
نیاز  یوکارکسبدر حال دیجیتال شدن است اما هنوز کارت ویزیت کاربرد دارد و هر برند و  چیزهمه بااینکه

، هامیتینگافراد در  کندمیتازه برای چاپ کارت ویزیت باشد. یکی از چیزهایی که کمک  هایایدهدارد تا دنبال 

و راه ارتباطی داشته باشند رد و بدل کردن کارت ویزیت کاری شما را به یاد داشته باشند  قرارهایو  هاکنفرانس

 است. 

را از طریق کارت ویزیت معرفی کنید باید به طراحی توجه زیادی  وکارتانکسبخودتان و  خواهیدمیوقتی 

ه کارت ویزیت را اصل طراحی گرافیک است. در ادامه چندین اید ترینمهمداشته باشید و یادتان باشد خالقیت 

الهام بگیرید. هاآناز  توانیدمیکه  کنیممیمعرفی   

 

 طراحی هندسی کارت ویزیت

 

به همین دلیل  شودمیطبیعی به سمت خطوط صاف کشیده و اشکال هندسی کشیده  طوربهچشم انسان 

توجه  حتماًدیدنی هستند. با طراحی کارت ویزیت با اشکال هندسی  هایجاذبهمعروف دنیا جزو  هایمعماری

و  زاردمین را جلب خواهید کرد. طراحی هندسی فضای زیادی برای ارائه اطالعات در اختیار شما اطرافیا

کارت  توانیدمیهستید و  روروبه نهایتبی هایانتخابزیادی در زمینه دیزاین دارد و شما با  پذیرینعطافا

خودتان را طراحی کنید. وکارکسبویزیت متمایز و مخصوص   

 

ت سادهطراحی کارت ویزی  



 

کارت ویزیتی طراحی کنید که هم ساده و هم خاص و  توانیدمی. شما شودمیگرفته  کمدستسادگی خیلی 

را  هاتوجهارتباطی داشته باشد تمام  هایراهکارت ویزیتی که فضای خالی زیاد به همراه اسم و باشد.  یادماندنیبه

تمرکز را از روی نکاتی که باید به مخاطب نشان دهد . گاهی اوقات طراحی شلوغ بردمیبه سمت محتوای کارت 

در کارت ویزیت وجود داشته باشد. تواندنمی. طراحی ساده به این معنا نیست که هیچ خالقیتی داردبرمی  

 

دارزاویهطراحی کارت ویزیت   

 

، نوک کندمیاستفاده و تیز  دارزاویهدرست مثل طراحی هندسی است اما تنها از اشکال  دارزاویهکارایی طراحی 

 هاییرنگباید از  حتماً. در استفاده از این سبک طرحی کندمیتیز این اشکال توجه چشم انسان را جلب 

باشد.  تأثیرگذاراستفاده شود که در کنار یکدیگر هارمونی دارند تا طراحی کلی کارت ویزیت   

 

 طراحی کارت ویزیت انتزاعی



 

دی یا بر اساس قوانین باشد. اینکه مردم را کنجکاو کنید طوری که نتوانند طراحی کارت ویزیت همیشه نباید ج

مثبتی در طراحی کارت ویزیت باشد.  ینکته تواندمیحدس بزنند با چه چیزی طرف هستند هم  کامالً

اما  کندمیکه این کارت ویزیت چه چیزی را معرفی  شویدنمیدر مثال باال شما در نگاه اول متوجه  مثالعنوانبه

که اطالعات این  شودمی. این اتفاق باعث شویدمیاگر توجه بیشتری کنید و اطالعات را کامل بخوانید متوجه 

یا شخص همیشه در ذهن مخاطب بماند. وکارکسبکارت و اسم   

 

دارعکسطراحی کارت ویزیت   

 

ه تصاویر بیشتر از کلمات پاسخ . مغز انسان باست کارت ویزیت استفاده از عکس هایطراحی ترینمعروفیکی از 

جای طراحی گرافیک را بگیرد. استفاده از کارت ویزیت  واندتمیو استفاده از یک تصویر خوب و جذاب  دهدمی

از دیزاین است.  ترراحترو به افزایش است زیرا نشان دادن شخصیت و هویت برند با تصاویر بسیار  دارعکس  

