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 کاربردهای چاپ افست

 

ها، نشریات و دیگر محتواهای خواندنی از تأثیرگذاری بر تحصیالت از طریق کتاب چاپ افست
آورد و دائمًا های زندگی ما هجوم میبندی محصوالت مصرفی، به تمام جنبهگرفته تا صنعت بسته

توان در یک مقاله سختی میرا به چاپ افست ارد. تعدد کاربردهایدما را در تماس با خود نگه می
کند که بگوییم بدون چاپ افست زندگی چقدر کمتر جذاب و برشمرد، ولی همین کفایت می

بندی محصوالت و تبلیغات را با ها، بستهها، کتاببود. چاپ افست تولید روزنامهبخش میلذت
پذیر ساخت. مخصوصًا اینکه چاپ افست تبلیغات و مکانصرفه و کیفیت باال ابهقیمت مقرون

ی مردم و کتاب و روزنامه را به سالحی برای مردم خاص تبدیل بندی را به سالحی برای عامهبسته
ترین کاربردهای تهیه لیست کاملی از کاربردهای چاپ افست آسان نیست، ولی مهم .کرده است

نمود. درواقع، بخش اعظم محصوالت زیر  توان در محصوالت زیر مشاهدهافست را می
 هستند. چاپ افست ینتیجه

 
 

عنوان االً باید بهکه از دو قرن پیش تاکنون بخشی از زندگی افراد دنیا بوده است، احتم هاروزنامه
آشکارترین مثال تولیدی چاپ افست محسوب کرد. هر صبح با سالمی از چاپ افست در شکل 

ها باالی در تولید حجم چنان وسیعی از روزنامهروبرو هستیم. قیمت پایین و سرعت روزنامه
ها در پذیر شده است. اگر به نقش روزنامهصورت روزانه تنها از طریق چاپ افست امکانبه

گیری تمدن شوید که شکلرسانی و روشنگری بشر توجه کنید، متوجه میبخشی، اطالعآگاهی

http://www.toorangprint.com/ProductDetail.aspx?ID=1025&%DA%86%D8%A7%D9%BE-%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%AA
http://www.toorangprint.com/ProductArticle.aspx?ID=14&%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%DA%86%D8%A7%D9%BE
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های ارزشمند بوده و البته امکان تولید گسترده، سریع و پیشرفته کنونی تا حدی مدیون روزنامه
 ارزان آن هم با کمک افست میسر شده است

ه بدون آن قطعًا زندگی به شکل کنونی خود یکی دیگر از کاربردهای چاپ افست هستند ک هاکتاب
تر از ها را آسانی خود توانسته است کتابی چاپ و تولید گستردهبود. افست با کاهش هزینهنمی

 مندان قرار دهد.همیشه در دسترس عالقه

 
اند تا فرایندهای قانونی ی خود از افست کمک گرفتهنوبهنیز به اسناد و مدارک مالی و قانونی

 کند.ولت بیشتری بگیرد. چاپ افست حجم باالیی از اسناد و مدارک حقوقی و مالی را تأمین میسه

ای حیاتی دارد. ای جنبهیافتهسازمان ها و هرگونه فعالیتها، سازماناطالعات مالی برای شرکت 
منتشر ها ها و سازماناطالعات مالی مختلف مانند گزارشات سالیانه و بسیاری دیگر که کمپانی

 .شودها توسط افست تهیه میبه اتفاق آن کنند، اکثر قریبمی

 
دهند و بیشترین که بیشترین حجم محصوالت چاپی را به خود اختصاص می بندیتبلیغات و بسته

کارها دارد، باید بیشتر از همه نیز از افست متشکر باشند. تقریبًا تمام وتأثیر را در درآمدزایی کسب
ها، غاتی پستی متکی به افست است. محصوالت تبلیغاتی دیگر مانند تراکتمحصوالت تبلی

چاپ  ها محصول دیگر عمدتًا توسطهای روابط عمومی و دهها، استیکرها، متریالبروشورها، لیفلت
بندی که از مشتریان اصلی افست است و این روش چاپی شوند. صنعت بستهتولید می افست

