
باید کارت ویزیت داشته باشند. با اینکه همیشه فایل الیه باز و نمونه های  حتماًوکیل ها جزو افرادی هستند که 

اما افراد زیادی هستند که کارت ویزیت وکالت خالقانه  کنندمیت از یک قانون خاص پیروی کارت ویزیت وکال

که کارت ویزیت باید حوصله سر  شودنمیدلیل . تنها به این دلیل که این یک شغل جدی است کنندمیطراحی 

باید سعی کنند با استفاده از کارت ویزیت در  کنندمیباشد. افرادی که در مشاغل حقوقی کار  کنندهخستهبر و 

 کنیممینوع کارت ویزیت وکالت معروف را معرفی  4ذهن مردم بمانند و خودشان را معرفی کنند. در این مقاله 

ی از بین این سبک ها یکی را برای طراحی کارت ویزیت خودتان انتخاب کنید.یک توانیدمیکه   

 

 کارت ویزیت وکالت مدرن

با اینکه وکالت شغلی  نشان دهند خواهندمیاین سبک طراحی کارت ویزیت برای وکیل هایی مناسب است که 

مدرن به صورت مینیمال و . کارت ویزیت های امروزی آمادگی دارند هایدغدغهبرای  با قدمت و قدیمی است

 معموالً. شودمیاستفاده  هاآنو تنها از یک یا دو رنگ برای نوشتن متن و بک گراند در  شوندمیساده طراحی 

 در این کارت ویزیت ها خطوط صاف و تمیز و اشکال هندسی وجود دارد.

اسم وکیل و شرکت  غیرازبهبرخالف کارت ویزیت های معمولی وکالت، کارت های مدرن نوشته های زیادی 

با صنایع  خواهندمیکه  ترجوانحقوقی و وکیل های  هایشرکتحقوقی ندارند. کارت ویزیت وکالت مدرن برای 

 امروزی کار کنند )مثل هنر، تکنولوژی، موزیک و...( مناسب است.

 

 

 کارت ویزیت وکالت کالسیک

وکیل های که به معنای قدیمی و دمده نیست.  وقتهیچکارت ویزیت کالسیک اگر درست طراحی شود 

 هایشانمشتریبا  مدتطوالنی هایرابطهحقوقی که  هایشرکت به نظر برسند و ترخبرهو  ترقدیمی خواهندمی

از طیف های  معموالًک بهتر است از کارت ویزیت کالسیک استفاده کنند. در کارت ویزیت کالسی اندداشته

. چون رنگ های شودمیلوکس و با حروف سریف نوشته  معموالًو تایپوگرافی  شودمیمختلف یک رنگ استفاده 



استفاده شده در این سبک کارت وکالت ساده است باید تایپوگرافی بیشتر به چشم بیاید. رنگ هایی که در این 

سفید است. سبک بیشتر استفاده می شوند طالیی، مشکی، آبی و  

 

 

 کارت ویزیت وکالت خاص

این سبک کارت ویزیت را هم در  توانندمیبا شرکت ها و صنایع امروزی کار کنند  خواهندمیوکیل هایی که 

که شما آماده برای کارهایی که در دنیای  دهدمینظر بگیرند. کارت ویزیت با طراحی خاص به بقیه نشان 

پاسخگو نیازهای خالقانه کسب و کار ها و مردم باشید.  توانیدمیو حقوقی قدیمی وجود نداشتند هستید 

از بقیه همکارانشان متمایز به نظر برسند  خواهندمی سریعاًوکیل هایی که  تواندمیاین کارت ویزیت  طورهمین

روی  معموالًمناسب است. کارت ویزیت وکالت خاص شامل جزئیاتی مثل رنگ ها و شکل هایی می شوند که 

.شوندنمیهای معمولی دیده کارت   

 

 



 کارت ویزیت وکالت غیر رسمی

و همه وکیل ها مجبور نیستند با  شوندنمیهمه قسمت های حقوقی جدی نیستند و شامل کارهای سردرد آور 

مناسب این گروه از وکیل ها و  کامالًروز های بد و تلخ مردم همراه باشند. کارت ویزیت وکالت غیر رسمی 

حقوق بشر، حمایت از  هایحوزهی است. این کارت ویزیت ها مناسب افرادی هستند که در حقوق هایشرکت

این کارت ها به مردم نشان  طورهمین. کنندمیحیوانات، حفاظت از محیط زیست، کارهای خیریه و... کار 

ریافت را د موردنیازشحمایت حقوقی  تواندمیدسترسی به یک وکیل کار سختی نیست و هر کسی  دهندمی

 کند.

 

 

 

 


