
 نکات موفقیت چاپ کاتالوگ:

کاتالوگ در بازاریابی پی  هایارزششماست و به  وکارکسبچاپ کاتالوگ انتخاب درستی برای  کنیدمیاگر فکر 

به شما کمک خواهند کرد. آمیزموفقیتزیر برای چاپ کاتالوگ  هاینکته، ایدبرده  

 

 طراحی و چاپ کاتالوگ:

مثل سن،  شناسیجمعیتاطالعات  آوریجمعبشناسید و در قدم اول باید با را  هایتانمشتری کامالًاول باید 

شما وقتی نوبت به خرید  هایمخاطبشروع کنید. بعد باید یاد بگیرید که  هامندیعالقهجنسیت، مقدار درآمد و 

ایسه با شما را در مق کاالهایدنبال چه چیزی هستند و چرا  دقیقاً شوندمیو استفاده از یک سری محصوالت 

.دهندمیترجیح  هایتانرقیب  

 دهدمیشما باید برای بازار هدف )تارگت مارکت( خودتان طراحی کنید. چاپ کاتالوگ زمانی بهترین نتیجه را 

کردید  آوریجمعکه با تحلیل بازار  دیتاهایی. از اطالعات و باشد شدهطراحیکه برای یک بازار هدف مشخص 

طراحی را طوری انتخاب کنید که  هایالمان، زبان، لحن متن و دیگر هاگرافیک، هارنگاستفاده کنید تا 

شما دنبالش هستند. هایمشتری  

محصوالتتان بسیار مهم است. محصوالتی که بین بازار هدف شما بسیار  ترینپرفروشو  ترینمحبوبشناختن 

ن محصوالت طراحی کنید. جلد رو و پشت را حول محور ای تانهایکاتالوگو  هستند را شناسایی کنید پرطرفدار

مطمئن شوید که محصوالت  حتماًپس  زارندمی هاخوانندهرا روی  تأثیراول کاتالوگ بیشترین  یصفحهو 

که منجر به  یاشیوه. برای طراحی صفحات به زاریدمیتان را روی این صفحات به نمایش پرطرفدارو  پرفروش

و دیگر اطالعات مرتبط از دید مشتری نگاه کنید. گذاریقیمت فروش کاال شوند به توضیحات محصول،  

از  کیفیتبیرا با یک چاپ  تأثیرش تواندمیاستفاده کنید. حتی بهترین طراحی کاتالوگ هم  باکیفیتاز چاپ 

درخشان به همراه خدمات مشتریان  یسابقهزیاد و  یباتجربه ایحرفهچاپ  تیمدست بدهد. استفاده از یک 

با آن مطمئن شوید که کاتالوگ شما طوری برند شما را معرفی خواهد کرد  توانیدمیتنها راهی است که  عالی،

 موردنظرتانآن هستید. اگر قرار است برای اولین بار کاتالوگ چاپ کنید بهتر از است از چاپخانه  یشایستهکه 

استفاده کنید تا بهترین  هاآناز تجربیات مشاوره بگیرید و  موارددر مورد سایز کاغذ، کیفیت، صحافی و دیگر 

 انتخاب را داشته باشید.

 



 توزیع کاتالوگ:

بازاریابی با کاتالوگ این است که بدانید کجا، چه وقتی و چگونه باید  هایقسمت ترینمهمیکی دیگر از 

را توزیع کنید. تانهایکاتالوگ  

این روش قدیمی شده است و فایده ای ندارد را از بهتر است با پست مستقیم شروع کنید. لظفا این فکر را که 

که  دهدمیمخالف این افکار است. پست مستقیم به شما این اجازه را  کامالً اشنتیجهبیرون کنید چون  ذهنتان

پست با توزیع کردن کاتالوگ بین  هاهزینهدر  توانیدمیکنید. شما حتی  گذاریهدف دقتبهبازارتان را 

کنید. بر اساس آمار خدمات پستی آمریکا  جوییصرفهدارد  همخوانیشما  معیارهایبا که  هاییکنندهمصرف

 دارندمیدارند و متوسط زمانی که آن را در خانه نگه  عالقهدرصد مردم به دریافت کاتالوگ با پست  58 اًتقریب

.شودمیاز همه طراحی کاتالوگ عالی باعث باال برند میزان پاسخگویی  ترمهمروز است.  02  

این روش شامل هر دو خرید اینترنتی و یک کاتالوگ بدهید.  هاآنبه  دهدمیانجام  هامشتریبا هر خریدی که 

جدید  هایکاتالوگبرای دریافت  تواندمیدهید که اگر دوست داشتند  اطالعتان هایمشتری. به شودمیحضوری 

نید. بهتر است که در هر قسمت فروشگاه آنالین آنالین را هم فراهم ک نامثبتکنند و یک بستر  نامثبتشما 

را بنویسید. «رایگان ما هایکاتالوگدریافت » یجمله  

 

در رقابت نیستند بلکه در  باهمبه خاطر داشته باشید که در دنیای امروزی بازاریابی چاپی و دیجیتال  درنهایت

. چاپ کاتالوگ یک ابزار قدرتمند برای تقویت شودمیاستفاده  هاآن هردوی هایتوانایییک بازاریابی موفق از 

به ابزار دیجیتال مارکتینگ و افزایش فروش شما است. خریدارها، راهنمایی سایتوبکردن و شناخته شدن   

 

 

 


