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 انواع کارت ویزیت

 

 سلفون براق

های شاد و هایالیت بکار برده ها رنگشود که در طرح آناین نوع کارت برای مواردی استفاده می
تر و فانتزی تر از شود که کاربرمی خواهد فضایی صمیمیشده است. درواقع زمانی استفاده می

ها همیشه با مخاطب خود داشته باشد. چراکه روکش براق این کارت سبب درخشندگی بیشتر رنگ
گرم بوده که باروکش سلفون  033یا حتی زمینه سفید کارت خواهد شد. کاغذ کارت سلفون براق 

روی کاغذ  چاپ ی نایلونی بسیار نازک است که بعد ازشود. این روکش یک الیهبراق پوشیده می
ها کشیده شده و عالوه بر زیباتر کردن طرح سبب محافظت کارت در برابر نفوذ آب و سایر نامطلوب

انعطاف بوده و با جنس لمینت تفاوت دارد؛ دو نوع سلفون خواهد شد؛ این کارت قابل
 خواهد بود مترسانتی 8.5در  5.8و اندازه این کارت بعد از مرحله برش  سلفون مات و براق داریم:

 گالسه یو وی

دیگر اولین جنس کارت ویزیتی که در کشور ما عبارتیو به کارت ویزیت ترینترین و معمولیمعمول
بود؛ این کارت جهت مصارف معمولی و البته فراوانی کاربرد  گالسه یو وی مورداستفاده قرار گرفت

باشید از این نوع کارت استفاده کنید؛ کارت دارد و اگر به دنبال هزینه مناسب جهت تیراژ باال می
های کارت شما خواهد شد. طرح گالسه یو وی به دلیل روکش براقی که دارد سبب درخشندگی رنگ

فت شود. البته باید گروکش می یو وی شده و توسط پودرگرم گالسه چاپ 033شما بر روی کاغذ 
 کندکه این روکش جنبه ظاهری داشته و از پاره نشدن کارت شما محافظت نمی
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 کتان آلمان

شود و بیانگر اعتماد، سادگی، صداقت و ها محسوب میترینکارتی که یکی از پرتیراژترین و محبوب
وکارهایی که با اصالت هستند از این کارت شیک و نفیس استفاده و اکثر کسبقدمت بوده 

ی مهم باشد. نکتهراه یا شطرنجی )بسته به نوع کاغذ( میکنند. کارت کتان آلمان دارای بافتی راهمی
بایست بسیار ساده و با زمینه سفید باشد چراکه برای استفاده از کارت کتان این است که طرح می

های پرحجم توان رنگسادگی آن است و به دلیل بافتی که دارد نمیهای کتان بهزیبایی کارتتمام 
 گرددمی چاپ مترسانتی 6در  9متر و سانتی 8.5در  5.8ی بکار برد. این کارت در دو اندازه

 لمینت براق و مات

های بارز اين نوع كارت محسوب ها ضخامت و گوشه گرد بودن نيز از ویژگیدر این نوع کارت
پسند است و در تمامي های همهبا روکش براق جزو گروه کارت رت ویزیت لمينتکا شود؛می

گیرد. روکش براق این جنس، باعث جذابیت و درخشندگی های كاري مورداستفاده قرار میحوزه
کند. لمینت مات نیز تر ایجاد میتر و صمیمیها خواهد شد و درواقع فضایی دوستانهبیشتر رنگ

تری نسبت به تر و شیکبندی کاری سنگینت با این تفاوت که ازلحاظ رنگدارای همین خصوصیا
شده و سپس گرم گالسه چاپ ٠٣٣باشد. در این دو جنس طرح شما بر روي كاغذ لمینت براق می

 شود كه مانع از شكنندگي كارت خواهد شدروي كاغذ كشيده می لمينت براق یا مات ورق ضخيم
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 کتان پالستیک

