
 

 

 

 

 

 ای داشته باشیدحرفه ویزیتکارتچگونه یک 

 
 ) صفر تا صد طراحی یک کارت ویزیت (

 
وکار شما ایجاد کند که های جدیدی را برای کسبتواند فرصتای میویزیت حرفهکارت

 هزاران را در گوگل شما یک جستجوی سادهباشید. اما  فکر نکردهشاید هیچگاه به آن 
 شاید علت این باشد. کندمیروبرو  ایحرفه ویزیتپیشنهاد متناقض برای طراحی کارت

ست اسنجد. واقعیت اینمی خود کارای را با معیارهای ویزیت حرفهکارتکه هر کسی 
و سلیقه شخصی  مخاطبین، نوع محصول و خدمات و کارو کسبکه  اهداف و استراتژی 

 .دخیل هستندای ویزیت حرفهکه در طراحی یک کارت مهمی است عواملاز هر کسی 
باشد ای و موثر حرفه ،ویزیتکند یک کارترین عاملی که کمک میمهمتمعموالً اما 

 . گیردقرار میکمتر مورد توجه 

ویزیت به به کارتست که اکند اینمیویزیت را موثر املی که یک کارتترین عمهم
مجهز به دانش  و برای این کار طراح باید اوالً  بازاریابی نگاه شود یعنوان یک رسانه

 بازاریابی باشد و ثانیًا از  تاثیر گرافیک بر این حوزه نیز آگاهی الزم را داشته باشد. 
 و تقریباً  هستندکار خوب اپـفتوشیک  رفاً ـص ویزیتان کارتـمتاسفانه اکثر طراح

  ابی و گرافیک آشنایی کافی ندارند.های بازاریحوزه بههیچکدام 

 



 

 

 

  چطور کارت ویزیتی است؟ ایارت ویزیت حرفهک

شعار یک  وک لوگو با ی، که سادهای، کارتی است ویزیت حرفهاز دید عموم کارتشاید 
 تبلیغات یکار ویژه این سبک  کار را تمام کرده باشد. در یک زمینه خلوت زیبا تبلیغاتی 
 . شود انجام میسازی است و با هدف برند های شناخته شده و مشهور جهانیشرکت

ها هیچ زیتویکارتدر مورد  تبلیغ کار خصوصاً که این نوع ستاآنچه مسلم است این
رسانی شیک د و تنها کار آنها یک اطالعدر جذب مشتری در کوتاه مدت ندار تاثیری
 های برند و مشهور آنقدر ناشیانه از شرکت گاهیمتاسفانه این مدل طراحی است. 
  هم ارزش ندارد.یک اطالع رسانی ساده  در حد شوند کهمیتقلید 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ویزیت باید بتواند به عنوان یک رسانه بازاریابی شما را به مخاطبین خودتان به کارت
کار و انگیزاند که نسبت به تماس با کسببربهترین شکل ممکن معرفی کند و آنها را 

کند تا از شما دست به اقدامی بزنند. درک درست همین نکته کمک بزرگی به شما می
کار آنها اطالع رسانی است پرهیز  هایی که صرفاً اشتباهات رایج در طراحی کارت ویزیت

 کنید. 



 

 

 

  ویزیت از کجا شروع کنیم؟برای تهیه یک کارت

با آنچه در این مقاله توانید اگر آشنایی مختصری با فتوشاپ داشته باشید می
نباشد این کار را خودتان  البته شاید نیازای تهیه کنید. حرفهویزیت یک کارتآموزید می

کار واگذار کنید اما این متخصصبه  طراح کمک بگیرید یا کامالً  و از یک انجام دهید
 از اشتباهات متداول دور خواهد دشت.دانستن این نکات شما را 

 بایدای حرفهویزت تمام آنچه در رابطه با کارتتر آموخته شود برای آنکه مطالب راحت
 پردازیم:که به ترتیب به آنها میبندی شده دسته بخش اصلی سهبدانید در 

  محتوای کارت ویزیت .1
 تیویزفرم و گرافیک کارت .2
 ویزیتچاپ کارت .3

 

 ویزیتکارت یمحتوادر باره  همترین نکاتم
 

 و روشن معرفی کنید واضح کامالً  را تانخود 

 خود را در شرکت کامالً   یکار  یزمینهشود. نام شما و نام شرکت تمام نمی ذکر معرفی با
صاحبان کسب و کار به عمومًا فا نکنید. کلی اکتعبارات روشن توضیح دهید و به بیان 

