
 

 

 

 

 

 ویزیت قبل از ارسال به چاپخانهچک لیست بررسی فایل کارت

 

 باید از  خود بپرسید ویزیتکارت سوالی که قبل از چاپ 30

 

به شما کمک کرده باشد یک  یتویزصفر تا صد طراحی یک کارت یمقالهامیدوارم 
طرح کند یک مرور مجدد بهای طراحی کنید. این سواالت کمک میویزیت حرفهکارت

سواالت از قلم نیفتاده باشد. ویزیت شما د ضروری در کارتموار خود داشته باشید تا
تیک بزنید و به سوال بعدی بروید تا چک  ،بخوانید، جواب را به دقت بررسی کنیدرا 

 تان تمام شود.لیست

 

  ویزیتسواالت مربوط به محتوای کارت

 ام؟ویزیت درج کردهدرست در کارتآیا نام و نام خانوادگی نام شرکت و ... را  .1
 ام؟کاری خودم را به روشنی مشخص کرده یآیا زمینه .2
 ؟اموانم بکنم به او یادآوری کردهتآیا کمکی را که به مخاطبم می .3
 ؟امم داشتهینبرای مخاطب عالیآیا یک پیشنهاد  .4
  ؟امهدرست انتخاب کرد QR.Code محتوای آیا  .5
 وکارم هست؟آیا عکس من مرتبط با فضای کسب .6
 ستفاده کنم؟هست از عکس خودم در کارت ویزیت اآیا نیازی  .7
 ست؟آشنا مبرای مخاطبینو آنها  امکردهبجایی تخصصی استفاده های ارتاز عبآیا  .8

 

http://modirekasbokar.com/%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%aa%e2%80%8c%d9%88%db%8c%d8%b2%db%8c%d8%aa-%d8%b5%d9%81%d8%b1-%d8%aa%d8%a7%d8%b5%d8%af-%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%db%8c%da%a9-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%aa%e2%80%8c%d9%88%db%8c/


 

 

 

 ویزیتفرم و گرافیک کارتسواالت مربوط به 

 ام؟ویزیت رعایت کردهسازمانی را در کارتآیا رنگ  .9
 آیا عکسهای من کیفیت الزم برای چاپ را دارند؟ .10
 آیا طراحی مسیر دید را به درستی انجام داده ام؟ .11
 اند؟و دستور زبان بررسی شده ءویزیت به لحاظ امالعبارات کارتآیا  .12
 خوانا هستند؟ جهت چیدمان کامالا ها به آیا نوشته .13
 کافی بزرگ هستند؟ یبه اندازه و اطالعات تماس هاآیا شماره تلفن .14
 ها و زمینه وجود دارد؟آیا کنتراست مناسب رنگی بین نوشته .15
 ؟در نظر گرفته شده استویزیت تنفس در کارتکافی فضای  یبه اندازه آیا .16
 کار من تناسب الزم را دارد؟و ام با کسبهایی که انتخاب کردهتآیا فون .17
 ام و بیشتر نشده؟نوع فونت و دو نوع رنگ استفاده کرده آیا از دو .18
 ویزیت درست و دقیق انتخاب شده است؟آیا ابعاد کارت .19
  ام؟ای آزاد گذاشتهفض  mm3ویزیت های کارتبرش از لبهبرای خطای آیا  .20
 ام؟جنس آن را در نظر گرفته باویزیت آیا تناسب رنگ کارت .21
 ت استفاده کنم؟یویزاز جنس خاصی برای کارت مستتوانآیا با توجه به شغلم می .22

 
 ویزیتسواالت مربوط به چاپ کارت

 ؟امطراحی کرده dpi 300 را با ویزیتکارت آیا .23
 است؟   CMYKآیا مد رنگی برای چاپ  .24
 ام؟های مشکی را تک رنگ کردهنوشته آیا  .25
 ام؟یک الیه کردهرا برای ارسال ت یویزآیا فایل کارت .26
 ام؟ذخیره کرده  TIFآیا آن را با پسوند  .27
 ام؟واقعی یک پرینت رنگی گرفته یآیا قبل از چاپ در اندازه .28
 ام؟آزمایش کردهرا از روی پرینت رنگی  QR.Codeآیا  .29
 ام؟ویزیت پرسیدهآیا نظر مخاطب خودم در باره کارت .30


