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 کارت ویزیت، معرف هىیت برند

 

ٍت تَانند دربارى شرکت شها قضا ای است کٌ نشتریان با نگاى اٍل نی گَنٌ طراحی کارت ٍیزیت بٌ
کنند. بنابراین رعایت اصَل در طراحی کارت ٍیزیت بسیار حائز ايهیت است. ازجهلٌ اصَل ٍ 

 نکاتی کلیدی کٌ باید در کارت ٍیزیت رعایت شَد:

  

 

  

 سایز

قبل از شرٍع طراحی کارت ٍیزیت باید سایز آن را نشخص کنید. سایز نعهَل برای کارت ٍیزیت 
 است. 6_9یا  4.5_5.5

  

 کیفیت
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باشد. يهچنین طراحی  333آن حتهًا باید  dpi کار داشتٌ باشیو برای اینکٌ کیفیت خَبی در پایان
نگذارید. اگر  RGB عنَان تنظیهات خَد را بر رٍی يیچ باشد ٍ بٌ cmyk کارت ٍیزیت باید بر اساس

يای خَد راضی باشید درنًایت  انجام ديید يرچقدر يو کٌ از رنگ RGB طراحی کارت ٍیزیت را با
 فاٍتی خَايد بَد.بعد از چاپ رنگ طرح چیز نت

  

  

  

 عدم استفادى از خط حاشیٌ:

رسد ٍلی ينگام  عنَان از خط حاشیٌ در کار خَد استفادى نکنید. در طرح اٍلیٌ زیبا بٌ نظر نی يیچ بٌ
برش بٌ خاطر خطای برش کٌ ٍجَد دارد. نهکن است این حاشیٌ در اطراف یکسان نباشد ٍ باعث 

 نقص در کارت شَد.

  

  

 استفادى از رنگ نناسب در طراحی کارت ٍیزیت:

انتخاب رنگ در ير طراحی تأثیر بسزایی خَايد داشت درٍاقع رنگ یکی از قدرتهندترین عناصر 
طراحی برای کارت ٍیزیت ٍ دیگر ابزار بازاریابی است ٍ دلیل آن این است کٌ راى برقراری ارتباط با 

ساز ایجاد رٍابط آتی خَايد بَد؛ ٍ الزم  است؛ ٍ زنینٌ گَنٌ رٍابط قبلی بینندى ٍ نشتری بدٍن يیچ
بٌ ذکر است کٌ این ارتباط غیرشفايی است پس باید بسیار قدرتهند ٍ تأثیرگذار باشد ٍ نا باید در 

 يای نخصَص استفادى کنیو. طراحی کارت ٍیزیت نربَط بٌ نشاغل نتفاٍت از رنگ

ٍلی در نظر داشتٌ  تَاند تَجٌ افراد را يای چشهگیر نی در ضهن رنگ بٌ کارت شها افزایش ديد. 
 سادگی ٍ زیبایی طراحی کارت ٍیزیت شها لطهٌ نزند. يا بٌ باشید کٌ استفادى از آن
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 فَنت:

َنت يا برای کاريای  کنید. بعضی از فَنت يایی استفادى نی دقت کنید در کارت ٍیزیت خَد از چٌ ف
َنت ترافیک برای خاصی يستند ٍ اصالً نناسب یک کارت ٍیزیت خَب نیستند. ب رای نثال ف

باشد ٍ  يایی کٌ گذر اتَنبیل است نی تبلیغات نحیطی )بنر، تابلَيای تبلیغاتی ٍ...( کٌ در نکان
 شَد. عنَان برای استفادى در کارت ٍیزیت تَصیٌ نهی يیچ بٌ

  

 خَانا بَدن نتن:

برد خَانا  را از بین نی ترین فاکتَريا در طراحی کارت ٍیزیت کٌ گايی اٍقات کارایی آن یکی از نًو
َاندن آدرس، شهارى تلفن یا ایهیل با  نبَدن نَشتٌ يای رٍی کارت است. نشتریان نباید برای خ

آید کٌ بین رنگ زنینٌ ٍ نَشتٌ رٍی کارت  نشکل نَاجٌ شَند؛ ٍ این نشکل زنانی بٌ ٍجَد نی
یا استفادى نانناسب از  تفاٍتی ٍجَد نداشتٌ باشد؛ ٍ یا اینکٌ بٌ خاطر کَچک بَدن سایز نَشتٌ

 شَد اطالعات بر رٍی کارت ناخَانا شَند. يا باعث نی يا یا افکت سایٌ

يهچنین در طراحی خَد باید در نظر داشتٌ باشیو افرادی کٌ عینکی يستند یا پیرچشهی دارند 
 راحتی اطالعات کارت را بخَانند. بتَانند بٌ
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یکی از نکاتی کٌ حتهًا باید رعایت شَد این است کٌ يهٌ اطالعات نًو را در کارت قرار ديید ٍ 
ترین نطالبی کٌ  تهام اطالعات نَردنیاز نشتریان را در طراحی کارت ٍیزیت خَد لحاظ کنید. نًو

 اند از: باید حتهًا در آن قرار ديید عبارت

ديید بٌ آن نام شناختٌ  شناسند ٍ یا شها ترجیح نی ام شرکت: نانی کٌ نشتریان شهارا با آن نین-1
 شَید.

شدى تَسط شرکت  زنینٌ کاری: اطالعات نناسبی از زنینٌ کاری خَد ٍ نحصَالت یا خدنات ارائٌ-2
ای کَتاى  لٌرا در طراحی کارت ٍیزیت قرار ديید سعی کنید تفاٍت خَد را با سایر رقبایتان در جه

 بیان کنید.

ترین  يای اجتهاعی از نًو اطالعات تهاس: شهارى تهاس، آدرس، ایهیل، آدرس سایت ٍ شبکٌ -3
 يا يستند. آن
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نهکن است  pnj یا jpg بخش نًایی ٍ نًو کار ذخیرى صحیح فایل است. ذخیرى تصَیر با فرنت
ذخیرى  TIFF صَرت الیٌ باز ٍ یا پسَند کیفیت کند پس بًتر است فایل را بٌ يا راکهی بی حاشیٌ

َگیری شَد.  کنید کٌ از کايش کیفیت ان جل
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