
به دست بیاورید؟ آیا دنبال  وکارتانکسبتبلیغاتی  کمپینبیشتری برای  هایمخاطبآیا دنبال راهی هستید که 

چیزی باشد که به دنبالش  دقیقاً؟ چاپ تراکت ممکن است هستیدشناساندن کاال یا خدماتتان به افراد بیشتری 

همچنان ارزش خود را حفظ کرده قدیمی بازاریابی و تبلیغات است که  هایروشپخش تراکت یکی از هستید. 

.اندازیممیچیست و به چه عواملی در چاپ تراکت باید دقت کرد  دقیقاًاست. در ادامه نگاهی به اینکه تراکت   

 

 تراکت چیست؟

ای جلب کردن توجه مردم نسبت به یک کاغذی یا همان پوستر است که بر یبرگهخالصه تراکت یک  طوربه

ساده و  رسدمی. پیامی که توسط پخش تراکت به مخاطب شودمیکاال، خدمات، رویداد یا تبلیغات استفاده 

 جوییصرفهبسیار  هاهزینهخالصه اما چشمگیر است. با استفاده از چاپ تراکت برای قسمتی از مارکتینگ در 

.شودمی  

 

؟فرق تراکت و بروشور چیست  

. پردازدمی وکارکسبیک  هایمزیتو  کاالهابه معرفی و دادن اطالعات در مورد خدمات،  طورمعمولبهبروشور 

.گیردمیبا طراحی گرافیکی و چاپ تصاویر در هر دو طرف کاغذ صورت  تاشده کاغذهای صورتبهپخش بروشور   

در پخش تراکت آزادی بیشتر وجود  معموالً. شودمیروی یک کاغذ صاف انجام  طورمعمولبهاما چاپ تراکت 

خاصی هستند. هایمکانبیشتر مخصوص  بروشورهادارد اما   

به شناخت بیشتر  مندعالقهکه  هاییمشتریاطالعات به  ارائهبهتر است از بروشور برای نشان دادن تصاویر و 

احتمالی و مردم  هایمشتری توجهجلبشما هستند استفاده کنید و بهتر است از پخش تراکت برای  وکارکسب

استفاده کنید. خصوصبهعادی برای یک هدف   

جدید به علت ارزان بودن، طراحی راحت و چاپ شدن تنها روی  هایمشتریاز چاپ تراکت برای جذب 

. از طرفی بروشور طراحی با جزئیات بیشتر دارد که اطالعات بیشتری در اختیار کنندمیکاغذ استفاده  طرفیک

بیشتر صرف افرادی  یهزینهبه همین دلیل بهتر است این  داردبرمیبیشتری  یههزینو  دهندمیاننده قرار خو

به کسب اطالعات هستند. مندعالقهشود که   

چیست یک سری قوانین همیشه باید  وکارتانکسبهستید و  ایحیطهبرای چاپ تراکت مهم نیست در چه 

بلیغاتی دلخواه را از پخش تراکت بگیرید.ت ینتیجهرعایت شوند تا بتوانید   



 

 عنوان

 خواهیدمیمردم است. باید به چیزی که  توجهجلباولین قدم برای  شودمیعنوانی که در تراکت استفاده 

همان را در عنوان به کار ببرید. عنوان تراکت باید  دقیقاًو  از تراکت شما برداشت کنند فکر کنید هامشتری

در یادشان بماند. خواهیدمیطوری نوشته شود که اگر مردم بقیه تراکت را نخوانند چیزی که شما   

 

 محتوا

بلند استفاده  هایپاراگرافنوشتن محتوای تراکت بسیار مهم است. باید حواستان باشد که از جمالت بلند و 

کلیدی را در جمالت  تمام نکاتتنها با چند ثانیه نگاه کردن به تراکت شما  هامشتریاید مطمئن شوید نکنید. ب

. محتوای یک تراکت نباید مثل یک کتاب طوالنی و سخت باشد بلکه باید شبیه یک خوانندمیساده و کوتاه 

 پیامک ساده و مختصر باشد.

 

 طراحی

 بعداًجلب کند که  قدریبهاحتمالی را  هایمشتریاول توجه  یمرحلهطراحی تراکت باید طوری باشد که در 

در تراکت  خواهیدمیکه  هاییرنگها و  لوگو، هاگرافیکبه تمام تصاویر، شروع به خواندن محتوای تراکت بکنند. 

شدن یا باعث شلوغ  کنندمیرا جلب  هامشتریاستفاده کنید فکر کنید و تصمیم بگیرید که آیا این موارد توجه 

دوم قرار بگیرد باید حذف  یدسته؟ هر چیزی که در طراحی تراکت در شوندمیتراکت و گیج شدن مشتری 

 شود.

 

فروش ینقطه  

باید به چهار چیز توجه کرد: توجه، عالقه، خواستن و عمل. چه چیزی  رسدمیفروش  ینقطهوقتی نوبت به 

تا به  شوندمیوجه مشتری جلب شد چه عواملی باعث ت بعدازاینکهکه توجه مشتری جلب شود؟  شودمیباعث 

عمل  خواهیدمیآن طوری که شما  دقیقاًشود؟ چه چیزی باید در تراکت قرار بگیرد تا مشتری  مندعالقهموضوع 

راهنمایی کردن  مثالً برندمیرا به سمت عمل کردن  هامشتریکه  کنیداشارهکند؟ و در آخر باید به مواردی 



فروش  ینقطهبه  توانیدمی هاسؤالکردن برند شما در اینستاگرام. با جواب دادن به این  مشتری به دنبال

 مخصوص کسب کارتان برسید.

 

 

 


