
 هایانتخابنیازی نیست مبلغ زیادی را صرف طراحی تراکت کنید تا توجه مردم جلب شود، فقط کافی است 

تراکت شما در بین  درنهایتو  کنیددوریرایج  هایاشتباهدرستی در طراحی تراکت انجام دهید و از بعضی 

 یهمه رسدمیطراحی تراکت شلوغ توجه مردم را جلب خواهد کرد. وقتی نوبت به  فضاهایجمعیت و در 

:کنندمیمهم پیروی  ینکتهاز چند  تقریباًطراحان خبره   

 

 عنوان تراکت باید چشمگیر باشد

باید زود به خطر سپرده شود، کمی عجیب یا غیرمعمول باشد و از کلماتی در آن استفاده شود که  تراکتعنوان 

: اندشدهشروعبا این کلمات  اندبودهموفق  حالتابهکه  هاییعنوان. شودمیمردم  العملعکسباعث  مطمئناً

و... شدهثابتراه، فرصت استثنایی، چگونه، جوایز رایگان،  ترینآسان  

 

روشن باید در تراکت باشند هایرنگطراحی گرافیکی چشمگیر و   

که  تصویرسازیبیشتری از چند تا عکس کوچک دارد. یک عکس زیبا یا  تأثیرگذارییک تصویر بزرگ همیشه 

کانون  کنیدمی. عکسی که در تراکت استفاده شودمیباعث انتقال بهتر پیام و هویت برند شما  کندمی توجهجلب

را بخوانند. هانوشتهمردم  شودمیتوجه کل تراکت است که باعث   

 

کاال یا خدمات اشاره شود هایمزیتدر متن تراکت باید به   

ذهنشان هست، پس بهتر  در« برای من دارد؟ ایفایدهمحصول چه  این» سؤالشما همیشه این  هایمخاطب

استفاده کنید. از استفاده  «برای شما»و «شما»بنویسید و از کلماتی مثل  هاآناست متن تراکت را از زاویه دید 

ی از خالصه و صریح بنویسید. بعض طوربهمحتوای تراکت را  حتماًاز کلماتی مثل من، ما و مال ما پرهیز کنید. 

و... تضمین، تخفیف، مجانی، جدید، جوییصرفه: شوندمیکلمات در نوشتن محتوای تراکت زیاد استفاده   

 

مختلف مرتب شود هایرنگو  هاشکلباید با خطوط، تراکت  یصفحه  



پشت سر هم باشد. بهتر  هایعکسو  هامتناز کتاب درسی پر از  ایصفحهنیازی نیست که تراکت شما مثل 

به نظر نیایند. استفاده از فضای خالی  کنندهخستهنظم دهید تا  هانوشتهبا استفاده از طراحی گرافیک به است 

و به نظر بیاید. خواندنقابلکمک کند تا بعضی از نکات بیشتر به چشم بیایند و تراکت بیشتر  تواندمیهم   

 

باشد کنندهگیجشلوغ یا  ازحدبیشتراکت نباید   

ی هایرنگیا  هارنگاز  ازحدبیش یاستفادهدر نوشتن تراکت استفاده کنید و از  فیساز دو تایپ بهتر است تنها 

به نظر بیاید شانس خواندن  ترراحتبپرهیزید. هر چه قدر در نظر مردم خواندن یک تراکت  خورندنمیکه به هم 

ممکن است مخاطب حتی به خودش به نظر بیاید  کنندهگیجپس طراحی تراکت اگر شلوغ و  رودمیباال  همآن

 زحمت خواندن آن را هم ندهد.

 

 گذاشتن کد تخفیف در تراکت همیشه فکر خوبی است

خص همیشه به عمل کردن زمانی مش یبازهاشاره کردن به یک تخفیف استثنایی یا قیمت پایین در یک 

با همراه داشتن این »مثل  هاییجمله. نوشتن کندمیشما کمک  کاالهایبررسی کردن خدمات و  و هامشتری

. بردمیبه خانه  شماراتراکت  حتماًمطمئن شوید که مشتری  توانیدمی «تراکت این مقدار تخفیف بگیرید

یا  سایتوبگذاشتن کد تخفیف اگر باعث خرید مشتری نشود در کمترین حالت باعث بازدید کردن مشتری از 

که هدف کلی پخش بروشور است. رودمیو خدمات شما باالتر و اطالعاتش نسبت به کاال  شودمیفروشگاه شما   

 

 

 

 


