
 بروشور چیست؟

 تواندمی. بروشور شودمیتبلیغات استفاده  عنوانبهبروشور یک ورق یا سند کاغذی حاوی اطالعات است که 

و  سازیآگاهتمپلیت، پمفلت، لیفلت، کتابچه، دفترچه و جزوه تا شود. هدف بروشور تبلیغات از طریق  صورتبه

احتمالی  هایمشتریو خدمات مختلف به  کاالهاانتقال اطالعات است و بیشتر برای معرفی یک شرکت، سازمان، 

 هایمحیط، قرار دادن در هامجله، الی هاروزنامهقاطی  معموالا بروشور ها . رودمییا مردم عادی در جامعه به کار 

.شوندمیشخصی توسط افراد مختلف توزیع  طوربهو شلوغ و یا  وآمدرفتپر   

 

 هدف از توزیع بروشور چیست؟

وشور این است که اطالعات خواننده آن نسبت به یک موضوع مشخص که بروشور بر اساس هدف اصلی توزیع بر

است افزایش پیدا کند. شدهنوشتهآن   

تارگت مارکت موضوع مربوطه( را با طراحی گرافیکی زیبا  معموالاتوجه یک گروه خاصی ) توانندمیبروشور ها 

 جلب کنند.

شهودی شوند. صورتبه مختلف، شرکت، نمایندگی یا خدمات باعث تبلیغات محصوالت توانندمیبروشور ها   

که حاوی اطالعات مفید در رابطه با موضوع مشخصی است و فقط  یبروشورهایاحتمالی با خواندن  هایمشتری

.کنندمیبیشتر اعتماد  برندهاتبلیغ محصول نیست به   

ها مقرون به صرفه تر هستند و  بیلبوردیا روی ، فضای مجازی، روزنامه تلویزیونبروشور ها نسبت به تبلیغات در 

.کمی دارند انتخاب تبلیغاتی بسیار مناسبی هستند یبودجهکه  محلی هایی بیزینسبرای   

محسوب  اارزشبیک وجه تمایز  تواندمیاست، استفاده از بروشور  شدهاشباعدر جهانی که از تبلیغات دیجیتالی 

 شود.

 

 انواع بروشور

. شوندمیو برای مقاصد تبلیغاتی متفاوتی استفاده  کندمیفرق  باهم هایشاننقشختلفی دارد که بروشور انواع م

.شوندمی)لی اوت( به پنج نوع کلی تقسیم  بندیطرحبروشور ها بر اساس قالب )فرمت( و   

 



دروازه ایبروشور   

اما اگر این  شودمینسبت به انواع دیگر صرفش بیشتری  یهزینهاین نوع چاپ بروشور خیلی متداول نیست زیرا 

خیلی خوبی داشته باشد. به علت نوع تا شدن این  تبلیغاتی تأثیر تواندیمنوع چاپ بروشور درست صورت بگیرد 

در چاپ این بروشور  شدهاستفادهآن بیشتر است و کاغذ  داشتننگه( احتمال یا دروازه ای حالت کتابی)بروشور 

کرد. دارینگهمدت طوالنی از آن  توانمین االیی دارد برای همیکیفیت ب  

 

 بروشور دو تیکه یا بای فولد

. چاپ بروشور بای فولد بسیار محبوب است و در بسیاری از شوندمیهمیشه در اطراف ما پیدا  دوتکه بروشورهای

یشتر برای معرفی از بروشور سه تکه دارد و ب تریرسمی بندیطرح دوتکه. بروشور شودمیاستفاده  وکارهاکسب

.شودمیو غیره استفاده  هاشرکت، خالصه جلسات هاهمایشمحصوالت، توضیحات   

 

 بروشور سه تکه یا ترای فولد

شناخت و نیازی به توضیحات بیشتر ندارد. چاپ بروشور سه  هاآناز روی اسم  توانمیسه تکه را  بروشورهای

. این نوع بروشور ها فضای کافی برای نشان دادن شودمییده است و در اطراف ما زیاد د متداولتکه هم بسیار 

.شوندمیهم  ترمشتاق هاآنو مردم برای خواندن  زارندمیو اطالعات زیادی در اختراع طراح بروشور  هاعکس  

 

آکاردئونی یا زد فولد بروشور  

آن را  توانمیبیاید و یا مجزا به چشم  طوربهکاری کرد که هر ستون  توانمیدر طراحی بروشور آکاردئونی 

چاپ بروشور آکاردئونی  هرصورتدرطوری طراحی کرد که بعد از باز شدن تبدیل به یک عکس بزرگ شود 

.دهندمیپیشنهاد خوبی برای افرادی باشد که به طراحی گرافیک عالی و متمایز اهمیت  تواندمی  

 


