
 راهنمای طراحی بروشور

اما  شودمیآنالین انجام  هاتراکنشاما بسیاری از  کنیممیدر حال حاضر ما در یک دنیای دیجیتال زندگی 

 قیمتارزانکاغذی بسیار  هایبرگهتبلیغاتی است. چاپ این  تأثیرگذار هایروشهمچنان چاپ بروشور یکی از 

احتمالی در شرایط رو در رو هستند. در  هایمشتریبرقرار کردن با ارتباط  هایروشاست و یکی از بهترین 

باعث ایجاد ارتباط به روش  توانندمی بروشورها، شودمیدنیایی که روز به روز استفاده از کاغذ در آن کمتر 

در ادامه در مورد  تبلیغات است. تأثیرگذاریقسمت برای  ترینمهمقدیمی با مخاطب شوند. طراحی بروشور 

.کنیممیکه در طراحی بروشور باید به آن دقت شود صحبت  هایینکته ترینمهم  

 

که باید در طراحی بروشور به آن دقت شود اینکته 5  

سر جایش نیست؟ بر اساس تجربه  چیزییکشده به یک بروشور نگاه کنید و متوجه شوید انگار  حالتابه

مخاطب با پیام و اطالعات روی  شودمیاشتباه باعث  طراحی و تبلیغات ایجاد این حس با طراحی درزمینه

 هایالماننخواهد بود. در طراحی بروشور یک سری  آمیزموفقیتتبلیغات برند  درنتیجهبروشور ارتباط نگیرد 

ممکن است باعث ایجاد این حس در مخاطب شود و باید در طراحی  هاآنطراحی وجود دارند که اشتباه در 

را به خرج داد. بیشترین دقت هاآن  

 

 فضای خالی

یک شرکت، محصول یا خدمات را معرفی  سریعاًتبلیغاتی هستند که  کاغذهایاسناد  بروشورها طورکلیبه

. هدف اصلی در طراحی بروشور این است که مخاطب را وادار به خواندن کند تا یک سری مفاهیم اصلی کنندمی

 زحدابیشباید اشتباه پر کردن  ازآنچهبیشتر  هاشرکتری از را در مورد یک موضوع مشخص متوجه شود. بسیا

. این اشتباه ممکن است باعث شود که کنندمیمهم را تکرار  هاینکتهکردن  بندیطبقهبروشور با اطالعات بدون 

 خواننده در نگاه اول گیج شود و در عرض یک ثانیه بروشور را داخل سطل آشغال بیندازد.

 

خص و یکنواختتایپوگرافی مش  

به حس کلی که تالش در ایجادش دارید کمک کند. اگر بتوانید طرح  تواندمیدر بروشور  شدهاستفادهفونت 

و در  شودمیبه مخاطب منتقل  راحتیبهدرست استفاده کنید، پیام شما  هایاندازهتایپ فیس( را با ) حروف



در تناسب نیستند را در  باهماز چند فونت متفاوت که این است که  وکارهاکسب. اشتباه بعضی از ماندمیذهن 

فهم به نظر  غیرقابلیکنواخت بودن  جایبهدر نگاه اول اطالعات  شودمیاین باعث  کنندمیبروشور استفاده 

 بیایند.

 

 انسجام در برندینگ

و در یک راستا بروشور مسئول پخش و توزیع برند شما است پس باید با برندینگ شما همخوانی داشته باشد 

با آن شناخته  خواهیدمیاز نقاط کلیدی برند شما که  حتماًباشد. باید دقت داشته باشید تا در طراحی بروشور 

و فراموش  کنندمی رویزیاده رسدمیوقتی نوبت به طراحی بروشور  وکارهاکسبشوید استفاده شود. بسیاری از 

ر نشان دهند تا راحت شناخته شوند.که تا هویت برند خودشان را در بروشو کنندمی  

 

عالی و مناسب هایعکس  

. مغز کار هزاران کلمه را انجام دهد راحتیبه تواندمیمثال نزدنی روی مخاطب دارند و یک عکس  تأثیرتصاویر 

 هایعکسبا انتخاب  توانیدمیکند. شما  وتحلیلتجزیه ها ازجمله ترسریعهزار بار  06تصاویر را  تواندمیانسان 

طرز فکر مردم نسبت به کاال یا خدماتتان را کنترل کنید. بهتر است  روبروشمناسب برای معرفی برندتان روی 

اینترنتی گرفته نشده باشند در این صورت  هایسایتاوریجینال باشند و از  کنیدمیی که استفاده هایعکس

 دهید.را به مخاطب انتقال  خواهیدمیپیامی که  توانیدمی تردقیق

 

 طراحی گرافیک بر اساس برند

 جایبه. شوندمیمهمی مثل چارت یا نقشه  هایقسمتگرافیکی یا  هایطرحشامل  بروشورهاگاهی اوقات 

رافیکی گ هایالمانتا  کارکنید باتجربهگرافیکی آنالین بهتر است با یک طراح گرافیک  هاینمونهاستفاده از 

کی گرافی تیماختصاصی شود. اگر هنوز  صورتبهتبلیغ برند شما  کند که باعثطوری طراحی  شمارا موردنیاز

طراحی را  یک تیم ایپروژه صورتبهبرای چاپ بروشور  توانیدمیخودتان را ندارید نگران نباشید همیشه 

 استخدام کنید.

 

 