شود. زیبایی این های پراستفاده میرنگ چاپ کارت کتان آلمان به دلیل بافتی که دارد جهت
هاست. این جنس دارای حالتی تقریبًا پالستیکی )البته پالستیک نیست و آنسادگی ها نیز بهکارت

های تمپالت بسیار گردد رنگباشد که سبب میکامالً کاغذی است( و تاروپود به هم پیوسته می
باشد که اکثر باکیفیت بر روی کاغذ چاپ شوند؛ کتان پالستیک یک کارت کامالً مدرن و خاص می

پسند و اسپرت هستند از این کارت استفاده که دنبال یک کارت جوان ها و برندهاییشرکت
 گرددمتر چاپ میسانتی 6در  9متر و سانتی 8.5در  5.8ی نمایند. این کارت در دو اندازهمی

 لمینت براق مربع

 وکارهای مدرن و نو کاربرد دارد که با شکل و ظاهر تقریباً و در کسب ویزیت فانتزی کارت عنوانبه
های خشک و مینیمالی اش ارتباطی دوستانه با مخاطب خواهد داشت و فضایی خارج از چارچوب

ی ها بسیار گسترده است که با یک ایدهکند. موارد مصرف این کارتاداری را با مخاطبان ایجاد می
لمینت  توانید کارتی کامالً پرفکت داشته باشید. در این جنس درواقع کارتخیلی خوب می

 8.5در  8.8ی قالب شود و اندازه آن بعد از مرحلهصورت مربعی و گوشه گرد برش داده میبه براق
 متر خواهد بودسانتی
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 لمینت براق ویزیتی

ی هم ها فقط در اندازهباشد و تفاوت اینلمینت براق ویزیتی همان لمینت براق معمولی می
تر. تر و دیگری برادر کوچکعنوان برادر بزرگباشد و از هر نظر شبیه هم هستند؛ درواقع یکی بهمی

متر یسانت 8.8در  5.8ی آن عابر بانکی یعنی گاهی اوقات دنبال کارت ویزیتی هستیم که اندازه
کوچک جا داد یا اینکه طرح کارت یا  کارت ویزیت راحتی تعدادی را در یک کیفنباشد تا بتوان به

هایی با برجستگی یا طالکوب استفاده کنیم و در کنار عنوان شغلی شما طوری ست که باید از جنس
کنیم سراغ ی کارت هم در زیبایی نهایی ویزیت تأثیر دارد. به شما پیشنهاد میها اندازهاین

ها ی آنمتر و مشخصهسانتی 8.5در  5.8های ویزیتی ی کارتهای ویزیتی بروید. اندازهجنس
 باشدها مییتی ویزیتی در انتهای نام کارت ویزواژه

 

 لمینت مات مربع

وکارهای مدرن و نو کاربرد دارد که با شکل و ظاهر تقریبًا های فانتزی و در کسبعنوان کارتبه
های مینیمالی اش ارتباطی دوستانه با مخاطب شما خواهد داشت و فضایی خارج از چارچوب

ها بسیار گسترده و نامحدود کند. موارد مصرف این کارتخشک و اداری را با مخاطبان ایجاد می
توانید کارتی کامالً پرفکت داشته باشید. در این جنس ی خیلی خوب میاست که با یک ایده

شود و اندازه آن بعد از صورت مربعی و گوشه گرد برش داده میبه لمینت مات درواقع کارت
 ودمتر خواهد بسانتی 8.5در  8.8ی قالب مرحله
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روکش  هاست که عالوه بر ویژگی مربع بودن ولمینت طالکوب مربع هم جزو این دسته از کارت
از مزیت طالکوب بودن نیز برخوردار هستند و یک محصول شکیل و خاص خواهد بود. این  لمینت

شود و صورت مربعی و گوشه گرد برش داده میکارت همان کارت لمینت مات طالکوب است که به
 متر خواهد بودسانتی 8.5در  8.8ی قالب آن بعد از مرحلهاندازه 

 

  

