
تا  ػًْذ هی آّری جوغ. کاللَ ُای ایي گل آیذ هیسػفزاى اس گیاٍ سیثایی تا گلثزگ ُای تٌفغ تَ دطت 

کٌٌذٍ ّ طؼن دٌُذٍ طثیؼی اطتفادٍ ػًْذ. ایي ادّیَ در تظیاری اس غذاُای  یک رًگ ػٌْاى تَّ  ػذٍ خؼک

گل کؼْر ایزاى اطت، تاسار هٌؼاء ایي  کَ اسآًجایی. ػْد هی، ػزتی ّ ارّپایی اطتفادٍ ایزاًی، ٌُذی

صادرات خْتی تزای سػفزاى ّجْد دارد. تظیاری اس تْلیذکٌٌذٍ ُای سػفزاى ایزاًی ػزّع تَ صادرات 

.اًذ کزدٍػزتی، ارّپایی ّ آهزیکای  کؼْرُایتَ   

 

 چزا سػفزاى گزاى قیوت اطت؟

ّ تز اطاص هقایظَ ّسًی  ػایذ ػٌیذٍ تاػیذ کَ سػفزاى اس طال ُن گزاى تز اطت. ایي جولَ حقیقت دارد

سػفزاى  کَ اسآًجاییطَ دلیل اصلی دارد. گزاى تْدى سػفزاى ادّیَ سػفزاى ّاقؼا اس طال گزاى تز اطت. 

تؼذاد سیادی گل السم اطت تا حجن  ػْد هیتٌِا اس قظوت کاللَ گل کَ ًارًجی رًگ اطت طاختَ 

اس . ػْد هیتٌِا ًین کیلْ سػفزاى تْلیذ  ُشار گل 57اس  هثال ػٌْاى تَسػفزاى کؼت ػْد.  تْجِی قاتل

طزفی کؼت ایي گیاٍ تَ سحوت ّ سهاى سیادی ًیاس دارد. در آخز سػفزاى یکی اس خاؽ تزیي ادّیَ ُای 

 دًیا اطت ّ تْ، طؼن ّ هشٍ خاصی دارد کَ هثلغ ّجْد ًذارد ّ تظیار کویاب اطت.

 

 

 آیا صادرات سػفزاى ایذٍ خْتی اطت؟

فزاى فزّع خْتی در ایزاى دارًذ سیزا هزدم ّ رطتْراى ُا در تظیاری اس غذاُای کارخاًَ ُای تْلیذ سػ

. ػایذ فکز کٌیذ خارج اس ایزاى درخْاطت تاالیی تزای سػفزاى ّجْد کٌٌذ هیرّسهزٍ اس سػفزاى اطتفادٍ 

اس ایي خارجی در دطتْر غذاُای هذرى ّ تْهی  کؼْرُایتظیاری اس  تٌِا ًًَذارد کَ کاهال در اػتثاُیذ. 

ػالقَ سیادی تَ سػفزاى ایزاًی دارًذ سیزا کیفیت، ػطز ّ رًگ سیادی دارد. تلکَ  کٌٌذ هیاطتفادٍ  َادّی

تایذ یک تظتَ تٌذی سػفزاى ػیک داػتَ تاػیذ کَ تتْاًذ در تاسار  ُز چیشیتزای ػزّع صادرات قثل اس 

 ُای خارجی رقاتت کٌذ. 

 



 چزا تظتَ تٌذی سػفزاى صادراتی هِن اطت؟

، اػتواد کافی ًظثت تَ هحصْل ػوا کظة ػٌاطذ ًویدر خارج اس ایزاى کظی تزًذ ػوا را  کَ اسآًجایی

تا اطتفادٍ  تْاًیذ هیراُی اطت کَ  ًؼذٍ اطت ّ اهکاى تثلیغات ّ تاساریاتی احتواال کن اطت تظتَ تٌذی تٌِا

ی سػفزاى تِتز اطت اًْاع آى حاال قثل اس طزاحی ّ خزیذ تظت تٌذ اس آى تا هحصْالت دیگز رقاتت کٌذ.

