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 کارت ویزیت چیست؟

 

اولین گام در معرفی و بازاریابی در مشاغل مختلف است. در واقع کارت ویزیت واسط  کارت ویزیت
های برقراری ارتباط با شماست. امروزه در امر بازاریابی اولین برخورد و بازخورد، معرفی شما و از راه

از منظر تصویری که در ذهن مشتری از  کارت ویزیت نقش بسزایی در جذب مشتری دارد لذا
کیفیت  سازد دارای اهمیت است. خالقانه بودن کارت ویزیت وکیفیت کاال و خدمات آن شرکت می

که اگر کارت ویزیتی با ی مستقیمی دارد. چندانآن با ماندگاری آن در ذهن مخاطب رابطه چاپ
ب به دست شما برسد ممکن است این تصور در شما ایجاد شود ای و کاغذی نامرغوطرحی کلیشه

سرعت هایی بهکیفیتی به شما ارائه خواهد داد. چنین کارتکه صاحب کارت، خدمات یا کاالی بی
 شوند.دور انداخته و فراموش می

های تماس با ی راهای است ابتدا برای معرفی شما و سپس ارائهم، وسیلهکالدر یک کارت ویزیت
تواند از اشیای مختلفی شما. کارت ویزیت با توجه به سلیقه، خالقیت و قدرت مالی صاحبش می

ها کاغذ و مقواست. کارت ترین آنمانند کاغذ، چوب، فلز، پالستیک و غیره ساخته شود ولی معمولی
ترین شکل شده باشد باید اطالعات یک شخص یا شرکت را به سادهکه ساخته ویزیت از هر چیزی

های تماس ، روشسایتوب تواند شامل نام، نشانی،در اختیار مخاطبان قرار دهد. این اطالعات می
کند با صاحب کارت نظیر تلفن ثابت، تلفن همراه و ایمیل و گاه خدماتی که صاحب کارت ارائه می

 و حتی یک شعار تبلیغاتی باشد.
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ها برای دیدار با اشخاص زادهگردد که شاهزادگان و اشرافبه آنجا برمی کارت ویزیت یتاریخچه
فرستادند تا کننده میمهم دیگر، کاغذ یا پوستین و یا چیزی شبیه آن را جلوتر برای شخص مالقات

خود را به او معرفی کرده، از سوابق خود نوشته و قرار رسمی مالقات را با او بگذارند. اولین 
های ی نمونهبه کار بردند ولی تاریخچه 51های کارت ویزیت را بازرگانان چینی در قرن نمونه

در انگلستان جستجو کرد که  خصوصمیالدی در اروپا به 51را باید در قرن  کارت ویزیت ترامروزی
وکار خود به مشتریان از آن استفاده های کسببازرگانان برای تبلیغات و نشان دادن مکان

 کردند.می

ترین ابزاری است که برای کارهای کوچک، اولین و مهموخصوص برای کسبکارت ویزیت به
رجوع از طریق ی تعامل شما با مشتری یا اربابرسانی باید تهیه شود. اولین مرحلهبازاریابی و اطالع

 تواند بسیار مهم و تأثیرگذار باشد.باشد از این رو میی کارت ویزیتتان میارائه

رسانی آرشیوی )و نه تبلیغاتی( است، یعنی قرار ترین کاربرد کارت ویزیت، اطالعامروزه اصلی
انند یک آگهی تلویزیونی، یک محصول )اعم از تجاری یا فرهنگی( برای شما م کارت ویزیت نیست

ترین و یا خدمات را معرفی کند؛ بلکه اطالعات یک شخص حقیقی یا حقوقی را به ساده
ترین شکل در اختیار مخاطب قرار دهد. در واقع، شما کارت ویزیت خود را به مشتریان دسترسقابل

ا اطالعات الزم برای تماس با شما را در زمان نیاز داشته و مخاطبان احتمالی خود خواهید داد ت
باشند. کارت ویزیت باید به مشتریان و مخاطبان کمک کند تا به خاطر بیاورند که شما که هستید، 

ها و چنین اگر در روزنامهشغل شما چیست و چطور و چگونه با شما تماس داشته باشند. هم
هایی تواند یک طرح آماده برای صفحهشما می کارت ویزیت کنید،های محلی تبلیغات میپیک

 شود.باشد که تبلیغات افراد چاپ می

ی وکارهای کوچک که سرمایهگران نیست؛ از این رو برای کسب چاپ کارت ویزیت که عموما  اول این
ی کاری در هر زمان و رت ویزیت مؤثرترین گزینه برای نشان دادن یک رزومهپایینی دارند شاید کا
تواند اطالعات مهمی را ارائه دهد. ی کوچک میکه کارت ویزیت با وجود اندازهمکان باشد. دوم این

