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 یغاتیتبل برٍشَر

بٌ صَرت نختصر ٍ ارتقاء کسب ٍ کار، این است کٌ اطالعات نفید را  تبلیغات یکی از راى يای نَثر
ٍ کاتالَگ در اختیار نخاطب قرار ديید. انتقال اطالعات اٍلیٌ در نَرد  برٍشَر ٍ اجهالی از طریق

کٌ حسن بزرگ قابل حهل بَدن را داراست رايی  چاپ بروشىر حرفٌ ٍ یا نحصَل شها از طریق
ٌ ٍ عالی برای تبلیغات است.  نقرٍن بٌ صرف

بًترین راى برای طراحی یک برٍشَر نفید ٍ نخاطب پسند این است کٌ عالٍى برای داشتن طرح ٍ 
رنگ نرتبط با حرفٌ ٍ چشو نَاز کٌ اٍلین الهان برای جلب تَجٌ نخاطب است، نتن ٍعکس نرتبط 

نَرد نظر خَد را بٌ طَری در برٍشَر قرار ديید کٌ نخاطب ينگام نطالعٌ آن دچار  با نَضَع
یکنَاختی نشَد ٍ با صرف زنانی کَتاى اطالعات الزم را دریافت کند. برای انجام این کار استفادى از 
سرفصل يای کَتاى ٍ صحیح، تَضیحات نختصر ٍ نفید، تصاٍیر ٍ نهاديا کهک زیادی بٌ شها 
 .خَايد کرد

 

 

  

این است کٌ نی تَانید آن را بٌ صَرت تاشَ طراحی کنید تا  چاپ بروشىر یکی از نزایای نًو
اطالعات نربَط بٌ ير بخش را در صفحٌ نربَط بٌ آن قرار دادى ٍ یک تبلیغ کَچک ٍ قابل حهل را 
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َر سٌ لت است کٌ در ٍاقع   6در اختیار نخاطب خَد قرار ديید. نتداٍل ترین برٍشَر تاشَ، برٍش
رار نی ديد تا اطالعات نَرد نیاز را در آن درج کنید. البتٌ نی صفحٌ عهَدی را در اختیار شها ق

صفحٌ دیگر برای درج نطالب ٍ از صفحٌ آخر جًت درج  4تَانید از اٍلین صفحٌ بٌ عنَان جلد، از 
اطالعات تهاس استفادى کنید. بٌ این صَرت عالٍى برای نعرفی نحصَل خَد راى يای ارتباطی خَد 

 قرار خَايید داد.را نیز در اختیار نشتری 
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