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 باز یفضا چاپ یها الیمتر  و لینیو بنر، انىاع

 

را بزرگترین ٍ نفید ترین اختراع بشری در انتقال  صنعت چاپ بٌ طَر کلی ٍ خالصٌ نی تَان
َاطف دانست.  اندیشٌ ٍ ع

 
 چٌ نی دانیو؟ چاپ انَاع بنر در رابطٌ با

 
از خَد نی پرسند، بٌ طَر حتو يهٌ شها در  این سَالیست کٌ يهٌ فعاالن عرضٌ تبلیغات يهیشٌ

خاصی نقش  طرح يای گرافیکی يای نصب شدى ای را دیدى اید کٌ رٍی آنًا بنر کَچٌ ٍ نحلٌ تان
ٍام ٍ نًهتر  بًترین راى تبلیغاتبستٌ است. استفادى از ٍسیلٌ ای است کٌ يو ارزان باشد ٍ يو با د

ش عهَنی در آندن" را در خَد بٌ بًترین شکل از يهٌ این کٌ قابلیت اصلی تبلیغات "بٌ نهای
را نی تَان با یک جهلٌ سادى بیان کرد: بنر پرچو یا تکٌ  تعریف بنر نهکن برٍز ديد. بٌ طَر کلی

پارچٌ ای است کٌ در بردارندى یک نهاد، شعار یا پیانی است. يرچند تبلیغات از طریق بنر تنًا 
نزایا ٍ نحدٍدیت يای خاص خَد را دارد، ٍلی رايکار ٍ رٍش تبلیغات نیست ٍ این رٍش يو 

بٌ ٍیژى در نعرفی نام تجاری )برند( ٍ پیشبرد فرٍش  بنر تجربٌ نشان نی ديد کٌ استفادى از
 بسیارنَثر است.

 
 

 انَاع بنر:
 

بنر ٍینیل شبکٌ ای: برای آب ٍيَای نرطَب ٍ باد ٍ بارانی نثل شهال ایران نناسب است، چرا کٌ 
ٌ طراحی شدى است ٍيو باد را از بنر عبَر نی ديد ٍ يو آسیبی بٌ بنر نهی بٌ صَرت شبکٌ شبک

 رساند.
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است کٌ بٌ دلیل نقاٍنت ٍ انعطاف پذیری در  سازى يای تبلیغاتی گَنٌ جدید از :لهپَست بنر
يای بیرٍن بًرى برد، این نقابل خطرات ناشی از باد ٍ باران نی تَان ازآن در بسیاری از نحیط 

از  بنر سازى این انکان را نی ديد کٌ ينگام ٍزش باد بنر انعطاف پذیر باشد ٍ نیرٍی اعهال شدى بٌ
از آسیب نصَن بهاند ٍ با کايش  بنر تبلیغاتی طریق فنر بٌ فک نتحرک ننتقل شَد ٍ در نتیجٌ

ٌ باز گردد  .ٍزش باد فک نتحرک بٌ حالت اٍلی
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 یکی بنر:نشخصات فنی ٍ فیز

 31تا  8در بازار ایران نَجَد نی باشد ٍ ير نَع گرناژی بین  بنر کرى ای ٍ بنر چینی بنر در دٍ نَع
 .انس دارد

از کیفیت چاپ باال ٍ کَتینگ  بنر کرى ای .تفاٍت این دٍ بنر در کیفیت چاپ ٍ نقاٍنت بنر است
برخَردار است. نعهَال بنر يایی کٌ برای  بنر چینی نرغَب ٍ يهچنین نقاٍنت باالتری نسبت بٌ

ٍلی اگر بنر برای تابلَ سردرب  31انس ٍ  8کاريای نعهَلی استفادى نی شَد از  انس نی باشد 
نغازى یا فرٍشگاى باشد کٌ قراراست در يَای آزاد ٍ نَر نستقیو آفتاب قرار بگیرد تَصیٌ نی شَد از 

 .انس استفادى شَد 31بنر 
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در کسب ٍ کار: بنر در خیلی از کسب ٍ کاريا برای بازاریابی استفادى نی شَد. نثال خیلی  کاربرد بنر
از شًريای کشَرنان برای تزئین ٍ جذب گردشگر از بنر در نیدان اصلی شًر استفادى نی کنند. بٌ 
طَرکلی بنر را نی تَان در خیلی از فرنت يا چاپ کرد.حتی نی تَان بر اساس نَقعیتی کٌ قرار 

 ت نصب یا آٍیزان شَد آن را بٌ شکل يای نختلف درست کرد.اس

بنر در ٍاقع پارچٌ ای شبیٌ پرچو است کٌ درخیابان يا یا نکان يای عهَنی  :بنر ٍ پَستر تفاٍت
ٍلی نعهَال برای پَستر از کاغذ استفادى نی کنند ٍآن را بر رٍی سطح فلزی، سنگی  آٍیزان نی شَد 

 .بنر عریض تر ٍ طَیل تر از پَستر استیا چَبی نی چسبانند. نعهَال 

 

برای بازدید از نهَنٌ کاريای چاپ شدى ٍ خَاندن نقاالت نرتبط با چاپ بنر ٍ فلکس نی تَانید بٌ 
 .دسر بزنی چاپ فضای باز صفحٌ
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