 

پررنگ هایبارنگطراحی کارت ویزیت   



 

انجام داد و  بارنگزیادی  کارهایباشد بهتر است. در طراحی ما توان  ترروشنهرچه رنگ  هاطراحیدر بعضی 

و سپس به  شودمیجذب رنگ زرد روش  سریعاًدر طراحی باال چشم  مثالعنوانبهزیادی را انتقال داد.  هایحرف

در طراحی کارت ویزیت  غیرمنتظرهشن و رو هایرنگ. استفاده از شودمیسمت طراحی سیاه کشیده 

را بر اساس سلیقه و اهدافتان  چیزهمهتا خاص و متمایز باشید و  زاردمیزیادی در اختیار شما  هایانتخاب

 طراحی کنید. 

 

 طراحی کارت ویزیت مینیمال

 

دیزاین استفاده کنند. این نوع  هایالمانرنگ و  حداقلاز طراحی مینیمال و با  دهندمیبعضی افراد ترجیح 

مینیمال به . استفاده از کارت ویزیت دهدمیطراحی فضای زیادی برای لوگو و اسم کمپانی در اختیار شما قرار 

 هایطراحیبسیار هوشمندانه میان  تواندمی این معنی نیست که قرار نیست به چشم بیایید بلکه سبک مینیمال

به چشم بیاید. شلوغ  

 طراحی کارت ویزیت با سبک اسکچ



 

اگر شما در زمینه کاری هستید که با  خصوصاًنباید تمام خطوط طراحی کارت ویزیت صاف و منظم باشند  حتماً

. کارت ویزیت شودمیتوصیه  کندمیدارد استفاده از کارت ویزیتی که قوانین عادی را دنبال ن سروکارخالقیت 

خالقیت را  راحتیبه توانندنمیقدیمی و پراستفاده  هایطراحیاست و استفاده از  سبک کاریتانشما و  ینماینده

 نمایش دهند. 

 

 طراحی کارت ویزیت با سایه

 

نوع طراحی در زمینه  ینانتخاب مناسبی باشد ا تواندمیشبح گونه روی کارت ویزیت  هایشکلو  هاسایهبازی با 

تصاویر هنری زیبایی خلق  توانمیبا استفاده از رنگ زمینه مناسب و سایه . شودمیتئاتر زیاد دیده  کاری رقص و

.کندمیرا جلب  ایبینندهکرد که توجه هر   

 

 طراحی کارت ویزیت عمودی



 

بیاید. استفاده از کارت ویزیت نیازی نیست که طراحی خاصی داشته باشید تا کارت ویزیت شما به چشم  حتماً

 هایسبکو  هاالمانشما را به این هدف برساند. تمام  تواندمی تنهاییبهغیرمعمول هست که  قدرآنعمودی 

در کارت ویزیت عمودی استفاده کرد و هیچ محدودیتی ندارد تنها باید  توانمیطراحی کارت ویزیت معمولی را 

را تغییر داد. فرض کنید یک دسته کارت ویزیت در دست شخصی وجود دارد  و تصاویر هانوشته قرارگیرینحوه 

آن  تواندنمی شودمیمتوجه  رسدمی. وقتی نوبت به کارت ویزیت عمودی خواندمیرا  هاآنو یکی پس از دیگری 

شما شخص بیشتر به کارت  شودمیبخواند و باید عمودی نگهش دارد. همین چند ثانیه باعث  هاقبلیرا مثل 

 توجه کند.

 

زیادی در زمینه طراحی کارت  هایانتخابویزیت نباید حوصله سر بر، معمولی و تکراری باشند بلکه  هایکارت

شما تطبیق پیدا کند. چاپ کارت ویزیت برای هر  یسلیقهبر اساس نیاز و  کامالً تواندمیویزیت وجود دارد که 

ضروری است. نداشتن کارت ویزیت در دنیای کاری مثل  کندمیو شخصی که در دنیای کاری فعالیت  وکارکسب

این است که شما در فضای اجتماعی جواب سالم افراد را ندهید و انتظار داشته باشید که با شما دوست شوند. 

باال الهام بگیرید و کارت ویزیت مخصوص خودتان را چاپ کنید. هاینمونهاز  حتماً  

 

 

 


