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 شگاهیآرا مخصىص تیز یو کارت یطراح

باید نتناسب با نَع کسب ٍ کار نربَط بٌ آن باشد تا بینندى با اٍلین  کارت ٍیزیت طرح ٍ سبک ير
 .نگاى بٌ کارت ٍیزیت نتَجٌ شغل ٍ نَع خدنات شها بشَد

نربَط بٌ آرایشگاى بًتر است نشانٌ ای از خدنات آرایشی ٍ  طراحی کارت ویزیت برای نثال در
َر نرتبط با آن دیدى شَد تا کارت ٍکت ٍیزیت شها را با حرفٌ تان نرتبط  زیبایی بٌ صَرت عکس یا 

 .سازد ٍ عالٍى بر آن، دیدن تصَیری زیبا تاثیری نثبت در ذين بینندى بگذارد

ٌ ای را يهراى با شها طراحی کنیو کارت ٍیزیت نخصَص آرایشگاى در این نطلب قصد داریو  .حرف

تخصصی  طراحی کارت ویزیت در چند نرحلٌ بسیار سادى بٌ شها نشان خَايیو داد کٌ رٍش
آرایشگاى بٌ چٌ صَرت است ٍ چطَر نی تَانید بٌ بًترین ٍجٌ جلَى ی بصری کارت ٍیزیت خَد را 

 .برای نشتری جذاب کنید

ٍ  4.8*  8.4ابعاد اٍل از يهٌ نرم افزار گرافیکی فتَشاپ خَد را اجرا کردى ٍ یک صفحٌ جدید در 
ٍیزیت نی باشد، شها  CMYK فرنت رنگی باز کنید. این اندازى یکی از سایزيای نتداٍل چاپ کارت 

ع چاپ ٍ نیاز خَد سایزيای دیگر نثل َانید بستٌ بٌ َن است کٌ بٌ صَرت نربعی  نینی کارت نی ت
  .کنید را نیز انتخاب
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ٍکتَر نرتبط یا یک عکس نناسب ٍ با  برای پس زنینٌ طرح خَد نی تَانید از رنگ سادى يهراى با 
بسیار زیادی در جلَى ٍ  کیفیت استفادى کنید. استفادى از یک تصَیر پس زنینٌ نناسب تاثیر

َانید از عکس یکی از نهَنٌ کاريای خَد برای پس کارت ویزیت زیبایی شها خَايد گذاشت. نی ت
زنینٌ کارت ٍیزیت استفادى کنید کٌ عالٍى بر اصالت ٍ زیبایی، یکی از نًارت يای خَد را برای 

رید نی تَانید از برخی نشتری بٌ نهایش بگذارید. انا اگر عکس نناسبی از نهَنٌ کار خَد ندا
ٍکتَر نربَط بٌ خدنات آرایشی آنالین استفادى کنید  .تصاٍیر یا 

ٍ اطالعات تهاس شها رٍی کارت ٍیزیت  لىگى پس از انتخاب پس زنینٌ نًهترین کار اضافٌ کردن
َگَی نربَط بٌ کسب ٍ کار خَد را بٌ صَرت در آٍردى ٍ آن را در فتَشاپ باز کنید،  PNG است. ل

 Ctrl ٍ T َگَی خَد را رٍی سند نربَط بٌ کارت ٍیزیت بکشید، سایز آن را با کلید نیانبرسپس ل
َگَی شها اعتبار برند شهاست،  درست کنید ٍ در جای نناسب قرار ديید. تَجٌ داشتٌ باشید کٌ ل

  .پس آن را بٌ صَرتی قرار ديید کٌ دیدى شدى ٍ در پس زنینٌ گو نشَد

َ کارت اضافٌ کردن اسو آرایشگاى بٌ طرح است. این کار ضرٍری آخرین نرحلٌ برای طراحی جل
َگَ ٍ نشان سالن زیبایی خَد بسندى کنید  .نیست ٍ نی تَانید بٌ ل
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حاال فایل جدید دیگری در يهین ابعاد باز کنید ٍ آن را بٌ عنَان پشت کارت ٍیزیت خَد در نظر 

اید بًتر است در پشت کارت از  بگیرید. اگر برای پس زنینٌ در جلَی کارت از عکس استفادى کردى
شها  کارت ویزیت یک رنگ سادى ٍ ترجیحا خنثی برای پس زنینٌ استفادى کنید چَن در ٍاقع پشت

نحل قرار گرفتن اطالعات تهاس ٍ راى يای ارتباطی نشتری با شهاست، پس بًتر است تا جایی کٌ 
  .نهکن است سادى باشد تا کلهات رٍی آن بٌ راحتی خَاندى شَد

دقت کنید برای نَشتن اطالعات تهاس خَد از یک فَنت خَانا ٍ زیبا استفادى کنید تا يو قابل   
 .خَاندن باشد ٍ يو سادگی کارت ٍیزیت شها را بر يو نزند

است ٍ تنًا چیزی کٌ نیاز است تَجٌ بسیار زیادی بٌ ان داشتٌ  چاپ طرح شها آنادى ارسال برای
 .باشید بررسی انالی کلهات است

ا اگر بٌ ير دلیلی طراح کارت ٍیزیت آرایشگاى برای شها سخت است ٍ یا زنان کهی برای این کار ان
 .بًرى ببرید فرٍشگاى اینترنتی تَرنگ چاپ داردی نی تَانید از طرح يای آنادى، در

 
ٌ ای :کلمات کلیدی  چاپ ، کارت ٍیزیت ، کارت ٍیزیت حرف
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