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ابیبازار  کی یا حرفه تیز یو کارت  

يا شَید،  ای باشید، یا بخَايید کٌ تبدیل بٌ یکی از آن اگر شها یک بازاریاب ٍ نسئَل فرٍش حرفٌ
ترین  باید نکاتی را رعایت کنید کٌ در عین سادگی، بسیار تأثیرگذار يستند. یکی از اٍلین ٍ پایٌ

ٌ ابزاريای  ابزاريای کار یک بازاریاب نَفق، کارت ٍیزیت اٍ نحسَب نی شَد. کارت ٍیزیت ازجهل
شدى است. يا در طَل زنان اثبات اصلی بازاریابی يستند کٌ اثر نفید آن  

استفادى از یک کارت ویزیت ایدى آل در رٍابط اجتهاعی ٍ تجاری بسیار کارآند ٍ تأثیرگذار نی باشد. 
ٌ بٌ ابعاد ٍ فضای کَچک خَد، نعرف شها ٍ يَیت سازنانی شها ٍ یا  کارت ٍیزیت با تَج

رنستقیو تأثیر قَی طَر غی باشد. انتخاب نَع کاغذ، رنگ، فَنت، طرح ٍ سایز بٌ ٍکار شها نی کسب
 ٍ نطلَب بٌ نخاطب شها خَايد داد.

گیری دارد، این انکان را برای  فرد ٍ چشو خَب کٌ طراحی ننحصربٌ کارت ویزیت داشتن یک 
ٌ این نقالٌ بٌ بررسی ٍ  کند تا خرید خَد را بٌ نشتریان شها فرايو نی آسانی انجام ديند. در ادان

کند تا یک کارت ٍیزیت خَب داشتٌ باشید،  هک نیشرح نکات اساسی ٍ نفیدی کٌ بٌ شها ک
ایو. يهراى نا باشید... پرداختٌ  

  

 -از تصَیری استفادى کنید کٌ نهایانگر کار، نحصَل ٍ کهپانی شهاست

 -نطهئن شَید کارت ٍیزیت شها دارای جذابیت يای الزم برای جلب تَجٌ ٍ ترغیب نشتری است

يای نتنَعی استفادى کنید از رنگ-  

يایی استفادى کنید کٌ کنجکاٍی افراد را تحریک کند از عکس-  

يایی  يای رنگی ٍ کارت يا بکار رفتٌ استفادى نکنید. از کارت يایی کٌ نَاد پالستیکی در آن از کارت-
يای غیرنعهَل ٍ غیرعادی است، بٌ این طریق طرح کارت در ذين  استفادى کنید کٌ دارای طرح

شَد ناندى ٍ دیرتر فرانَش نی بینندى باقی  
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ای طراحی کنید  گَنٌ تَانید کارت خَد را بٌ شها نی کارت خَد را در سایزيای نختلف تجسو کنید.-
 کٌ فقط نحصَلی کٌ قصد فرٍش آن را دارید بٌ نهایش بگذارد

ٌ صَرت عهَدی طراحی کنید چَن کارت ویزیت عمىدی اندکی از حالت افقی   کارت ٍیزیت خَد را ب
گیرد تا نطهئن شَید بیشتر نَرد تَجٌ قرار نی  کٌ نتداٍل است نتهایز شَد،  

ٌ لت نی کارت- تَاند نقش یک کاتالَگ را ایفا کند يای ٍیزیت دٍ لت ٍ س  

-کارت يای ٍیزیتی با طرح يای نختلف طراحی کنید. با این رٍش افراد در کلکسیَن کارت  
 ٍیزیت خَد تعداد بیشتری کارت از شها خَايند داشت

يای الزم برای ارتباط برقرار کردن با افراد  يا ٍ راى شها باید نطهئن باشید کارت شها از رٍش-
سایت ٍ يهچنین آدرس  برخَردار است، نثالً نام کهپانی، آدرس، شهارى تهاس، فاکس، آدرس ٍب

ايهیت دارد کارت ویزیت اندازى نام کهپانی در . فرانَش نکنید بَدن نام خَد شها بٌایهیل  

چاپ  ای کٌ باید برای کارت ٍیزیت بپردازید نباشید. با کهی بیشتر يزینٌ کردن برای نگران يزینٌ-
ٌ باشید. با داشتن یک کارت ٍیزیت خَب با تعداد بعدًا نی کارت ویزیت  تَانید درآند بیشتری داشت

گیرند نیز بیشتر شدى، درنتیجٌ نیزان فرٍش نحصَل شها نیز باال تعداد افرادی کٌ با شها تهاس نی  

کند افزایش پیدا نی  

 

کند خَبی برند یا نام تجاری شهارا تَصیف نی بٌ کنید نطهئن شَید کارت ٍیزیتی کٌ طراحی نی-  
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يای  سعی کنید نشخصات کلی خالصٌ ٍ در یک خط قابل خَاندن ٍ فًهیدن باشد از نَشتن نتن-
 ٌ طَالنی اجتناب کنید فرانَش نکنید کارت ٍیزیت با بروشىر یا تراکت تبلیغاتی فرق دارد پس يرچ

تر است تر باشد برای نخاطب قابل لهس نختصرتر ٍ کَتاى  

شَد برخی از نشتریان خَد  ای انتخاب نکنید کٌ نردم قادر بٌ فًو آن نباشند چَن باعث نی نَشتٌ-
 را از دست بديید

است … آدرس پستی ٍيایی استفادى نکنید کٌ حاٍی اطالعات ارتباطی قدیهی،  از کارت ٍیزیت-
ای بٌ نظر برسید ای ٍ غیرحرفٌ شَد یک فرد غیرحرفٌ چَن باعث نی  

يا ٍ عبارات کَتاى ٍ نختصر استفادى کنید.  يای طَالنی از نَشتٌ جای نَشتٌ سعی کنید بٌ-
شَد يای بلند ٍ طَالنی باعث کو شدن عالقٌ فرد بٌ خَاندن نطالب نی نَشتٌ  

ديی شها باشد.  ت نًو ٍ ضرٍری در نَرد نَع فعالیت ٍ سرٍیسپشت کارت شها باید حاٍی نکا-
شَد نردم شها را بًتر ٍ زٍدتر بٌ یادآٍرند این باعث نی  

ٌ یادناندنی يست یا نٌ  -بًترین رٍش برای اینکٌ ببینید آیا کارت ٍیزیت شها یک کارت ٍیزیت ب
يا را از یک تابلَ  این است کٌ کارت ٍیزیت خَد را بین تعداد زیادی کارت دیگر قرار ديید ٍ آن

يا نگاى کنید. اگر کارت شها در نگاى اٍل نظرتان را بٌ خَد جلب کرد  آٍیزان کنید، سپس بٌ آن
ت از کار اشتباى خَبی است؛ انا اگر این اتفاق نیفتاد بدانید در یک قسهکارت ویزیت نطهئن باشید

اید کردى  

يا نیز بخَايید کارتشان را در اختیار شها  ديید از آن ٍقتی کارت ٍیزیتتان را بٌ نشتریان خَد نی-
يا در ارتباط باشید بنابراین نطهئن باشید کار ٍ شغل خَد را  تَانید با آن قرار ديند. با این رٍش نی

.اید در سطح ٍسیعی گسترش دادى  

 

ٌ ای، طراحی کارت ٍیزیتچ کلمات کلیدی:  اپ ، کارت ٍیزیت ، کارت ٍیزیت حرف  
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