
 هدف از چاپ پوستر چیست؟

. در شودمیبزرگ و کوچک استفاده  وکارهایکسببازاریابی است که توسط  ابزارهایچاپ پوستر یکی دیگر از 

رنگی، تصاویر و نوشته است اما پوستر ها  هایترکیبچاپ پوستر درست مثل چاپ تراکت حاوی طراحی بصری، 

. شوندمیروی کاغذ های گالسه یا کاغذ هایی که دوام باالیی دارند چاپ  معموالًاز تراکت دارند و  تریبزرگابعاد 

، شامل راهنمایی، بخشالهام تواندمیهدف از چاپ پوستر این است که روی دیوار نصب شود و محتویات آن 

 دستورالعمل یا اطالعات باشد.

 

 فواید چاپ پوستر چیست؟

فواید زیر را داشته باشد: تواندمیی وکارکسبخالصه چاپ پوستر برای هر  طوربه  

برای بازاریابی است. صرفهبهمقرونبرای همین چاپ پوستر یکی ابزار  شودمیکمی صرف چاپ پوستر  یهزینه  

و کاربردی  پذیرتطبیقاست برای همین چاپ پوستر بسیار  پذیرامکانطراحی پوستر برای هر موقعیت و محیطی 

 است.

است. بلندمدتاست و  وچهارساعتهبیست ،مداومنصب کردن پوستر یک تبلیغ   

 چاپ پوستر نیازمند لوازم خاصی نیست و بسیار ساده است.

 

 انواع پوستر های مختلف چه هستند؟

در هر  هرکسیتوسط  توانندمی. پوستر ها شوندمیهستند و مختص به گروه خاصی ن چندکارهپوستر ها 

مذهبی استفاده شوند. در ادامه چند مدل  هایمکانو حتی  هابیمارستان، هامدرسه، هاادارهکاری مثل  یحیطه

:بریممینوع پوستر ها را نام  ترینرایجاز   

 پوستر تبلیغاتی

 پوستر فیلم

 پوستر اطالعاتی

 پوستر سیاسی



 پوستر رویداد های مختلف

 پوستر مد

 پوستر حوزه انتخاباتی

 پوستر شرکتی

 پوستر مسافرتی

 پوستر آموزشی

بخشالهام پوستر  

 

 چرا باید پوستر چاپ کنیم؟

ولی یک وجه مشترک بین تمام پوستر ها  کندمیدالیلی زیادی وجود دارد که چرا مردم از پوستر ها استفاده 

. پوستر ها دهندمییا اطالعات خاصی را به مخاطبان نشان  دهندمیپیامی را انتقال  هاآن یهمهاین است که 

طراحی  .شوندمیمختلف استفاده  هایزمینهدر به امروز همچنان برای انتقال اطالعات قبل وجود تکنولوژی تا 

پوستر یک فرصت خوب برای نشان دادن خالقیت است بعضی از طراحان پوستر انقدر کارشان را خوب انجام 

.ماندمیروی دیوار مردم مختلف  هاسالتا  هاآنکه پوستر های  دهندمی  

 

پوستر چیست؟سایز استاندارد   

 رسدمیاما وقتی نوبت به تبلیغات  شوندمیموسیقی استفاده  هایگروهبیشتر برای  06*06پوستر های 

استاندارد دیگری  سایزهایپوستر ها را در  توانیدمیفقط از یک سایز استفاده کرد به همین علت شما  شودمین

 هم چاپ کنید:

 1189 x 1682 mm 

 841 x 1189 mm 

 594 x 841 mm 

 420 x 594 mm 



 297 x 420 mm 

 210 x 297 mm 

 

کردن روی چاپ  گذاریسرمایه، بزاردروی مخاطب  بلندمدت تأثیربردنتان شناخته شود و یک  خواهیدمیاگر 

به شما کمک کند تا به هدفتان برسید. توانندمیپوستر و طراحی پوستر خوب   

 