 لمینت برجسته طالکوب

ای هایی هستند که با یک طرح حرفهو لمینت طالکوب جزو جنس لمینت برجسته هایکارت
توانید یک کارت ویزیت بسیار زیبا و ارزشمند داشته باشید ولی گاهی اوقات بسیاری از صاحبان می

گیر و تاللو ورق طال را در کنار هم داشته مند هستند که تلفیقی از برجستگی چشموکارها عالقهکسب
ارائه نمایند. در این کارت طرح شما پس از چاپ بر  فردکارت ویزیت منحصربه و با این ترکیب یک

گیرد و پس از فرآیند طالکوب بر روی گرم گالسه در مرحله طالکوب قرار می 033روی کاغذ 
دهنده نیز های موردنظر سفارشبرجستگی های دلخواه شما، وارد مرحله لمینت کشی شده وقسمت

توانید با خیال راحت و شما درنهایت دور گرد خواهد بود. حال می کارت ویزیت گردد واعمال می
 6در  9ها ای خود بپردازید. سایز این مدل از کارتدرصد از طرف ما به بیزنس حرفه 533تضمین 

 باشدمتر میسانتی
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 لمینت مخملی برجسته

های مخملی، استحکام کارت لمینت و زیبایی برجستگی موضعی... لمینت تتلفیقی از لطافت کار
نام وکارهای صاحبهای پرمخاطب کاردینا بوده و برای انواع کسبمخملی برجسته جزو کارت

تر جلوه بخشیده و برجستگی تر و گرمها را شاعرانهاش رنگکاربرد دارد. این کارت با روکش مخملی
لمینت  تان نیاز دارید به ارمغان خواهد آورد.رای شناسنامه کوچک حقوقیدلخواه شما هر آنچه ب

تر است و تر و محکمها ضخیمبه خاطر ویژگی لمینت بودنش نسبت به بقیه کارت مخملی برجسته
کنیم اگر هم دنبال زیبایی و های فیزیکی هم مقاومت بیشتری دارد. پس پیشنهاد میدر برابر آسیب

 6در  9از این جنس استفاده نمایید. اندازه این کارت پس از مرحله قالب  هم استحکام هستید
 باشدمتر میسانتی
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 سلفون مات برجسته

ای که در سر دارید توانید نسبت به ایدهدرواقع همان جنس سلفون مات است با این تفاوت که می
های کارت مثالً لوگوی شرکتتان را برجسته کنید؛ این نوع کارت درواقع تلفیقی از ماتی برخی قسمت

برجستگی  نظیر است و با ایجادو براقی است که با توجه به طرح مورداستفاده شما در نوع خود بی
های کارت نظر بیننده را جلب نمایید؛ در این نوع کارت طرح شما بر روی کاغذ در برخی قسمت

شود و بعدازاین مرحله لوگو، متن و یا بافت گرم گالسه چاپ و روکش سلفون کشیده می 033
در  9ش گردد. اندازه این کارت بعد از مرحله بربرجسته می یو وی شده در طرح توسط مادهاستفاده

 متر خواهد بودسانتی 6

 سلفون مات دور گرد

گرد برش صورت لبهای کارت بهاست که فقط گوشه سلفون مات این کارت درواقع همان جنس
گرم گالسه است كه بعد از  ٠٣٣دور گرد تركيبي از كاغذ  كارت ويزيت سلفون مات شود.داده می

گرد برش داده صورت لبهای کارت بهشود و سپس گوشهچاپ، سلفون مات روي طرح كشيده می
انعطاف بوده و با جنس لمینت تفاوت دارد؛ اندازه این کارت شود؛ دقت کنید که این کارت قابلمی

 واهد بودمتر خسانتی 6در  9بعد از مرحله برش 
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 سلفون مخملی

نظیر دارد؛ حسی که متمایز های مخملی گل که نوازشش حسی خاص و بیکارتی همچون برگ
رقیب بودن را به تصویر خواهد کشید؛ کارت ویزیتی پر از احساس و آرامش و بودن و بی

