

 قیمت محصول سگ

ت۲0000 1  

 +10 ت1۹000   

+50 ت18000   

تعداد محصول   
 

فیل قیمت محصول  

ت۳0000 1  

 +10 ت۲8500   

+50 ت۲۷000   



 ساخته شده توسط زنان روستای  ی منطقه 

 ترکمن صحرا، همکاران دستادست

 ترکمنیسوزندوزی دستی کیف 
 

تعداد محصول   
 

 قیمت محصول

ت100000 1  

ت۹0000 5-۲0  

ت85000 ۲0-50  



 تهیه شده توسط فرشته جعفری 

 اجزای این ست را می توان جداگانه سفارش داد

 ست چرمی مردانه

تعداد محصول   
 

(هزار تومان)قیمت محصول   

140کمربند +  ۲0و تکی  ۳5جاسوئیچی بزرگ +  ۶5کیف جیبی +  80کیف پالتوی  ی  1  

 +10 ت۳10000   



 تهیه شده توسط شکیبا رهنما

 قابل سفارش در چندین سایز مختلف

 نقوش تاریخیبا الهام از بشقاب سفالی لعابدار 

 قابل سفارش با تنوع بسیار در طرح و نقش

تعداد محصول   
 

۲0قیمت محصول سایز   

ت45000 1  

 +10 (بدون بسته بندی) ت40000   



 تهیه شده توسط شکیبا رهنما

 با الهام از نقوش تاریخیلعابدار بشقاب سفالی 

 سفارش در چندین سایز مختلفقابل 
 

 سفارش با تنوع بسیار در طرح و نقشقابل 
 

تعداد محصول   
 

 قیمت محصول

ت50000 1  

 +10 ت4۷000   



 قابل سفارش در رنگ های مختلف

 گلدان و جاگلدانی

 .انتخاب نوع گل موجود در گلدان به طور سفارشی است

تعداد محصول   
 

سانت 1۲در  10قیمت محصول ابعاد   

ت۶000 1  

+10 ت5500   

+50 ت4000   

 ساخته شده توسط ساره هوشمند



 تهیه شده توسط فائزه برق 

 قابل سفارش در رنگ های مختلف چرم

 چرم طبیعیمردانه ست چرمی 

تعداد محصول   
 

 قیمت محصول

ت1۲0000 1  

 +10 ت110000   



 تهیه شده توسط فائزه برق 

 قابل سفارش در رنگ های مختلف چرم 

 چرم طبیعیموبایل کیف پول، مدارک و 

تعداد محصول   
 

 قیمت محصول

ت۹0000 1  

 +10 ت80000   



 تهیه شده توسط حنا سفیری 

 چرم طبیعیچرمی مردانه کیف پول 

 قابل سفارش در رنگ های مختلف چرم 

تعداد محصول   
 

 قیمت محصول

ت55000 1  

 +10 ت45000   

+50 ت 40000   



 تهیه شده توسط حنا سفیری 

 قابل سفارش در رنگ های مختلف چرم 

 کیف پول چرمی

تعداد محصول   
 

 قیمت محصول

ت100000 1  

 +10 ت۹0000   

10 - ۲0 ت ۷0000   



 تهیه شده توسط حنا سفیری 

 قابل سفارش در رنگ های مختلف چرم 

 چرم طبیعی یا اشبالتپول کیف 

تعداد محصول   
 

 قیمت محصول

ت۹0000 1  

 +10 ت80000   

10 - ۲0 ت ۶5000   



 قابل سفارش در رنگ ها و طرح های مختلف 

 کیسه های هدیه پته

 قابل سفارش در اندازه های مختلف

تعداد محصول   
 

(سانت ۲0و محیط  10ارتفاع ) پته کوچک قیمت محصول  

ت1۹000 10 - 1  

+50 ت1۷500   

تعداد محصول   
 

(سانت ۲5و محیط  10ارتفاع )پته متوسط  قیمت محصول  

ت۲8000 10 - 1  

+50 ت۲۶500   

تعداد محصول   
 

(سانت ۳0و محیط  1۳ارتفاع )پته بزرگ  قیمت محصول  

ت۳۳500 10 - 1  

+50 ت۳۲000   

 خانم های ساکن روستای تکاب از  شهداد کرمان/ ساخته شده توسط گروه گوجینو

 (طرح معیشت جایگزین برای احیای قنات ها)

