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 کاتالىگ چاپ در مناسب کاغذ ریتاث

 

بسیار مهم است  طراحی می گیرید یکی از مىاردی که پس از چاپ کاتالىگ تصمیم به هنگامی که
می باشد. جنس و ضخامت کاغذی که برای چاپ کاتالىگ    انتخاب کاغذ مناسب برای چاپ

مىفقیت پروژه چاپی شما خىاهد داشت. اگر این کاغذ به  انتخاب می کنید تاثیر بسیار زیادی در
آن خىب نباشد عالوه بر اینکه ماندگارنخىاهد  کیفیت چاپ اندازه کافی ضخیم و مرغىب نبىده و

از مدتی کىتاه غیر قابل استفاده خىاهد شد و در نگاه مشتری نیز تاثیر خىبی نمی گذارد   پس  بىد
ىد که شما برای حرفه خىد ارزش قائل نیستید و خدمات بی ش حتی ممکن است این طىر برداشت 

 .کیفیت ارائه می دهید

می  کاتالىگ اما در مقابل، انتخاب یک کاغذ مناسب و مرغىب مشتری را ترغیب به خىاندن ادامه
کند و وی را برای خرید از شما به یک اطمینان نسبی می رساند. در حالی که جزئیات بسیار زیادی 

با کیفیت تاثیر بسیار زیادی در  هدایای تبلیغاتی د تاثیرگذار هستند اما ارائه خدمات ودر این مىر
 .نگاه مشتری شما خىاهد گذاشت
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گزینه های زیادی برای انتخاب کاغذ در وزن و ابعاد مختلف پیش رو دارید که ممکن است انتخاب 
شما می تىاند بسته به طرح،  ابعاد کاتالىگ . سایز واز بین آنها برای شما کمی سخت به نظر برسد

ابعاد استاندارد خاصی ندارد و بستگی  بروشىرکاربرد و سلیقه شما انتخاب شىد. در واقع کاتالىگ و
کاربرد، آن را در هر سایزی سفارش دهد اما نظر سفارش دهنده می تىاند و می تىان بسته به   به

استفاده های بعدی مثل   برای چاپ کاتالىگ متداول تر هستند چىن برای  A33 برخی سایزها مثل
 .گذاشتن آن در پاکت، کار را ساده تر می کنند

مىضىع مهمتر وزن و ضخامت کاغذ است که تاثیر بسیار زیادی در ظاهر کاتالىگ و ماندگاری آن 
از  چاپ کاتالىگ د داشت. انتخاب گرماژ کاغذ نیز بسته به نیاز شما دارد اما معمىال برایخىاه

 .گرمی استفاده می کنند 0011و  021، 011کاغذهای 
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