
شکل ممکن به مخاطب برساند. کارت ویزیتی که  ترینراحتهدف کارت ویزیت این است که اطالعاتی را به 

ارتباط مناسب را با مشتری برقرار کند و فقط هدر دادن پول و بودجه تبلیغاتی  تواندنمیخوب طراحی نشود 

ن باید جنبه شخصی هم داشته بود ایحرفهدر حین  شودمیاست. ارتباطی که از طریق کارت ویزیت برقرار 

و در  باهمطراحی کارت ویزیت کاربردی نیازمند خالقیت زیادی است تا بتواند این دو جنبه را  درنتیجهباشد.  

 تعادل رعایت کند.

هنگام طراحی کارت ویزیت برای رستوران و فست فود نیاز است که تفاوت صنعت غذایی و رستوران توسط رنگ، 

 ت فود یا کافهکارت ویزیت فس ید باکارت ویزیت رستوران سنتی با طورهمینیر نشان داده شود. فونت یا تصو

تنها راه برای این کار است. تفاوت داشته باشد و نشان دادن اطالعات با روش درست از طریق طراحی  

و زحمت این کار را دارد.  وقتتمامطراحی کارت ویزیت برای رستوران کار سختی است اما نتیجه نهایی ارزش 

 هستید مجتمع چاپ تورنگ در رستورانیا کارت ویزیت  اگر شما دنبال طراحی و چاپ کارت ویزیت رستوران

 این زمینه به شما کمک خواهد کرد. 

خاصی باید رعایت شود  هاینکتهدر هر کارت ویزیت رستوران مثل رستوران سنتی، کافه رستوران، فست فود و... 

اشاره خواهیم کرد. هاآنکه در ادامه به   

 

 جلب توجه مخاطب

نوع کارت ویزیتی است. کارت ویزیت رستوران و فست قابلیت جلب توجه مخاطب اولین هدف در طراحی هر 

حد خودش رسیده  ترینپایینبازه تمرکز و توجه مردم به  روزهافود باید از همه جهت قابل توجه باشد زیرا این 

را باال  هامشتریتالش زیادی نیاز دارد تا بتواند بازه توجه طراحی کارت ویزیت رستوران به است به همین دلیل 

با دیدن  راحتیبهرستوران طراحی شود تا مردم  هایسرویسکارت ویزیت رستوران باید بر اساس نوع  رد.بب

کارت ویزیت بتوانند نوع رستوران را حدس بزنند و حتی نیازی به خواندن آن نباشد. کارت ویزیت رستوران 

از  درجاییویزیت کافه باید نشانی از قهوه  سنتی و قدیمی در طراحی داشته باشد. کارت هایالمانسنتی باید 

کارت ویزیت داشته باشد. کارت ویزیت فست فود باید استفاده از رنگ قرمز یا عکس غذایی مثل پیتزا متمایز 

 شود.

 

 جنس کارت ویزیت



به همین دلیل  کندمیجنس کارت را در دستش احساس اول از همه مشتری حتی قبل از خواندن کارت ویزیت 

در انتخاب جنس کارت ویزیت رستوران دقت کنید  جنس کارت ویزیت باید حس خوبی در دست داشته باشد.

 قیمتگرانلوکس و  هایرستوران. کارت ویزیت نیفتدیب یا کیف پول بیرون از ج راحتیبهباشد تا که زیاد سر ن

 هارستورانی باشد که در این هایسرویسنماینده  کامالًداشته باشند تا  دستیخوشباید جنس محکم و  حتماً

.شودمیارائه   

 

 اندازه و رنگ کارت ویزیت

کافی را نداشته  تأثیر شدهانتخابرنگ اما اگر برای انتخاب رنگ کارت ویزیت رستوران آزادی کامل وجود دارد 

 هایرنگخواهد بود. به همین دلیل در چاپ کارت ویزیت رستوران باید از طیف  فایدهبیباشد کارت ویزیت 

آشنا ناخودآگاه بداند که با کارت  د تا مشتری با دیدن رنگاستفاده شو داریرستورانمناسب صنعت غذا و 

خاکی و  هایرنگاز  تویزیت رستوران سر و کار دارد. در انتخاب رنگ کارت ویزیت رستوران سنتی بهتر اس

ن و جیغ بیش از حد روش هایرنگدر کارت ویزیت رستوران نباید از  الهام گرفته از بنا های سنتی استفاده کرد.

استفاده کرد تا خواندن اطالعات برای مشتری راحت باشد. سایز چاپ کارت ویزیت باید به اندازه ای باشد که 

 راحت در جیب جا شود تا مردم مجبور نشوند آن را در دست بگیرند.

 

با استفاده از رستوران شما را از روی کارت ویزیت قضاوت خواهند کرد. حتی اگر تعداد افرادی که  راحتیبهمردم 

موفق  وکارکسب، برای داشتن یک یا رستوران شما را به یاد میاورند کم باشند شوندمیکارت ویزیت با شما آشنا 

شوند. مشتری رستوران شما هارقیبراغ رفتن س جایبهباید تالش کرد تا حتی این تعداد کم   

 

 


