
طراحی کارت است.  پررقابت یشغل حیطه کارت ویزیت امالک خاص روش خوبی برای به چشم آمدن در یک

زمان کافی برای طراحی  حتماًبرگه ضمانت کیفیت کار شما عمل کند پس  عنوانبه تواندمیویزیت امالک خوب 

در ادامه به  اشته باشید.و چاپ کارت ویزیت امالک صرف کنید تا بهترین انتخاب را برای معرفی کار خود د

.کندمیبه طراحی بهترین کارت ویزیت ممکن کمک  هاآنکه رعایت کردن  کنیممیاشاره  هایینکته  

 

 از جنس خوب استفاده کنیم

اصلی  هایقسمتزیادی دارد. کارت ویزیت یکی از  اهمیتک، کیفیت جنس کارت الدر طراحی کارت ویزیت ام

. مطمئن شوید که این اطالعات روی یک دهدمیشما است و اطالعات زیادی راجع به شما به مردم  وکارکسب

متمایز  راحتیبه توانیدمیکیفیت و ضخامت کارت ویزیت  باال بردنبا . س خوب و مناسب به چشم بیایندجن

حس  زیردستکارت ویزیت دوام باالیی داشته باشد و  شودمیارت باعث کیفیت جنس ک شوید و به چشم بیایید.

. شرکت چاپ زاردمیهمیشگی روی مخاطب  تأثیرخوبی بدهد. کارت ویزیت امالکی که به این شکل چاپ شود 

انتخاب کنید. هاآناز بین  توانیدمیکه  دهدمی ارائهتورنگ انواع سرویس چاپ اختصاصی را   

 

 خالقیت داشته باشیم

های مختلفی برای انتخاب وجود دارند. که استایل  دانیدمی احتماالً ایدکردهکارت ویزیت چاپ  حالتابهاگر 

تمایز خودتان را نشان  ترسریع خواهیدمیمدلی است که اکثر مردم آن را دارند. اگر  مستطیلیکارت ویزیت 

از استایل های دیگر در طراحی کارت ویزیت استفاده کنید. توانیدمیدهید   

به چشم  راحتیبها چاپ کارت ویزیت مربعی هستند و ب مستطیلیکارت ویزیت مربع: بیشتر کارت ویزیت ها 

 میایید.

کارت فلزی را دور نخواهد  کسهیچ مطمئناًکارت ویزیت فلزی: چاپ کارت ویزیت فلزی بسیار هزینه بر است اما 

 انداخت.

است. این کارت  یکی از جدیدترین نمونه کارت ویزیتاستفاده از پالستیک شفاف کارت ویزیت پالستیکی: 

به نظر میایند. ایحرفهحکم است و ویزیت ها م  

 است که برای به چشم هاییانتخاب ترینهزینهکمیکی از در دسترس ترین و چاپ طالکوب: چاپ طالکوب 

انجام دهید.  توانیدمیآمدن کارت ویزیت امالک   



 

 رنگ درست را انتخاب کنیم

ارت ویزیت امالکی که از ای برای اکثر مردم است. ک کنندهخوشحالتصمیم  معموالًخرید و اجاره ملک خانه 

از  توانیدمیقرار نگیرد. برای حل این مشکل  موردتوجهممکن است زیاد  کندمیاستفاده  کنندهناراحت هایرنگ

تا حس بهتری به مخاطب بدهند. به مقدار متعادل در طراحی کارت استفاده کند  یک رنگ شاد مثل زرد یا قرمز

ستند.سرد ه هایرنگگرم در کارت ویزیت امالک مناسب تر از  هایرنگدر کل   

 

 اطالعات درست را روی کارت بنویسیم

 موردنیازهای اصلی بازاریابی این کار است و باید تمام اطالعات اساسی و  کارت ویزیت امالک یکی از جنبه

از: اندعبارتاطالعات مهم  اینمشاوره امالک روی آن قرار گیرد.   

 اسم

 شغل

محل کار آدرس  

 لوگو

 ایمیل

ره تلفنشما  

 شماره فکس

سایتوبآدرس   

فضای مجازی هایصفحهآدرس   

الین یا عبارت تبلیغاتی )اختیاری(تگ  

 



در میان رقبا به  باکیفیتدر این حیطه کاری پر رقابت سعی کنید با طراحی و چاپ کارت ویزیت امالک خاص و 

بماند. هاآنبا بزارید که تا ابد  ایحرفهمثبت و  تأثیرچشم بیایید و روی مشتری ها   