 شان.محصولبه کنند نه ی خود اشاره میکاالنام خدمات خود و یا بیان 

 

کنید و محصول شما اثری است که کاالی کاالی شما آن چیزی است که شما تولید می
شما در زندگی مخاطبین شما دارد. به عنوان مثال خمیر دندان یک کاالست و اثر آن 

عنوان تان ) نام کاالی عالوه برباید سفیدی دندان است. در کارت ویزیت شما 
 "ما به شما لبخند زیبا را هدیه می دهیم. :"بنویسیدرا  (خمیردندان



 

 

 

از کمکی که به مخاطب  ،ی خودزمینه کار اگر امکان دارد برای بیان  دیگر  به عبارت
( رت ویزیت ممکن است کار سختی باشد ) البته که با فضای محدود کا. کند بگوییدمی
تا حد امکان کمتر استفاده از اصطالحات و عبارات تخصصی  ار شما تخصصی استاگر ک

واژه به عنوان مثال  مطمئن باشید مخاطب شما با آنها آشناست. کنید مگر اینکه کامالً 
هیچ چیز را « بهترین در صنعت اتوماسیون برقالو شرکت »عبارت در  اتوماسیون

کند، میتوماسیون برقالو کمک شرکت ا»توان گفت کند و به جای آن میمشخص نمی
 «اقل برسددر نیروی انسانی به حد های شماهزینه

 

 فاکتور )  مخاطب داشته باشید. ویزیت برایکارت یک پیشنهاد مشخص در 
WOW )داشته باشید 

و قابل توجه توانید پیدا کنید که در آن یک پیشنهاد مشخص ویزیتی را میکمتر کارت
  ) جذاب بودن این پیشنهاد باید باعث تعجب مخاطب شودبرای مخاطب داشته باشد.

ت مهمترین تفاو برند.(نام می wowو به همین خاطر برخی از  آن به عنوان فاکتور  
  نهاد است. اگرت ویزیت معمولی همین پیشای با یک کارحرفهیک کارت ویزیت

رای درج یک بکنید ویزیت به عنوان یک رسانه بازاریابی استفاده خواهید از کارتیم
 پیشنهاد خوب حتما فکر کنید.

 ید رایگان، سرویس رایگان و ....ددهید یک بازاگر کار خدماتی انجام می

 یک دانلود رایگان، شرکت در یک کالس رایگان و ....اگر کار شما آموزش است 

 ....است یک مشاوره رایگان و یا  اگر کار شما وکالت

پیشنهادتان باید آنقدر جذابیت داشته باشد که اگر کسی کارت ویزیت شما را از روی 
 یز کند و در کیفش بگذارد.آنرا تمزمین پیدا کرد 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کس در کارت ویزیت ع 

ببرد. عکس ینه کاری شما پیکند مخاطب خیلی سریعتر به زمعکس مناسب کمک می
 های زیر را داشته باشد:که ویژگی مناسب عکسی است

  هایی که در . با توجه به اینکه عکسدچاپ داشته باش برایعکس کیفیت مناسب
جستجوی ساده در کوچک هستند با یک گیرد کارت ویزیت مورد استفاده قرار می

و معموالً این مساله  را پیدا کنیدهای خوب و با کیفیتی عکس توانیداینترنت می
 کند.ایجاد نمی را مشکل خاصی

 محض دیده شدن به مخاطب کمک کند درک درستی از ویزیت باید بهعکس کارت
 دهد.دو اشتباه رخ می ت معموالً در این قسم. در ذهن او شکل بگیرد وکار شماکسب

 .کار نداردو شود که ربطی به کسبهایی استفاده میاز عکس بعضاً اول اینکه 
ب اگر دانند خ  این انتخاب خود می بهانه) برخی وجود شرکت اپل و موفقیتش را 

 شما هم درآمد و شهرت اپل را دارید این ایراد به شما وارد نیست!(
 



 

 

 
وکاری واقعیت کسببا هستند و غیر بومی اما های مرتبط عکسگاهی دوم اینکه 

روی کارت ویزیت با آنچه د. هر چه ارتباط عکس ندهیم هماهنگی ندارکه انجام می
و تر باشد مشتری حس اعتماد دهد نزدیکرخ می تانکارو  در فضای کسبواقعاً 

وقتی به عنوان مثال  .گیردارتباط بهتری شکل میبیشتری خواهد داشت و نزدیکی 
 کندمیهایی استفاده لاز عکس اتومبیویزیت خود در کارت ،اتومبیل یک تعمیرکار

است بتواند  بعیدخودش و مخاطبش هیچگاه آنها را از نزدیک ندیده است، که 
 ارتباط خوبی را رقم بزند.