ها را در کیف خود نگه توانند آنی کوچک کارت ویزیت، مشتریان میکه به خاطر اندازهسوم این
که بر خالف داری نظیر آلبوم کارت ویزیت دارند. چهارم اینی برخی جای مخصوص نگهدارند و حت

ماند با مشتری می کارت ویزیت کشد،تبلیغات تلویزیونی و رادیویی که چند ثانیه، بیشتر طول نمی
افتد و احتمال استفاده از کار کند کار شما به یادش میو هر زمان که مشتری به کارت شما نگاه می
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دهید که جزو که شما معموال  کارت ویزیت را به افرادی مییابد. پنجم آنو خدمات شما افزایش می
 رود.هایتان به هدر نمیتان هستند و کارتمشتریان واقعی

 

 رت ویزیت را شلوغ نکنیدکا

های تشویقی و تضمینی انواع اطالعات اضافه، توضیح انواع کاال و خدمات و عنوان کردن طرح
ندارد. توضیح شما از کاال یا خدماتتان باید بسیار کوتاه  کارت ویزیت مطالبی است که جایی بر روی

های ی تبلیغاتی نیست و جهت معرفی راهو مختصر و گاه در حد یک نام باشد. کارت ویزیت برگه
تماس و برقراری ارتباط است. توضیحات مفصل و مختلف را در سایت بیاورید و برای ارجاع به آن 

 کنید آدرس سایت را روی کارت ویزیت درج

های موقت را درج نکنید چنانچه شغل شما بنا به مناسبتی مدام در حال تغییر ها و تلفنآدرس
درج نکنید. چراکه  کارت ویزیت مکان است و یا مکان و دفتر شما استیجاری است آدرس را بر روی

ارت نیز اندازد و چاپ مجدد کاین امر پس از جابجایی کارت شما را هر جا که هست از اعتبار می
اعتبار همچنان نزد برخی باقی تنها مشتریان جدید را دربرمی گیرد و کارت پیشین با آدرسی بی

شود. با درج آدرس سایت، های موقت ایجاد میماند. مشابه این مشکل با درج شماره تلفنمی
خواهید  تان را به مخاطب نشاناعتماد بودن و ثبات شغلیایمیل و تلفنی قطعی و ثابت شما قابل

 داد

های از پیش آماده پرهیز کنید شغل شما هر چه باشد برایش طرحی تازه و نگاهی متفاوت از طرح
های ای طراحی کند و از انتخاب طرحی شغل شما کارت تازهوجود دارد. از طراح بخواهید ویژه
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شوند اما ر آماده میتترند و سریعهای آماده، ارزاناینترنتی و از پیش آماده بپرهیزید. اگرچه طرح
هزینه کردن و صرف وقت برای آنچه اولین گام در معرفی تجارت شماست دارای اهمیت و ارزش 

های های از پیش آماده بعد از مدتی همه گیر شده و کارت شما شبیه انبوه کارتفراوانی است. طرح
 شودموجود در بازار می

  

 بستر کارت ویزیت را انتخاب کنید

کارت  خود به موضوعشود طراح شما خودبهای باعث میبا یک طراح حرفه اگرچه مشورت
شوید پسندید و از طرف طراح توجیه مینیز فکر کند اما چنانچه طرحی را برای کارتتان می ویزیت

ی مهم در این موضوع انتخاب أکید و آن را چک کنید. نکتهبر روی انتخاب کاغذ یا مقوای آن نیز ت
باره دست و دل باز باشید و کاغذ یا مقوایی خاص کاغذ یا مقوای مناسب است. سعی کنید دراین

های شفاف برای کارتتان انتخاب کنید. کارت ویزیت برحسب طراحی ممکن است بر روی ورق
 شود. چاپ سی نیزویپی

 

 تاندارد خارج نشویدهای اساز اندازه

کارت  های استانداردی طراح است اما باید بدانید اندازهانتخاب اندازه و برش کارت بر عهده
تر چاپ کردن آن تر یا بزرگمتر است و کوچکحدود پنج در نه یا چهار در هشت سانتی ویزیت

شود. چنانکه اندازه بزرگ برای مخاطب توجهی مخاطب مینهایت موجب دور انداختن و بیدر
شدن آن بین انبوه کاغذها خواهد شد. تنها استثناء این مهم مزاحم و کوچک بودن آن موجب گم

 ای خالقانه برش و قطع کارت را در جهت طرحی تازه تغییر دهد.زمانی است که طراح به شیوه

 
چاپ ،طراحی کارت ویزیت، کارت ویزیت ، کارت ویزیت حرفه ای، طراحی کارت  :کلمات کلیدی

 ویزیت
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