را چَ تزای فزّع داخلی یا خارجی داػتَ تاػیذ. اًتخاب یيتِتزآػٌا ػْیذ تا تتْاًذ   

 

ظزف تظتَ تٌذی سػفزاىاًْاع   

. در حقیقت تٌِا یک ُوکاری تا ػْد هیایي ظزف در طزح ُا، ػکل ُا، جٌض ُا ّ اتؼاد هختلف تْلیذ 

تَ ػوا هحصْلی دُذ کَ قاتل ػزضَ در تاسار  تْاًذ هییک ػزکت تظتَ تٌذی، چاپ ّ طزاحی خْب 

ّ چقذر تاتتغ پْل  کٌیذ هیکذام تظتَ تٌذی را اًتخاب  کٌذ ًوی یفزقجِاًی اطت در غیز ایي صْرت 

در تاسار داخلی هتوایش ّ هتفاّت تاػیذ. تْاًیذ ًوی، تذّى خالقیت ّ کیفیت حتی دُیذ هی  

 

 جؼثَ تظتَ تٌذی سػفزاى

قیوت ارساًی دارًذ. تظیاری اس  یطْرکل تَهقْا ُظتٌذ ّ  اوْال اس جٌض کارتي یهؼ ُا جؼثَایي 

ُشیٌَ کوی تاتت جٌظغ  یٌکَتااسیزا  کٌٌذ هیاطتفادٍ  ُا جؼثَدر طزاطز دًیا هؼوْلی اس ایي  صادرکٌٌذگاى

ایي قاتلیت را دارد تا تا طزاحی تظیار سیثا،ػیک ّ الکچزی تَ ًظز تیایذ. ػْد هی پزداخت  

 

 

زف ػیؼَ ای تظتَ تٌذی سػفزاىظ  

 یفیتیک اسلحاظ هحصْلتاى. اگز دّطت داریذ آیذ هیظزّف ػیؼَ ای تظیار جذاب ّ گزاى قیوت تَ ًظز 

اس ایي تظتَ تٌذی اطتفادٍ کٌیذ. ایي ظزّف  تْاًیذ هیتَ ًظز تیایذ  تاالتزیک طز ّ گزدى اس تقیَ رقیة ُا 



سػفزاى خؼک اطت. اگز  ّ تیؼتز هٌاطة ًگِذاری سارًذ یهًوایغ ػیؼَ ای رًگ سیثای ایي ادّیَ را تَ 

تجوالتی ُظتٌذ ایي تظتَ تٌذی کاهال هٌاطة ػوا اطت. یقَتاطلهخاطة ُذف ػوا افزادی   

 

 

ظزف تظتَ تٌذی سػفزاى فلشی   

تی ظزف فلشی یکی دیگز اس تظتَ تٌذی ُای سیثا تزای سػفزاى اطت. ایي ظزف هؼوْال در طزح ُای طٌ

طزح ُای هخصْؽ تزًذ خْدتاى را ُن  تْاًیذ هیاها ػوا  رطذ یهچاپ ػذٍ ّ آهادٍ تَ فزّع  صْرت تَ

تزای تظتَ تٌذی  پزطزفذار یُا اًتخابرّی ایي تظتَ تٌذی چاپ کٌیذ. ُوچٌیي ظزّف فلشی یکی اس 

 سػفزاى تزای صادرات اطت.

 

 

ٌَ تظتَ تٌذی ّ چاپ تِتزیي خذهات را تا تِتزیي سهیچاپ تا تیغ اس تیظت طال تجزتَ در ػزکت تْرًگ 

تا کوک تین طزاحی ػزکت  تْاًیذ هی. ػوا دُذ یهارائَ  کیفیت در توام هزاحل طزاحی، تظتَ تٌذی ّ چاپ

تاسار داخلی ّ صادرات تاػذ. تزای تْرًگ سیثاتزیي تظتَ تٌذی سػفزاى را طزاحی کٌیذ کَ هٌاطة 

تا ها تواص تگیزیذ. تْاًیذ هیراٌُوایی ّ آػٌایی تیؼتز تا خذهات   

 



 ایذٍ ُای تظتَ تٌذی سػفزاى

 

 

 



 

 

 