 
 
 خیلیویزیت از عکس خودمان استفاه کنیم یا نه؟ این سوالی است که کارت یا درآ

 بنفس و برخی آن را اصطالحاً اعتماد یمواجه هستند. برخی این کار را نشانهبا آن 
 کارو بستگی به کسباین کار تا حدود زیادی دانند. در پاسخ باید گفت کالسی میبی

دارد. اما با و استراتژی شما در رابطه با برندسازی شخصی یا برندسازی سازمانی 
مستقیم دارد ارتباط برندسازی شخصی با توان گفت در کارهایی که اطمینان می

این  یایجاد حس خوب در مخاطب موثر است. نمونه وجود عکس در جذب و
    مشاوره است.وکالت و مشاغل 

  
 اطالعات تماس در کارت ویزیت 

ای است که حضور فیزیکی مخاطبین در محل کارتان ضروری است گونهاگر کار شما به
 در نوشتن آدرس دقت الزم را داشته باشید. اسامی قدیمی و جدید برخی از خیابانها را 

ی صورت از ناماده کنید در غیر ایندو استف از هر الزم استو اگر  داشته باشیددر نظر 
 .مشتری سر در گم نشوداده کنید تا استفکه شهرت بیشتری دارد 

های دیگر گره را با اسامی مکاننام شرکت یا فروشگاه خود  ،در درج آدرسدقت کنید 
دوم  یطبقه ،سفلیپردازان  در کارت ویزیت ننویسید باالتر از شرکت داده د. مثالً نزنی

  ....آشفتهموسسه جنب  دکتر هالکتی، یداروخانه



 

 

 

سایت، وبهای اجتماعی، شبکهتلفن، فکس، های تماس خود با مشتری، اعم از همه راه
اند راحت با شما تماس داشته بتوتا بنویسید را برای مشتری همراه و ...  و تلفنایمیل 
های بزرگ به به تقلید از برند که ستانکارهای کوچک ایو کسبخیلی از . اشتباه باشد

 کنند.انی ایمیل اکتفا مییک شماره تلفن ثابت و نش

را در کارت ویزیت آنرا پیگیری کنید کارتان و تلفن همراه خود کسبدوست ندارید با اگر 
سایتی ید که وبسایت را هم فقط در صورتی در کارت ویزیت قید کننشانی وب .ننویسید

داشته باشید. در غیر این صورت مشتری خیلی زود به  فعالآل و ایدهبا محتوای نسبتًا 
 ای بودن شما پی خواهد برد.غیر حرفه

 

 ( از کیو آر کد(QR CODE  استفاده کنید 

از شلوغ شدن فضای کوچک کارت ویزیت با اطالع تماس جلوگیری  اوالً کار  با این
تماس شما در فضای کنید به راحتی با اطالعات کمک میخود به مخاطب  کند و ثانیاً می

 .دسترسی داشته باشدمجازی 

برای خود یک کیو آر کد  خیلی راحت و به سرعت  توانیداز این سایت میبا استفاده 
 بسازید

 کلیک کنید  اــــــــاینج )QR CODE) برای ساخت

 

 

 

 

 

 

http://qrgenerator.ir/


 

 

 

 ویزیت کارت گرافیکفرم و با رابطه مهمترین نکات در  

 

 مسیر دید را در نظر بگیرید 

این  بیند چه باشد؟ویزیت شما میدوست دارید اولین چیزی مخاطب با دیدن کارت
کاری که شما باید انجام دهید اینست که در طراحی و چیدمان  همان مسیر دید است.

