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چگونه یک کارت ویزیت بیاد ماندنی برای کسب و کار کوچکمان 
 مهیا کنیم؟

 مرحله ساده، برند خود را منحصر به فرد کنید! 5در 

متفاوت و عالی راهی کلیدی است تا مشتری برند شما را به خاطر  کارت ویزیت ساختن یک
 بسپارد.

با کیفیت بودن، منحصر به فرد بودن، به رخ کشیدن مزیت های خود، حرفه ای بودن در کسب و 
 کارتان و داشتن ایده های خالقانه را در کارت ویزیت خود به نمایش بگذارید.

 را برای کسب و کارتان آماده کنید. کارت ویزیت مرحله به شما کمک خواهیم کرد تا بهترین 5در 

  

  اجتناب کنید. کارت ویزیت شدیدًا از درج اطالعات غیر ضروری در -1

برای کسب و کارتان می باشد باید توضیحاتی مربوط به نقاط قوت  کارت ویزیت اگر این اولین
 خود به مشتریان و مخاطبان خود ارائه کنید.

جیب و غریب بودن ندارد، با این کار ذهن مخاطب خود را مشوش کارت ویزیت شما نیازی به ع
 نکنید.

را تا حد ممکن از کارت ویزیت حذف کنید. با کارت  طراحی اطالعات و ِالمان های غیر ضروری
 ویزیت خود مستقیمًا نشان دهید که چقدر می توانید در کارتان خالق، دقیق و پیشرو باشید.

 

  بنا قرار دهید.ساده بودن را م -2

 با برندتان می باشد. راه های ارتباطی مشتری شما در اختیار قرار دادن کارت ویزیت هدف اصلی 

اطالعات شخصی خود را به کارت ویزیت اضافه کنید. )مخصوصًا اگر می خواهید خودتان به 
 شخصه با مشتری در ارتباط باشید( ولی از قرار دادن هر گونه اطالعات اضافی اجتناب کنید. به
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برقراری ارتباط  صورت مختصر نام، ِسَمت، تخصص، مکان و اطالعات تماس خود را بنویسید. برای
 با مشتریان بالقوه و مشتریان فعلی کسب و کارتان همین حد از آگاهی کافی و به اندازه می باشد.

  

  بهترین نوع حروف را برای نوشته هایتان برگزینید. -3

شما دارد. در مورد کارت ویزیت، گاهی  کارت نوع نوشته هایتان نقش بسیار حیاتی در طراحی کلی
 ها بیشترین توجه را جلب می کند. فونتنوع

انتخاب یک فونت خوب کمک به سزایی برای رسیدن به نتیجه مطلوب شما خواهد کرد. 
همیشه از بهترین گزینه های پیش رویتان می باشد. از انتخاب فونت  فونت های ساده برگزیدن

 های بی قاعده، عجیب و غریب و ناموزون خودداری کنید.

  

  رنگ مناسب انتخاب کنید. -4

رنگ را حتمًا بر اساس قاعده انتخاب کنید. از انتخاب رنگ های تیره و ادغام رنگ های غیر هم 
زیبای  کارت ویزیت خانواده اجتناب کنید. رنگ های غیر هم خانواده هارمونی رنگی و تناسب رنگ

رنگ از یک گروه رنگی به هیچ عنوان  3یا نهایتًا  2د. استفاده بیش از شما را از بین خواهد بر
 توصیه نمی شود.

اگر می خواهید تمام کارت ویزیت شما رنگی باشد می توانید از یک نقش کلی در تمام کار یا 
 قسمتی از زمینه کارتان استفاده کنید.

  

  بسیار دقت کنید. کارت ویزیت به جزئیات -5

بیشتری  دوام به مراتب بهتر از نمونه ی نازک آن می باشد. همچنین از کارت ویزیت های ضخیم 
هم یکی از گزینه های عالی پیش رویتان است. چاپ  کاغذهای طرح دار نیز برخوردار هستند.

 ند شما را در رسیدن به هدفتان یاری کند.برجسته می توا
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 (کارت لمینت برجسته )برای مثال محصول

 

می کنید بسیار مهم است که به جزئیات به  طراحی زمانی که اولین کارت ویزیت کسب و کارتان را
را بارها و بارها  طرح ، جزئیات متن وچاپ صورت تمام و کمال توجه داشته باشید و تا قبل از مرحله

  با دقت زیاد بررسی کنید.

   

 
 کارت ویزیت، طراحی، کارت ویزیت سه بعدی، لوگو، برند : کلمات کلیدی
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