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 چقدر به طراحی کارت ویزیت اهمیت می دهید؟

 

ای کٌ  کارت ٍیزیت شها، نعرف شها ٍ يَیت شرکتتان است. طراحی یک کارت ٍیزیت نؤثر نکتٌ
ترین چیزيایی  کٌ کارت ٍیزیت یکی از نًو کنند درحالی انرٍزى بسیاری از افراد بٌ آن تَجٌ نهی

ای بٌ آن تَجٌ کنید. شاید ازنظر شها خیلی  یا بازاریاب حرفٌ عنَان یک ندیر ٍ است کٌ شها باید بٌ
عجیب باشد کٌ نن بٌ يهین سادگی این جهلٌ را بٌ کاربرم ٍ بگَیو کٌ کارت ٍیزیت شها يَیت 

تَان آن را نادیدى گرفت. یک کارت  کند، انا این حقیقتی است کٌ نهی شرکتتان را نشخص نی
َاند بٌ صَرت غیرنست قیو احساسات ٍ تفکرات نثبتی را نسبت بٌ شها ٍ سازنان ٍیزیت نؤثرنی ت

شها بٌ نشتری انتقال ديد. شها از کارت ٍیزیت خَد برای در ارتباط بَدن با افراد ٍ نشتریان 
کنید. در ادانٌ نکاتی را برای طراحی یک کارت  تان استفادى نی جدید ٍيو چنین نشتریان قدیهی

 کنو. ت بیان نیٍیزیت خَب ٍ تأثیرگذار نَردنیاز اس

 

  

 

 يا: افزٍدى در کارت ٍیزیت پنج رٍش جدید ایجاد ارزش 
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يا، رٍیداديای تجاری، خیابان یا ير جای دیگر با نشتریان  يا، نهایشگاى ٍقتی شها در اجالس
تَانید برند خَد را با استفادى از  ديید، نی يا نی کنید ٍ کارت ٍیزیت خَد را بٌ آن نالقات نی

رايکاريایی برای افزایش ارزش کارت ٍیزیت در ذين نخاطبان ناندگار نهایید. ٍقتی شها بٌ 
ديید کٌ باريا ٍ باريا بٌ تهاشای  ای نی کنندگان آن انگیزى افزایید، بٌ دریافت کارتتان ارزشی نی

شَد ٍ ٍقتی زنان نیاز بٌ  کارتتان ادانٌ ديند. این انر نَجب کسب اعتبار ٍ شًرت برندتان نی
 شَد. خرید نحصَل نشابٌ شها فرابرسد، فَرًا برندتان در ذين نشتری تداعی نی

 

  

 پردازیو. اکنَن بٌ شرح پنج رٍش جدید پیشنًادی نی

يای آنَزندى یا  يای کاربردی: کارت ٍیزیت خَد را با فًرستی از دستَرالعهل لیست استفادى از چک
يای شرکتتان نیز ارتباط داشتٌ باشد. برای نثال اگر  ینی يهراى کنید کٌ با فعالیتفًرست بازب

ٌٔ نشاٍرى اقتصادی ٍ کسب رستی از قَاعد ٍ قَانین شبکٌ درزنین سازی  ٍکار فعالیت دارید، ًف
 رٍیداديا را پشت کارتتان کارکنید.

يای شغلی خستٌ  شیاندی يا ٍ يو حَصلٌ نشستن نداٍم در اجالس ایجاد نَعی بازی: از بی
تَانید از پشت کارت ٍیزیتتان برای طرح  اید؟ اغلب دیگران يو يهین احساس رادارند. نی شدى

يای ذينی ٍ غیرى استفادى کنید. درٍاقع  نَعی بازی، سرگرنی، نعها، جدٍل، حقایق عجیب، بازی
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شَد تا حدی  نی ی جالبی برای يهٌ تبدیل يا بٌ نعجزى حَصلگی ٍ بیکاری، يهین کارت ٍیزیت بی
َايند کرد ٍ البتٌ  کٌ نطهئن باشید بعضی نَاقع نشتریان بابت این ابتکارتان از شها تشکر يو خ

 نانتان را يهیشٌ در ذين نگٌ خَايند داشت.

  

 

  

رسد، انا  ی عجیبی بٌ نظر نی دانلَد نَسیقی رایگان: دانلَديای رایگان رٍی کارت ٍیزیت ایدى
يای خاصی دارند ٍ  بستگی بٌ نَسیقی ی افراد نَعی دل . تقریبًايهٌیادناندنی يستند يهیشٌ بٌ

يا ٍ  تَانید انکان دانلَد رایگان در پشت کارت ٍیزیتتان را فرايو کنید. با آينگ شها نی
يای خاصی کٌ شها حق استفادى از آن را  يایی کٌ شها حق نالکیت آن رادارید یا آينگ نَسیقی

تَانید لینک دانلَد یا رسید  تریانتان نیز نناسب است(. شها نیاید )ٍ برای نش خریداری کردى
 پرداخت حق دانلَد نَسیقی نَردنظرتان را پشت کارت ٍیزیت ذکر کنید.
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يای خط تا ٍ  اید کٌ با استفادى از فن يای نانتعارف کارت ٍیزیت: تا حاال کارت ٍیزیتی دیدى طرح
يا با کاغذ قایق یا  ؟ شبیٌ الگَيایی کٌ بچٌدایکات بٌ شکل خاصی تا بخَرد ٍ دٍبارى باز شَد

ٍیزیت ننحصربٌ کنند، شها يو نی يَاپیها درست نی فرد را  تَانید با تا زنی ٍ دایکات یک کارت 
َگَی برند، نام ٍ  چاپ کنید کٌ بٌ شکل خاصی تا بخَرد، ٍلی حتهًا دقت کنید کٌ اطالعات تهاس، ل

 دیدى شَد.تان حتی در حالت تاخَردى يو  عبارت نعرفی

  

 

  

يای ٍرزشی نجازی يو  يای نجازی: آیا بازار يدفتان ارتباطی با بازی يای ٍرزش درج نام بازیکن
يا را يهراى با  يای نجازی تیهی تًیٌ کنید ٍ نام آن از نشتریان ايل بازیتَانید فًرستی  دارد؟ نی

يای ٍرزشی یا نشاغل  تَان در سالن انتیازاتشان پشت کارت ٍیزیتتان ذکر کنید. با این ایدى نی
يا ارتباطی بٌ ٍجَد آٍرد. با این  نرتبط با ٍرزش نیان ايالی این نشاغل ٍ نشتریان ايل این بازی

 تَانید ٍفاداری درازندت نشتریان را برای خَد تضهین کنید. نی کار نًایتاً 
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