
یزنید و به ردیفی از محصوالت روی قفسه ها نگاه می کنید مسلما بیشتر از هر م وقتی در سوپر مارکت قدم

ید را در مورد آن توانمیی دیگری چشمتان روی لیبل و استیکر محصوالت است تا حداکثر اطالعاتی که چیز

کاال بگیرید. شرکت های بزرگ از این موضوع به خوبی استفاده می کنند و در طراحی استیکر و لیبل کاال دقت 

 زیادی به خرج می دهند. 

بزارد و یکی از  تأثیر کنندهمصرفیک محصول توسط د روی دوست داشتن یا نداشتن توانمیبسته بندی 

با چاپ استیکر اختصاصی  توانندمیاصلی معرفی برند است. کسب و کار های خانگی و کوچک هم  ابزارهای

ادامه  ند. دراساسی بسته بندی استفاده کن هایتکنیککنند و از یکی از  ترجذاببسته بندی خود را بهتر و 

.کنیممیچاپ استیکر و لیبل برای کسب و کار های خانگی یا کوچک را معرفی  هایمزیت  

 

است بازاریابیاستیکر یک روش ساده چاپ   

خودتان به مشتری  برای معرفی قیمتارزاناستیکر حاوی اسم برند، لوگو یا نماد شما است و یک روش ساده و 

ید اطالعات دیگر مثل توضیحاتی در مورد برند و کسب و کارتان، شعار تبلیغاتی، مواد اولیه، توانمیاست. شما 

ل محصول چاپ کنید. را روی لیب موردنظرتانهدف کار و پیام   

 

دهدمینشان  اعتمادقابل شماراچاپ استیکر محصول   

تشکیل شده  از چه چیزی دقیقاًدوست ندارد یک محصول بی نام و نشان را بدون اینکه بداند  کسهیچمسلما 

ست خریداری کند. چسباندن یک استیکر روی محصول و معرفی مواد اولیه یا توضیح کوتاهی در مورد کاال به ا

 هامشتری. حتی با چسباندن یک استیکر معمولی حاوی لوگو و اسم برند کندمیکمک  هامشتریجلب اعتماد 

مورد محصوالت شما بخوانند. پیدا کنند و در شماراصفحه مجازی یا سایت  توانندمی  

 

کندمیچاپ استیکر بسته بندی را زیبا   

. کندمیجذاب به زیبا شدن و چشمگیر شدن بسته بندی کمک  هایرنگو  هاطرحدر  مخصوصاًچاپ استیکر 

حتی یک پاکت کرافت ساده یا بسته بندی معمولی با چسباندن استیکر تبدیل به یک بسته بندی شیک و 

اگر ایده خاص یا بودجه کافی برای بهتر کردن بسته بندی ندارید چاپ استیکر بهترین انتخاب  .شودمیمینیمال 

 برای شما است.



 

 چاپ استیکر ارزان است

 شودمیدیگر تزئین بسته بندی چاپ استیکر قیمت ارزانی دارد و در تعداد باال سفارش داده  هایروشنسبت به 

خوب برای کسب و کار های  گذاریسرمایهاستفاده کرد به همین علت یک  هاآناز  توانمیو برای مدت طوالنی 

 کوچک است که بودجه زیادی ندارند.

 

در چاپ  که از چاپ چهار رنگ بهتر است .شودمیجام ان ی مختلفهاطرحو  سایزهاچاپ استیکر و لیبل در 

پرطرفدارترین مربعی و مستطیلی از  د. لیبل گرد،کیفیتی بیشتری داشته باشو استفاده شود تا وضوح  استیکر

ید با شرکت چاپ توانمی ایدنکردهچاپ استیکر را امتحان  حالتابهبرای طراحی و چاپ هستند. اگر  هاانتخاب

قیمت و انواع چاپ استیکر در اختیار شما قرار بگیرد.تورنگ تماس بگیرید و تا اطالعات مربوط به   

 