 کند.نقش حیاتی برای این صنعت ایفا می

 
سطوح چاپی بسیار متنوعی از کاغذ و مقوا گرفته تا پالستیک و حتی شکالت را هم از طریق افست 

ترین مشتریان افست هستند، توان چاپ نمود. غیر از پنج محصول اخیرالذکر که عمدهمی
)مانند شطرنج و مارپله(،  های روی تختهمحصوالت پرطرفدار دیگری هم وجود دارند که مانند بازی

های کارتی و غیره عمدتًا با افست ها، بازی، نقشه(CD, DVD & Blueray) های فشردهت لوحپاک
 شوند.چاپ می

http://www.toorangprint.com/ProductArticle.aspx?ID=218&%DA%86%D8%A7%D9%BE-%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%AA-%DB%8C%D8%A7-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%9F
http://www.toorangprint.com/ProductArticle.aspx?ID=218&%DA%86%D8%A7%D9%BE-%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%AA-%DB%8C%D8%A7-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%9F
http://www.toorangprint.com/ProductArticle.aspx?ID=218&%DA%86%D8%A7%D9%BE-%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%AA-%DB%8C%D8%A7-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%9F
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 مزایای چاپ افست
های مختلفی تولید های چاپی متفاوت هرکدام کیفیتباالترین کیفیت چاپی و ماندگاری آن: روش

، هنوز هم چاپ افست چاپ دیجیتال های چاپی وهای فناوریرغم پیشرفتکنند؛ اما علیمی
توان همیشه از تصاویر که با افست میطوریکند، بهباالترین سطح از کیفیت چاپ را تولید می

اضح و مشخص سفارش چاپی خود مطمئن بود. عالوه بر این، کیفیت باالی چاپ افست دقیق، و
 شود.های دیگر، کیفیت چاپ زود زایل نمیماندگاری بسیار خوبی هم دارد و برخالف روش

 

 :العاده باالسرعت و حجم چاپ فوق

ن رول افست که ماشیطوریترین روش است، بهچاپ افست برای تولیدات تجاری یا پرتیراژ سریع
 کیلومتر کاغذ رول در دقیقه چاپ کند. 1تواند بیشتر از می

 

                     ی پایین چاپ:هزینه

 
 العاده در تیراژهای تجاری استترین روش چاپ باکیفیت فوقچاپ افست ارزان

ی ها همه نیاز به کلیشهماندگاری و سرعت باال تولید کلیشه چاپی: غیر از چاپ دیجیتال، باقی روش
تر این است که تر است. نکته مهمو ساده ی افست سریعها تولید کلیشهاما در میان آنچاپی دارند 

http://www.toorangprint.com/ProductDetail.aspx?ID=1026&%DA%86%D8%A7%D9%BE-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84
http://www.toorangprint.com/ProductDetail.aspx?ID=1026&%DA%86%D8%A7%D9%BE-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84
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ی افست با سطح چاپی، خود کلیشه دوام و ماندگاری بیشتری به خاطر عدم تماس مستقیم کلیشه
های مشابه، های بعدی نسخههم دارد که هم بر حفظ کیفیت چاپ تأثیر دارد و هم در چاپ

 شود.یسودمند واقع م

    گذاری سودآور:سرمایه

               
العاده در تیراژ ترین روش تولید محصوالت چاپی باکیفیت فوقعنوان پرهزینهچاپ افست اغلب به
شود. درست که قیمت خرید و نصب تجهیزات افست خیلی باالست، ولی صنعتی شناخته می

د سفارشات چاپی توانیی چاپ محصوالت آن برعکس خیلی پایین است. این یعنی شما میهزینه
ی پایین تولید، سود ترین زمان و باالترین حجم تولید کنید و با هزینهرا با بهترین کیفیت، سریع

 بسیاری از آن ببرید.

 
 چاپ افست، مزایا و کاربرد چاپ افست، کیفیت باالی چاپ افست :کلمات کلیدی

 