قرار دهید. عکس، لوگو، شعار شرکت و ... تصمیم بگیرید کدام یک را در اولویت
ویزیت ممکن است باعث شود یک یا دو مورد را به بهای بهتر ای کارتضفمحدودیت 

چیز را نشان دهید به احتمال زیاد دیده شدن یکی حذف کنید. اگر دوست دارید همه
ویزیت نگاه کنید و مهمترین و ق نخواهید شد. از زاویه دید مخاطب به کارتموف

  ترین را در اولویت اول قرار دهید.جذاب

 

 رنگ کارت ویزیت 

رنگ سازمانی گ باشد. اگر ا باید با رنگ سازمانی شما هماهنویزیت شمرنگ کارت
و بقیه اقالم تبلیغاتی و تدارک ببینید یک رنگ سازمانی برای خود ندارید بهتر است 

 فعالً اما اگر کنید. پارچه با رنگ سازمانی خود یک تدریجبههای اداری خود را برگه
  یا سفید ویزیت سفیدبهترین رنگ برای زمینه کارتخواهید وارد این موضوع شوید نمی

وع کار ن تواند برای هر کاری مناسب باشد.این رنگ نمیمایه طوسی است البته با ته
. اگر این مساله اشته باشددزیادی بر این مورد تاثیر شما و مخاطبین ممکن است 

ها به شما کمک ی رنگیک آشنایی مختصر با روانشناس خیلی برایتان اهمیت دارد
 در این رابطه مقاالت ارزشمندی دارد. ممـمتسایت  بگیرید.را تصمیم کند بهترین می

 

 

https://motamem.org/%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%b1%d9%86%da%af%d9%87%d8%a7-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%a8/#more-27250


 

 

 

ها صورت گرفته و این مبحث کامالً بنیان مطالعات علمی زیادی در باره روانشناسی رنگ
بینی با موضوعات شناسی و طالعشخصیت  علمی دارد . اما متاسفانه این بحث مانند

آمیز دم دستی آمیخته شده. از اینرو بسیاری از مطالب موجود در فضای مجازی اغراق
 .بهترین منبع موجود در فضای وب است متـممسایت  و دور از حقیقت است. محتوای

 

 ویزیت و مهم در رنگ کارت نکات عمومی

  شما بیشتر از دو رنگ نباشد. ویزیت های اصلی کارترنگدقت داشته باشید
اعتمادی کنند به نوعی حس بیهای زیادی استفاده میهایی که از رنگویزیتکارت

کند. البته این مورد در برخی موارد میای بودن را در مخاطب تقویت و غیر حرفه
 هایی هم داشته باشد.است استثناء ممکن

 را  (تضاد رنگی)کنتراست ویزیت به اندازه کافی دقت داشته باشید در رنگ کارت
ها فونتسایز خصوصًا در  مواردی که  .باشندواضح  ها کامالً هرعایت کنید تا نوشت

به عنوان مثال سیاه با سفید  یا قرمز با سفید یا زرد کنتراست  شود.تر میکوچک
کنتراست رنگی ضعیفی دارند و  روی سیاهرنگی خوبی دارند و قرمز روی نارنجی یا 

 مناسب نیستند. اصالً 
  های هیچ عنوان از دورگیریبه کنیدهای ریزتر استفاده میجاهایی که از فونتدر

شود و باعث می شدهدر چاپ با مشکل مواجه  معموالً   رنگی استفاده نکنید این کار
 وضوح الزم را نداشته باشد.متن شما 

  مگر اینکه زمینه عکس ها تا حد امکان خودداری کنید. عکسروی  متناز نوشتن
و عکس ایجاد  ا بین فونتر مناسب راحتی بتوانید کنتراستشما یکدست باشد و به

 کنید
 تان کمک کند.کارت ویزیت طرح و رنگتواند شما را انتخاب های زیر میسایت 

 کلیک کنید اــــــــــاینجویزیت کارت رحــــــــانتخاب طبرای 
 کلیک کنید اـــــــــــاینجویزیت انتخاب طـــــــرح کارتبرای 

 کلیک کنید اینجــــــــاویزیت برای انتخاب و چیدمان رنگ کارت

https://motamem.org/%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%b1%d9%86%da%af%d9%87%d8%a7-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%a8/#more-27250
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 رنگ آنتناسب جنس کارت ویزیت و 

تر  از روکش ایهای سفید یکدست و سیاه یکدست با روکش مات حرفهویزیتکارت
توانید به سلیقه خود روکش مات یا براق کنند. اما در بقیه موارد میبراق آن جلوه می

امباس به علت وجود بافت در هنگام  ویزیت کتاندر کارتهمچنین  استفاده کنید.
ه دارای نشیند. به همین دلیل کارهایی کوی کار نمیچاپ رنگ مانند کاغذ گالسه ر
شوند ولی هنگام چاپ روی کارت کتان زیبا میباشند یزمینه های روشن و سفید م

ان خوب نشده کارهایی که دارای زمینه های تیره و مشکی می باشند بر روی کاغذ کت
 .ویزیت کتان پالستیک استفاده شودو بهتر است از کارت

