
 چاپ دیجیتال و آفست چه تفاوتی دارند؟

هنگام چاپ کارت ویزیت، بروشور و دیگر ابزار بازاریابی بسیاری افراد با دوراهی انتخاب بین چاپ آفست و چاپ 

از انتخاب بین این دو  ترساده. در بعضی مواقع طراحی و انتخاب دیزاین ممکن است شوندمی روروبهدیجیتال 

 نوع روش چاپ باشد.

که چاپ دیجیتال و چاپ آفست نتیجه نهایی یکسانی دارند و از روش به نظر برسد  طورایناز بیرون ممکن است 

چاپ دیجیتال و آفست انتخاب روش  هایتفاوتاما بعد از آشنایی کامل به  کنندمیمشابه استفاده  تقریباًچاپ 

بسیار راحت خواهد شد. هایتانپروژهچاپ برای   

 

 مزایا و معایب چاپ آفست و دیجیتال

زمینه تخصصی ندارد ممکن است کیفیت چاپ یک طرح با پرینتر دیجیتال و آفست  برای شخصی که در این

به شما  تردقیقتشخیص باشد اما نگاهی  غیرقابلفرق چندانی نداشته باشد و حتی ممکن است برایش 

نکاتی که قرار است در موردش حرف بزنیم بیشتر به  طورکلیبهد داد. را نشان خواه نتیجه نهایی هایتفاوت

تا برتر بودن یک روش بر دیگری. پردازدمیقیمت چاپ دیجیتال و آفست، بودجه و زمان   

 

 چاپ آفست چیست؟

وجی که خر کندمیچاپ آفست یا لیتوگرافی از یک روش قدیمی چاپ که امتحانش را پس داده است استفاده 

 هایبسته، روزنامه در مثالعنوانبهسب است. کارهای مداوم مناباالیی دارد این روش برای چاپ تبلیغات به 

تا در مناطق مختلف پخش شود. شودمیبزرگ چاپ   

 

؟کندمیچاپ آفست چگونه کار   

 شودمیدر یک صفحه آلومینیومی حک  موردنظرکه در آن طرح  شودمیچاپ فشاری انجام  چاپ آفست در یک

کی یاوامسی صورتبه شوندمیده که در چاپ آفست استفا هاییرنگ. شودمیو با جوهر خیس پوشانده 

(CMYK) کاغذ از  هایورقهکه  کنندمیپالستیکی منتقل  هایرول. این صفحات طرح را به شوندمیاخته شن

 .مشناسیمیغذ را به نام چاپ آفست رنگ به کا غیرمستقیم. این مراحل انتقال شودمیو رنگی  گذردمیروی آن 



 

 فواید چاپ آفست

 است اعتمادیقابلچاپ 

 کیفیت تصویر باالیی دارد

 تصاویر نهایی تمیز و بدون لک هستند

 شوندمیبا صحت باال چاپ  هارنگ

 است اجراقابلچاپ آفست روی مواد متفاوتی 

 شودمیبزرگ کمتر  هایپروژهقیمت چاپ آفست برای 

 حجم باال مناسب است هایچاپای چاپ آفست بر

 

 معایب چاپ آفست

 هزینه اولیه باال

 بودن برزمان

 کوچک کارهایضرر کردن روی 

 قابلیت تغییر طرح قبل از تمام شدن کار وجود ندارد

 شودمیخراب  یک دسته چاپاگر یک مشکل پیش بیاید کل 

 

 پ دیجیتال چیست؟اچ

پ آفست را حذف کرده است. در چا اولیه چا هایقدمیک ایده جدید است که تمام  تقریباًچاپ دیجیتال 

 مستقیم طرح را روی محصول نهایی چاپ کنید. طوربه تواندمیجیتال شما دی

 



 ؟کندمیچاپ دیجیتال چگونه کار 

سبز در تونر و جوهر  ی نارنجی، آبی وهارنگعالوه بر  (CMYKکی )وایامی سیهارنگچاپ دیجیتال هم از 

 .شودمیی متالیک و شفاف از جوهر خشک استفاده هارنگ. برای چاپ سفید، کندمیاستفاده 

. تفاوت اصلی چاپ دیجیتال این است شوندمیتصاویر توسط تونر پودری یا جوهر رنگی روی صفحه پرینت چاپ 

 که باید با حجمکم کارهای. چاپ دیجیتال برای کندمیاستفاده  ورودی عنوانبهالکترونیکی  هایفایلکه از 

 سرعت انجام شوند مناسب است.

یل چند ورودی یا فا کهوقتی مخصوصاًکوچک پرینت است  هایدستهروش برای تولید  ترینسریعچاپ دیجیتال 

 فست ندارد.فرقی با چاپ آکیفیت چاپ دیجیتال چندان  ازلحاظصلی باید چاپ شوند. ا

 

 فواید چاپ دیجیتال

 مشابه کامالً هاپرینت

 بر اساس تقاضا پچا

 اتمام کار باالیسرعت

 حجممک هایچاپبرای  صرفهبهمقرونانتخابی 

 احتمال پایین مشکالت در چاپ رنگ

 

 چاپ دیجیتال معایب

 شودمیزیاد  حجم باالقیمت چاپ دیجیتال برای کارهای با 

 با طرح هماهنگ نباشد کامالًن است جوهر استاندارد چاپ دیجیتال ممک

 

 ؟چاپ دیجیتال یا چاپ آفست؟ کدام بهتر است

 .برای انتخاب بهترین روش چاپ باید سه عامل مهم را نظر گرفت



 زمان

کار در دقیقه نود انجام شود، چاپ دیجیتال انتخاب درستی است. محصول  حتماًاگر زمان بسیار مهم است و باید 

 بعدازاینکهنیست  ایمسئله زمان برایتان. اگر شودمینهایی چاپ دیجیتال در عرض چند دقیقه حاضر 

 .رودمیخیلی سریع پیش  چیزهمهاولیه چاپ آفست انجام شد  سازیآماده

 

 حجم

چاپ  مثالعنوانبهمتغییر باشند  هادادهاما اگر  ؛است صرفهبهمقرونباال چاپ آفست  هایحجمبرای چاپ 

 مختلف چاپ دیجیتال برای این نوع کنندگاندریافتبا اسم  پستالکارتصفحات مختلف یک کتاب یا چاپ یک 

 است. ترمناسبتغییرات 

 

 قیمت:

، چاپ دیجیتال برای چاپ آفست سازیآمادههزینه به حجم چاپ بستگی دارد. به علت باال بودن  کامالًقیمت 

باعث  درنهایت ی متغییرهادادهچاپ با حجم باال با  چاپ دیجیتال در هرچند است. رتمناسبحجم کم  هایچاپ

 .شودمی هاهزینهکم شدن 

 