  

  



 خانم های ساکن روستای تکاب از  شهداد کرمان/ شده توسط گروه گوجینوساخته 

 (طرح معیشت جایگزین برای احیای قنات ها)

   

 رومیزی پته

 قابل سفارش در رنگ ها و طرح های مختلف 

 قابل سفارش در اندازه های مختلف

تعداد محصول   
 

(سانت۷0) بادام سورمه ای  قیمت محصول  شکوفه  

ت۷۳000 1  

+50 ت۷0000   

تعداد محصول   
 

(سانت ۲0)دایره  ای قرمز  قیمت محصول   

ت۳۹000 1  

+50 ت۳۶000   



 خانم های ساکن روستای تکاب از  شهداد کرمان/ شده توسط گروه گوجینوساخته 

 (طرح معیشت جایگزین برای احیای قنات ها)

  

  

 قابل سفارش در رنگ ها و طرح های مختلف 

 قابل سفارش در اندازه های مختلف

 رومیزی پته

تعداد محصول   
 

(سانت 50) قیمت محصول  بیضی سفید رنگ  

ت۷8000 1  

+50 ت۷5000   

تعداد محصول   
 

بی شکوفه بادام 
 
(سانت ۲0) قیمت محصول  ا  

ت۲۳000 1  

+50 ت۲1000   



 شهرری توسط گروه خانم های افغانستانی ساکن روستاهای ساخته شده  

 طراح بعضی از روسری ها پریسا امین سبحانی

  

 قابل سفارش  در رنگ ها و طرح های مختلف 

 روسری شماره دوزی 

تعداد محصول   
 

 قیمت محصول 

1 - 

+1۲ 45000الی  ۳5000   

.اندازه روسری و بزرگی طرح متفاوت است بسته به جنس،  



 تهیه شده توسط کوشا جعفری 

 قابل سفارش در رنگ های مختلف

 تقویم سال نو

 و اختصاصی ساختن تقویمصفحات رنگی، حک لوگو قابلیت چاپ 

تعداد محصول   
 

 قیمت محصول 

ت15000 1  

 +100 ت 1۳000   

+500 ت1۲000   



 تهیه شده توسط کوشا جعفری 

 قابل سفارش در رنگ های مختلف

 و اختصاصی ساختن تقویمصفحات رنگی، حک لوگو قابلیت چاپ 

 تقویم سال نو 

تعداد محصول   
 

 قیمت محصول 

ت14500 1  

 +100 ت 1۳000   

+500 ت1۲000   



 تهیه شده توسط کوشا جعفری 

 قابل سفارش در رنگ های مختلف

 و اختصاصی ساختن دفترچهصفحات رنگی، حک لوگو قابلیت چاپ 

 دفترچه

تعداد محصول   
 

 قیمت محصول 

ت1۶000 1  

 +100 ت 1۳000   

+500 ت1۲000   



 ساخته شده توسط محیا محبی

 .رنگ  های دیگر قابل سفارش هستند

 نشان ک تاب

تعداد محصول   
 

 قیمت محصول گل رز و پر طاووس

ت8000 1  

 +10 ت۷500   

+50 ت۷000   

+100 ت۶500   

تعداد محصول   
 

 قیمت محصول شکوفه

ت10000 1  

 +10 ت ۹500   

+50 ت۹000   

+100 ت8500   



. تولید کار دست ساز زمان بر است لطفا سفارش های خود را زودتر ثبت کنید* 

 سپاسگزاریم

 
 

به غیرانتفاعی بودن مجموعه دستادست و تعهد تسویه حساب به موقع با تمامی با توجه * 
پنجاه درصد مبلغ هنگام سفارش و پنجاه درصد باقیمانده در زمان تحویل دریافت تولیدکنندگان، 

 .خواهد شد



 همدست ما باشید در ساخت جهانی عادالنه تر

http://dastadast.ir 

 https://instagram.com/dastadast 

https://telegram.me/dastadast1 

info@dastadast.ir dastadast@gmail.com        