 

 ویزیتفونت کارت 

انتخاب نوع فونت  ویزیت بهتر است از دو نوع فونت بیشتر استفاده نشود.در کارت
قانه های خالمتفاوت است. استفاده از فونت ین شما و مخاطبکار و به نوع کسب بسته

شرط آنکه به کارهای عجیب و غریب ختم و زیبا در کارت ویزیت بسیار عالیست به
هنری خلق کنید کارت ویزیت شما باید بتواند یک پیام نشود. شما قرار نیست یک اثر 

تا جایی راحتی به مخاطب منتقل کند نقش خالقیت و گرافیک تبلیغاتی مناسب را به
 اهمیت دارد که به انتقال این پیام کمک کند. در غیر اینصورت هیچ ارزشی ندارد.

 

روی کارت شما را  یند نوشتهاتوبیننده به سختی میبه خاطر پیچیدگی فونت اگر 
ست که پیام تبلیغاتی به این معنی اشود ویزیت شما میبخواند و یا محو گرافیک کارت

تان را معرفی یکار  یزمینه قرار گرفته و این یعنی شما به جای آنکهالشعاع شما تحت
مسیر درستی را  اید. البته اگر شما یک هنرمند هستیدکنید هنرتان را معرفی کرده

 ید.ارفته

 



 

 

 

های از فونتکه ستاترین راه ایناگر در انتخاب فونت با مشکل مواجه هستید ساده
از جمله فونت  ،های فارسی سری ایران. فونتشروع کنیدطراحی شده  زیبایی که جدیداً 

 هستند.امروزی های زیبا و جدید فونتسنز از ایران

 

 ویزیتجنس کارت 

کارتان باشد هر چند و تنهایی معرف خوبی از کسبواند بهتویزیت شما میجنس کارت
اگر این موقعیت را دارید که . شودویزیت محدودیت بیشتر میدر انتخاب جنس کارت

م حتمًا این کار را انجا استفاده کنیدتان ویزیتبرای کارت از جنس خاص و متفاوتی 
خیلی بهتر کنواخت یویزیت رتن کاادر میان هزار ویزیت شماکارت ،دهید. با این کار
 دیده خواهد شد.

ای داشته باشد که های خالقانهتواند ویژگیویزیت قبل از آنکه خوانده شود میکارت
تواند کمک کند که بهتر دیده شود. جنس، رنگ، اندازه و شکل آن تا حدود زیادی می

توجه را از موضوع نباید البته همانطور که قبالً بیان شد این تفاوت  .این اتفاق رخ دهد
 کند.منحرف یعنی دعوت به اقدام، اصلی 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 ویزیتاندازه کارت 

ویزیت کتان کارتهای مرسوم در سایزاست . اما  x 9 5های معمولی ویزیتابعاد کارت
8.5x4.8 باشد. علت دار میطرفهای پرویزیت کتان، از جمله کارتکارت .میباشد

بافت موجود بر روی خود کاغذ و همچنین مقرون به  ،مندی زیاد به این کارتعالقه
 هستیدصرفه بهیک کارت شیک و مقرون باشد. اگر به دنبالصرفه بودن آن می

 .استفاده نمایید از این نوع کارت توانیدمی

 
 ویزیت دورو  یا یک رو؟کارت

استفاده کنید ویزیت اگر از دو طرف کارت ماً ویزیت مسلبا توجه به فضای محدود کارت
شود و میویزیت باعث شلوغی نیک سمت کارت اطالعات در کاربا اینبهتر است. 

گونه در این .محتوای نوشتاری شما خواهد بودف افضای آزادی برای زیبایی کار در اطر
ارائه  "کیو آر کد"موارد معموالً اطالعات تماس را در پشت کارت ویزیت همراه یک 

 کنند.می

 ؟ تاشو وبزرگتر از معمول های ویزیتکارت

را برای مخاطب کار  معموالً بیشتر  یزینههعالوه بر های بزرگتر از عرف ویزیتکارت
هایی با ویزیتندارند. همچنین کارت هم کنند و مزیت خاصیمی ترنگهداری سخت

یت به محدودهم به احتمال زیاد برای شما کوچکتر (  های غیر معمول )نسبتاً اندازه
های ویزیتی خارج  از اندازهکارت آورند. الزم بذکر است هر نوعلحاظ محتوا بوجود می

 یقالب به عهده یساخت و هزینه استاندارد نیاز به قالب خاصی دارد که معموالً 
  سفارش دهنده است. 

