
ایزاًیاى است. پستَ ُویطَ در آجیلی کَ ایزاًیاى تزای  خصْظ تَپستَ یکی اس تٌقالت هحثْب توام دًیا 

ت اصلی ّجْد دارد. ُوچٌیي یکی اس هحصْال کٌٌذ هیپذیزایی در ػیذ ُا ّ هٌاسة ُای هختلف استفادٍ 

. رفسٌجاى، کزهاى ّ هَ ّالت خزاساى تِتزیي ّ ضْد ایزاى است کَ تَ کطْر ُای دیگز صادر هی

. اگز ضوا تْلیذ کٌٌذٍ، پخص کٌٌذٍ، فزّضٌذٍ، صادر کٌٌذٍ کٌٌذ هیهزغْب تزیي پستَ ُای ایزاى را کطت 

کَ تستَ تٌذی اُویت دارد ّ رّی کیفیت ّ ًظز هطتزی ًسثت تَ هحصْل ضوا  داًیذ هیّ... پستَ ُستیذ 

.ضْد هیتَ توام سْاالت احتوالی ضوا درتارٍ تستَ تٌذی پستَ پاسخ دادٍ . در ایي هقالَ سارد هیتاثیز   

 

 اًْاع تستَ تٌذی پستَ

اس آى ُا تزای یکی اس هزاحل فزّش پستَ  ُزکذامظزّف هختلفی تزای تستَ تٌذی پستَ ّجْد دارًذ کَ 

است ّ ضوا تایذ اتتذا تستَ تٌذی فزّش آًالیي تا تستَ تٌذی صادراتی هتفاّت  هثال ػٌْاى تَهٌاسة ُستٌذ. 

 اًْاع تستَ تٌذی پستَ را تطٌاسیذ تا تِتزیي را تزای کسة ّ کار خْدتاى اًتخاب کٌیذ.

 

 پاکت تستَ تٌذی پستَ

پاکت هتاالیش، پاکت صذفی، پاکت کاغذی ّ پاکت پالستیکی اس اًْاع تستَ تٌذی ُستٌذ کَ در ایي دستَ 

تزای فزّش آًالیي ّ فزّش در فزّضگاٍ ُا  کاغذی یپ دار. پاکت ایستادٍ، پٌجزٍ دار ّ سگیزًذ هیقزار 

ا ضخصی آى ُا ر تْاًیذ هیاست. ُوچٌیي تا چاپ رّی ایي تستَ تٌذی  تاکیفیتاست سیزا ارساى ّ هٌاسة 

ذ تا حفاظت تا چاپ اختصاصی استفادٍ کٌی ذ. تزای صادرات پستَ تایذ اس پاکت لویٌیت یا هتاالیشساسی کٌی

هاى تیطتز ّ تا دقت تیطتزی تضویي ضْد.اس هحصْل در هذت س  

 



 

 

 تستَ تٌذی پستَ ًایلًْی

ایي ًْع تستَ تٌذی در فزّضگاٍ ُا ّ آجیل فزّضی ُا تسیار هؼوْل است ّ تزای تستَ تٌذی یک کیلْیی 

پستَ دارًذ، فزّضٌذگاى ػوذٍ  هشرػَ. افزادی کَ در کار تْلیذ پستَ ُستٌذ ّ ضْد هیپستَ یا تیطتز استفادٍ 

. الثتَ تسیاری اس کٌٌذ هیپستَ ّ تْسیغ کٌٌذگاى ُوگی اس کیسَ پالستیک تزای تستَ تٌذی استفادٍ 

سیزا کاهال ضذ  کٌٌذ هیصادرکٌٌذگاى ّ کارخاًَ ُای تستَ تٌذی پستَ ُن اس ًایلْى ّ پالستیک استفادٍ 

آى چاپ اًجام دُیذ.رّی  تْاًیذ هیرطْتت است، قیوت ارساًی دارد ّ   

 

 

 جؼثَ تستَ تٌذی پستَ

هتزیال ایي جؼثَ ُا تسیار  تاایٌکَ. ضًْذ هیایي جؼثَ ُا هؼوْال اس کارتي، هقْا یا کاغذ کزافت ساختَ 

. سیزا تا یک طزاحی تستَ ضًْذ هیدر تستَ تٌذی پستَ الکچزی ّ صادراتی استفادٍ  حال تاایيارساى است 

تذُیذ کَ هطتزی  ای حزفَتَ ایي تستَ تٌذی ارساى ظاُزی جذاب ّ  تْاًیذ هی تاکیفیتتٌذی خالقاًَ ّ چاپ 

.کٌذ یهجذب  یراحت تَُا را   



 

 

 قْطی تستَ تٌذی پستَ

ّ هؼوْال فلشی یا پالستیکی ُستٌذ. ُز دّ ایي  ضًْذ هیایي قْطی ُا تَ ضکل ُای استْاًَ ای یا گزد تْلیذ 

پیذا کٌیذ. ایي تستَ تٌذی ُا ًیاس تَ  تْاًیذ هیس کطْر تستَ تٌذی ُا را ُن در فزّضگاٍ ُای ایزاى یا خارج ا

. اگز ضوا یک ضْد هیدستگاٍ ُای تستَ تٌذی خاصی دارًذ تَ ُویي دلیل ُشیٌَ ساخت ّ تْلیذ آى ُا تیطتز 

تزای هتوایش ضذى  تْاًیذ هیهثلغ تیطتزی تپزداسًذ  تْاًٌذ یهتاسار ُذف ضوا یادی ُستیذ ّ تزًذ تا تْدجَ س

 اس ایي تستَ تٌذی تزای فزّش یا صادرات پستَ استفادٍ کٌیذ.

 

 

تفِویذ تِتزیي تستَ تٌذی تزای کسة ّ کار آًالیي، فزّضگاٍ ّ هغاسٍ،  تْاًیذ هیتا خْاًذى هطالة تاال 

تزای سفارش طزاحی تستَ تٌذی ّ چاپ اختصاصی پستَ هٌاسة است.  طزاحی ّ چاپ ّ صادرات

راٌُوایی ضْیذ. در اداهَ تؼذادی اس  خْاُیذ یهتا ضزکت تْرًگ تواص تگیزیذ تا در ُز سهیٌَ کَ  تْاًیذ هی

تا اس خالقیت آى ُا ایذٍ تگیزیذ. دُین یهتستَ تٌذی ُای پستَ سیثا را قزار   

 

 ایذٍ تستَ تٌذی پستَ



 

 

 

 

 



  

  


