
 کنندمیهنگام ساخت یک برند لباس بسیاری از کسب و کار ها بیشتر روی طراحی یک لوگوی چشمگیر تمرکز 

شهرت یک برند لوگو قسمت مهمی از ساختن یک برند لباس است اما  طراحی تا توجه مردم را جلب کنند. البته

 وابسته به عوامل دیگری هم هست.

و تحقیقات نشان  شکل بگیرد هاانساناولیه در ذهن  تأثیرتا  کشدمیثانیه طول  7فوربز تنها  یمجلهبر اساس 

که  گیرندمیثانیه تصمیم  01و تنها در  دهدمیشکل  بقیهکه مرم در عرض چند ثانیه نظری راجع به  دهدمی

با ندیدن یک حتی  د شماهست یا نه. حاال فکر کنید که چقدر نظر دادن راجع به برن اعتمادقابلآیا شخصی 

سریع خواهد بود. برای مردم ساده و مشخص یچهره  

خاصی و تنها با بر اساس محتوایی  یچهرهبرای همین شما باید برندتان را طوری طراحی کنید که بدون دیدن 

 با مخاطبان ارتباط برقرار کند. برای گسترش شهرت برندتان یا شهرتی که دوست دارید روزی کنیدمیکه تولید 

مردم با شنیدن اسم برندتان حس خوبی بگیرند و برای رسیدن به این حس  خواهیدمی مسلماًبه آن برسید 

 خوب باید چند مورد را رعایت کنید.

باید دنبال تولید کننده اتیکت لباس  حتماًالین دارید لباس فروشی یا یک فروشگاه لباس آن یمغازهاگر شما یک 

 هایراهزیبایی و کیفیت برند شما باشند. یکی از  نمایندهباشید که بتواند کارت آویز هایی چاپ کند که 

اس است. مردم اسم لباس یا چاپ لیبل لب اتیکتچاپ  برند در فروشگاه آنالین یا واقعی مثبت تصویرسازی

خواهید شد  مطمئنبا گذاشتن تگ آویز لباس  ماندمیی باکیفیت وفادار برندهاو به  سپارندمیرا به یاد  برندها

وفادار با دیدن مارک لباس شناخته و  هایمشتریشما برای فروش گذاشته شود توسط  هایلباس هر جا

.شودمیداری خری  

به فروش شما هم کمک کند. فرض کنید برند شما یک پیراهن جین تولید کرده که  تواندمیلباس  اتیکتچاپ 

ی برندهااز  جین شکلیک تقریباًاست و از طرفی در میان دو پیراهن  شدهگذاشتهروشگاه برای فروش در یک ف

از روی تگ قیمت تصمیم  احتماالً کندمیوقتی مشتری به مارک های مختلف لباس جین نگاه رار دارد. ق دیگر

کدام را خریداری کند. گیردمی  

؟ در اینجا نوع گیردمیهم شبیه هم باشند به نظر شما مشتری از روی چه چیزی تصمیم به خرید  هاقیمتاگر 

دارند. خریدار با دیدن لیبل لباس مهمی  لباس نقش اتیکتاتیکت لباس و طراحی  چاپ اتیکت لباس، کیفیت

لباس بستگی  اتیکتبه  کامالً. در بعضی مواقع فروش شما کندمیسطح و کیفیت قضاوت  ازلحاظبرند شما را 

 دارد.



که جزئیات کوچک و مهمی مثل اتیکت آویز را  شوندمیکتینگ و تبلیغات ردرگیر ما قدرآن برندهاگاهی اوقات 

آویز  اتیکتهم مهم نیست اما باید به  قدرآنچاپ لیبل لباس ا هم فکر کنید . ممکن است شمکنندمیراموش ف

وقتی  مخصوصاً کندمیند شما را به مشتری معرفی به چشم کارت ویزیت نگاه کنید که همراه هر لباس بر

نیاز دارید. نامهمعرفیبه این  فروشیدمیمختلفی  هایمغازهمحصوالتتان را در   

، اتیکت کرافت اتیکت، مقواییو اتیکت  خالقیت خرج دهید خواهیدمی هرچقدر توانیدمیدر چاپ اتیکت لباس 

گالسه یا مات چاپ کنید. اتیکت، اتیکت طالکوب، فلزی  

 

 

 