 

 

 



 

 

 

 فضایی برای تنفس هم داشته باشید

از اندازه شلوغ نکنید. دقت کنید زیت را بیشویکه کارتستانظور از فضای تنفس اینم
یک بروشور تبلیغاتی  که شما را دچار این اشتباه نکند ،ویزیتمفهوم  رسانه بودن کارت

و تعادل توانید هر مطلبی را در آن بنویسید. زیبایی در سادگی و می در اختیار دارید
 است.

  

 ویزیتچاپ کارتمهمترین نکات در 

 

 ویزیت رعایت کنید.قبل از چاپ کارتنکاتی که باید 

های هزارتایی است. اما با چاپ( در حالت معمول )چاپ افست ویزیت چاپ کارتتیراژ 
 یکنون تجربهتا  اگرتوانید در تعداد کمتر هم این کار را انجام دهید. دیجیتال می
نهایی به ایل این نکات را قبل از ارسال ف اید حتماً ویزیت نداشتهچاپ کارتطراحی و 

 :چاپخانه رعایت کنید

  300 کارت ویزیت باید )رزولوشن( کیفیتdpi .باشد 
  داز  .ویزیت خود استفاده کنیدبرای فایل کارت CMYK رنگ م 
  اندازه ویزیت را از چاپخانه سوال کنید)سایز طراحی کارتبرای اطمینان

 باشد(می 9در  5استاندارد 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ویزیت حداقل محتوای کارتmm3 ز هر طرف کارت فاصله داشته باشدا. 
زیرا خطای  اطراف محتوای خود به هیچ عنوان کادر قرار ندهید.کنم پیشنهاد می

  وسط کار قرار نگیرد.دقیقًا  ادر شما،شود کویزیت باعث میبرش در ابعاد کارت
 های مشکی خود را تک رنگ قرار کارتهای لمینت نوشته در فونتهای کوچک و

 ( k=100دهید  ) 
 عنوان از زمینه یکدست رنگی هیچ( بههای کتان )به خاطر بافت آنر کارتد

 استفاده نکنید.
  خروجی نهایی کار را با پسوندtif  صورت )در غیر این ارسال کنید. الیه بستهو

 خانه هماهنگ کنید.(قبل از ارسال فایل این مورد را با چاپ

 

 



 

 

 

 قبل از چاپ مهمبسیار  ینکتهچند 

 

. یک بار دیگر همه موارد را بررسی کنید قبل از اینکه فایل را به چاپخانه تحویل دهید
 لحاظویزیت را با یکی دونفر دیگر مرور کنند تا به. متن کارتدای جا نیفتاده باشنکته تا

 

در نهایت قبل از چاپ یک پرینت رنگی در  .امالیی و دستوری مشکلی نداشته باشد
یزیت بگیرید. با دیدن این طرح به ایرادهای احتمالی از واز کارتواقعی  یاندازه
بینید با ویزیت بعد از چاپ پی خواهید برد. طرحی که شما از صفحه مانیتور میکارت

تجربه ا دارد که فقط ب های زیادیجهت رنگ و وضوح تفاوتشود به آنچه چاپ می
مقاله را در یک  یآن شد. برای اینکه هیچ موردی از قلم نیفتد همه یتوان متوجهمی

 را بررسی کنید. آنهاتک توانید تکبا مرور آن میایم که چک لیست خالصه کرده
 .را تیک بزنید الزم ید و مواردکنم این چک لیست را پرینت بگیرپیشنهاد می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://modirekasbokar.com/wp-content/uploads/2019/07/چک-لیست-بررسی-فایل-کارتویزیت-قبل-از-ارسال-به-چاپخانه.pdf


 

 

 

 

 پایانی یچند نکته

  

 ویزیتکارت یارائه

 ویزیت خود را همراه داشته باشید تا در موارد نیاز کارتیشه و در همه جا هم
  ارائه کنید.بتوانید آن را 

 بدهید تا آنها بتوانند آن را  ویزیت همیشه به مشتریان خود بیش از یک کارت
 .به سایر افراد نیز بدهند

 خود استفاده کنید ویزیتدر تمام مکاتبات اداری از کارت. 

 

سوال خود  (دیدگاه بخش )در صورتی که سوالی در این رابطه دارید در زیر همین مقاله
 تان باشم.را مطرح کنید تا در اسرع وقت پایخگوی

 سید محمد حسین علوی
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