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 چاپ افست یا دیجیتال؟

 

است؟ این سؤال از آن دسته سؤاالتی است که همیشه پرسیده  چاپ دیجیتال چاپ افست بهتر از
نماید جوابی میند، به نظر پرسش بیهایی که چندان اطالعاتی در این زمینه ندارشود و برای آنمی

بهتر است یا  چاپ افست چون پاسخ سرراست و مشخصی برای آن وجود ندارد. در جواب اینکه آیا
و هم نه! بهتر است برای اینکه دید بهتری نسبت به این مسئله پیدا  دیجیتال باید گفت، هم بله

، کارت بروشور کنیم، کمی درباره آن کنکاش کنیم و ببینیم در موضوع چاپ محصوالت تبلیغاتی مانند
 کنند.ویزیت یا تراکت کدام یک بهتر عمل می

 
گذرد و در تمام این مدت چاپ افست همواره بهترین می چاپ افست بیش از یک قرن از ظهور

ها، پستالها، کارتها، مجالت، کتابچهچیز ازجمله محصوالت تبلیغاتی، روزنامهگزینه برای چاپ همه
ی جوهر از کلیشه به ورقه چاپ افست طور کلی، درآمده است. بهبروشورها و غیره بشمار می

آید، شود و سپس جوهر از آن به روی کاغذ، وینیل یا دیگر سطوح میپالستیکی منتقل می
 شود.که در چاپ دیجیتال از کلیشه برای انتقال جوهر به کاغذ استفاده نمیدرحالی

 

 
 افست علیه دیجیتال

 
نیز درزمینٔه کیفیت  چاپ دیجیتال شود، هرچند کهتر تلقی میطور کلی، چاپ افست باکیفیتبه

طوری که به چشم یک فرد عادی و غیرمتخصص، میان های بزرگی به جلو برداشته است، بهگام
ی وجود ندارد و هر دو کیفیت ی دیجیتال یک تصویر مشابه، هیچ تفاوتی افست و نسخهنسخه

ی این کار تفاوت کیفیتی به نفع چاپ افست یکسانی در چاپ دارند. ولی ازنظر کارشناس و خبره
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تری را های بزرگدهد که ورقبه شما اجازه می چاپ افست طور کلیوجود دارد. از طرف دیگر، به
چاپ کنید و ازنظر سرعت نیز کاغذهای بیشتری را به نسبت چاپ دیجیتال چاپ کنید. البته 

آالت ها با نگاه کلی صورت گرفته است، چون میان ماشینطور که گفته شد این مقایسههمان
ی یزات چاپ دیجیتال فوق پیشرفتههای مختلفی وجود دارد و تجهمختلف، امکانات و توانایی

 های پیشین خود دارند.مراتب بهتری از نسلهای بهامروزی توانایی

 
توجهی و افست به میزان قابل چاپ دیجیتال های نسبتًا کوچک، محصول نهائیفارغ از این تفاوت

ر هزینه مشابه هم هستند. تفاوت میان این دو بیشتر ازنظر هزینه و بودجه است ولی حتی ازنظ
تان، هم میان چاپ افست و دیجیتال برتری مشهودی وجود ندارد. درواقع، بسته به تیراژ چاپی

هایی پیدا کنند. از آنجایی که چاپ افست از تواند نسبت به هم برتریچاپ افست یا دیجیتال می
ه ی مخصوص خود است ککند و هر سفارش چاپی نیاز به کلیشهکلیشه برای چاپ استفاده می

ی کلیشه روبرو ی هزینهبا مسئله چاپ افست برد، شما درو زمان می فرایند ساخت آن هزینه
های چاپی متفاوت باشند، هستید؛ اما چاپ دیجیتال نیازی به کلیشه ندارد و هر تعداد سفارش

 کنند.ی بیشتری بر چاپ تحمیل نمیهیچ هزینه
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 تیراژ پایین علیه تیراژ باال

 
توجه است که شود. جالبتفاوت اصلی میان چاپ دیجیتال و چاپ افست در اینجا نمودار می

های خود گذاریکارهای کوچک که به دنبال حداکثر بازده در سرمایهوها و کسبشرکت
های کوچک که بیشتر به دنبال چاپ ی بهتری است، چراکه شرکتگزینه چاپ دیجیتال هستند،

خاطر، چاپ ی کلیشه برای افست ندارند و به همین تیراژ پایین هستند، نیازی به پرداخت هزینه
تواند خیلی سریع میزان باالیی از آید؛ اما از آنجا که چاپ افست میتر از آب درمیصرفهدیجیتال به

در تیراژ باال  چاپ افست یابد.ی چاپ با افزایش تیراژ چاپی کاهش میها را چاپ کند، هزینهنسخه
ی چاپی ی کلیشه در قیمت هر نسخهشود، چون هزینهتر تمام مینسبت به چاپ دیجیتال ارزان

ی مناسبی برای تان، چاپ دیجیتال عمدتًا گزینهی چاپیطور کلی بسته به پروژهشود. بهجذب می
نسخه را مدنظرتان دارید، چاپ  055ولی اگر تیراژ باالتر از  نسخه است، 055تیراژ چاپی کمتر از 

 شود.تر تمام میصرفهافست مقرون به
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