
اگر میخواهید یک تابلو همیشگی در فضای باز داشته باشید یا چیزی را تبلیغات کنید چاپ بنر اختصاصی 

انتخاب خوبی برای این کار است. چاپ بنر کم هزینه است، به راحتی توجه مخاطبان را جلب می کند و بسیار با 

فروش  بلیغچاپ بنر برای تبه همین دلیل روش خوبی برای بازاریابی و تبلیغات با بودجه کم است.  دوام است.

برای  .است زیرا هر سال می توان از آن ها استفاده کردسرمایه گزاری خوبی مناسبتی  های فصلی و تخفیف های

رای کسب و کار شما هست یا نه در ادامه تعدادی از فواید چاپ بنر را اینکه بفهمید چاپ بنر انتخاب خوبی ب

 توضیح می دهیم.

 

 فواید چاپ بنر

 چاپ بنر ارزان قیمت است

چاپ بنر بسیار مقرون به صرفه است و شما تقریبا با هر بودجه ای می توانید یکی از انواع بنر را چاپ کنید. چاپ 

بنر برای مناسبت های مختلف در فضای بسته و باز استفاده می شود. شما می توانید با هزینه کمتر و چاپ بنر 

کس العمل مردم را ببینید و بعد سراغ روش های گران تر بلند یک طرح، لوگو یا شعار خاص را امتحان کنید و ع

 مدت تر بازاریابی بروید.

چاپ بنر بادوام است   

براساس میزان نگهداری شما و موقعیت قرار گیری بنر شما می توانید از یک بنر بارها و بارها استفاده کنید بدون 

 اینکه نگران باشید چروک شوند یا رنگشان از بین برود.

 چاپ بنر جلب توجه می کند

و چاپ بنری که خوب طراحی شده باشد و  زیادی دارد زمینه تبلیغات و بازاریابی اهمیتجلب توجه بصری در 

 در محل پرترافیک قرار گرفته توجه مورد نیاز را از سمت مخاطبان با هزینه بسیار کمتری می گیرد.

ی استچاپ بنر کاربرد  

هر مناسبت و هدفی بنر چاپ  از آنجایی که چاپ بنر و طراحی بنر کار بسیار ساده ای است شما می توانید برای

ل به زمان کنید بدون اینکه بودجه زیادی صرف کنید. از طرفی چاپ بنر فوری هم امکان پذیر است به همین دلی

 زیادی نیاز ندارد.

 



 نکات مهم چاپ بنر

اولین چیزی که برای سفارش چاپ بنر باید به آن دقت کنید این است که قرار است کجا از آن استفاده کنید. 

که انتخاب درست  )پارچه ای، وینل، توری( د دارندانواع چاپ بنر برای موقعیت های مختلف قرارگیری بنر وجو

چاپ بنر فضای بسته با چاپ بنر فضای باز یا چاپ بنر دوام بیشتر و نگهداری کمتر بنر کمک می کند. آن به 

تبلیغاتی روی ساختمان یا مکان های بلند همه نیاز به نوع خاصی بنر دارند که انتخاب درست آن ها از ضرر 

جلوگیری می کند.مالی   

دومین موردی که باید در سفارش بنر به آن توجه کنید اندازه بنر است و نوع چاپ بنر است. آیا می خواهید در 

دو طرف بنر یا تنها یک سمت آن طرح چاپ کنید؟ بعد از انتخاب موقعیت مکانی بنر انتخاب سایز بنر و  هر

 طرح بنر کار سختی نیست.

ید به آن توجه کنید سلیقه شخصی خودتان و تصویری که در ذهن دارید و می خواهید بنر آخرین موردی که با

این تصویر نهایی و طرحی که می خواهید چیزی است که قبال از رفتن به یک شرکت به آن شکل دربیاید است. 

تبدیل کنید. اگر چاپ باید حتما به آن فکر کرده باشید و بعد با کمک تیم طراحی شرکت چاپ آن را به واقعیت 

ایده خاصی در ذهنتان ندارید تیم مجتمع چاپ تورنگ در این زمینه شما را راهنمایی می کند و به شما کمک 

.طراحی و چاپ بنر داشته باشیدمی کند که بهترین انتخاب را برای   

 


