
یا در حال حاضر یک کمپین تبلیغاتی با چاپ کاتالوگ  ایدافتادهکه شما تازه به فکر چاپ کاتالوگ  کندنمیفرقی 

تا  کندمیکه چاپ کاتالوگ برای شما دارد کمک  هاییمزیتدانستن فواید و  درهرصورت، ایدکردهرا شروع 

استفاده کنید. هاآنبتوانید به بیشترین حد از   

 

 . شودمیباعث فروش بیشتر  درنهایتهمکاری چاپ کاتالوگ با بازاریابی دیجیتال  .1

درصد بیشتر از بازاریابی  36 کندمیاز چاپ کاتالوگ هم استفاده  زمانهمکمپین های دیجیتال مارکتینگ که 

 .گیرندمیآنالین بدون چاپ کاتالوگ نتیجه 

 

 . شودمیچاپ کاتالوگ باعث شناخته شدن بیشتر برند   .2

لیست  یا یک کنیدمیاتفاقی ارسال  صورتبهگروه بزرگی از مردم  راییتان را بکاتالوگ هاکه شما  کندنمیفرقی 

 .شودمیارسال کاتالوگ باعث شناخته شدن بیشتر برند شما  درهرصورتکوتاه،  یشدهانتخاب

 

 به هدفمند شدن بازاریابی کمک کند.  تواندمیچاپ کاتالوگ  .6

ند هدفم یرابطهیک  توانیدمی شدهانتخاببرای گروهی خاصی از مردم یا یک لیست  مخصوصاًکاتالوگ با چاپ 

 .رسدمیبه دست افرادی که باید  حتماًبسازید و مطمئن شوید که محتوای تبلیغاتتان  هامشتریبا 

 

 . کندمیچاپ کاتالوگ به انتقال بهتر هویت برند کمک  .4

دتان هویت برن کامالً توانیدمیبا استفاده از آن  کهباشد  ایخانهبرند شما در هر سفیر  تواندمیطراحی کاتالوگ 

 را منتقل کنید.

 

 . شودمی هاکنندهمصرفهای قدیمی با  یرابطهجدید و حفظ  یرابطهچاپ کاتالوگ باعث ایجاد  .5

 طورنهمیو  داریدنگهراضی  هاآن توانیدمییی که دارید هامشتریادن آن برای با چاپ مداوم کاتالوگ و فرست

 ی احتمالی برسند.هامشتریتا به دست  شودمیارسال مداوم کاتالوگ باعث 



 دریافت شماراتا هر وقت دوست داشتند پیام تبلیغاتی  دهدمیاجازه  هاکنندهمصرفچاپ کاتالوگ به  .3

 کنند. 

 یخانهر د قرار بگیرند، کاتالوگ ها هاکنندهمصرفدر برابر  موقعبیآنالین که ممکن است  تبلیغات هایبرخالف 

 نگاه کنند. هاآنتا هر وقت آماده بودند و سر فرصت به  ماندمیمردم 

 

 . شودمی هاکنندهمصرفروی  بلندمدت تأثیرگذاریچاپ کاتالوگ باعث  .7

باشد تا مدت طوالنی طراحی کاتالوگ شما خیلی خوب کنند. اگر  دارینگهزیبا را  چیزهایتا  مندندعالقهمردم 

تبلیغاتی  یزنجیرهو همین یک  شودمیافراد هم نشان داده  یبقیهو حتی به  شودمی دارینگهمردم  یخانهدر 

 .آوردمیعالی برای برند شما به وجود 

 

 است.  وکاریکسبچاپ کاتالوگ تنوع زیادی دارد و مناسب هر  .8

و شکلی چاپ  هراندازهبر اساس نیاز شما در  توانندمیکه نوع چاپ هستند  ترینقدیمییکی از  کاتالوگ ها

 شوند.

 

 خوبی برای جلب اعتماد گروه خاصی از مردم است.  یوسیلهچاپ کاتالوگ  .9

درصد  53توسط یک فرم کاغذی در جواب یک تبلیغات تماس بگیرند.  دهندمیبسیاری از مردم ترجیح 

درصد افرادی که از  83نوع تبلیغ است.  ادتریناعتمقابلکه تبلیغات کاغذی  کنندمیفکر  هاکنندهمصرف

 .کنندمیاز نوعی از تبلیغات کاغذی استفاده  شودمیوقتی نوبت به خرید  کنندمیاینترنت استفاده 

 

تاریخ تبلیغات و بازاریابی را به طرز به خصوصی  برای بازاریابی است. کاتالوگ ها قدرتمندچاپ کاتالوگ یک ابزار 

برای تغییرات و آگاهی سازی  کاغذ چاپی ساخته شد از نوعی کاتالوگ ها یتکه. از روزی که اولین اندداده تغییر

است و امروزه هم  شدهاستفاده هاعقیدههای سیاسی، فرهنگی، آزادی بیان و پخش کردن بسیاری از  ٔ  درزمینه

 .نندکمیبازاریابی نهایت استفاده را  ٔ  درزمینه بزرگ از قدرت پخش کردن و رساندن پیام کاتالوگ ها هایشرکت

 



 