وکارها و برندهایی که به دنبال تسخیر ذهن مثال. کسبحال مملو از هیجان و لطافت بیدرعین
خواهند اعتماد و لطافت را به مخاطبان خود هدیه دهند از این کارت خاص یمشتریان بوده و م

شود و پس گرم گالسه استفاده می 033نمایند. در کارت سلفون مات مخملی از کاغذ استفاده می
شود. البته سلفون مخملی مانند سلفون مات ، روکش نرم و مخملی بر روی کارت کشیده میچاپ از

حافظ کاربرد نداشته و بیشتر جنبه زیبایی دارد... اندازه این کارت بعد از مرحله عنوان میا براق به
 متر خواهد.سانتی 8.5در  5.8برش 

 باشدمی 6در  9باشد اما سایز آن سلفون مخملی دور گرد هم جزء همین دسته کارت می
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 سلفون مخملی برجسته

آنکه اگر ویژگی نظیری برخوردار هستند و حالتنهایی از زیبایی بیهای مخملی بهکارت ویزیت
برجسته بودن آرم یا متون هم به آن اضافه گردد این زیبایی دوچندان خواهد شد و کارت ویزیتی 

گرم  033تلفیقی از کاغذ  کارت ویزیت سلفون مخملی برجسته ای و متمایز خواهید داشت.حرفه
باشد و اندازه این کارت بعد های گرد میالسه، سلفون مخملی، برجستگی یو وی موضعی و گوشهگ

 متر خواهد بودسانتی 6در  9از مرحله قالب 

 سلفون مخملی طالکوب

کارت ویزیتی شاهانه با روکش سلفون مخملی همراه با ورقی از طال که لوگوی شرکت و برند شما بر 
بخش را در ذهن مشتری به ارمغان آورد. این جنس جزو سیار لذتروی آن نقش بسته تا حسی ب

های بسیار لوکس و پرکاربرد است. توجه کنید که زمینه کاربرد این کارت نامحدود کارت ویزیت
باشید. اندازه این  فردکارت ویزیت منحصربه توانید با یک طرح مناسب صاحب یکاست و شما می

 متر خواهد بودسانتی 6در  9کارت بعد از برش و مرحله قالب 

 متالیک 067سی ویپی

های خاص و باارزش در صنعت چاپ هستند از ها به دلیل چاپ رنگ طالیی که جزو رنگاین کارت
های هدیه های گارانتی، کارتباشند و برای موارد گوناگون ازجمله کارتزیبایی خاصی برخوردار می

گرم  033دارد. طال کارت لمینت براق بر روی کاغذ  وکارهای خاص دیگر کاربردو بسیاری کسب
گردد در شده و بعد از روکش لمینت براق که سبب درخشندگی بیشتر چاپ طالیی میگالسه چاپ

ی برش و قالب، دور گرد خواهد شد. همچنین این کارت دارای استحکام بیشتری نسبت به مرحله
ی این کارت بعد گیرد. اندازههای لمینت قرار میی کارتهای سلفونی یا کتان بوده و در دستهجنس

 باشدمتر میسانتی 6در  9گرد شدن از برش و لب
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 آهنربایی

ها دست نوشتهگردم؛ راستی صبحانت هم روی میز آماده است؛ ازاینمن میرم بیرون و زود برمی
چسباند کرد و میشد که مادر خانواده روی کاغذ یادداشت میها زیاد دیده میروی یخچال خانه
طور که از اسمش پیداست قابلیت چسباندن به هر نهما کارت ویزیت آهنربایی روی درب یخچال!

توانید طرح خود را بر روی جنس مگنت که مانند پالستیک ضخیم شیء فلزی را دارد و شما می
دارد با هر قالب و شکلی که مایل هستید سفارش دهید تا  چاپ طرف آن امکاناست و فقط یک

 راحتی روی آن یادداشت کردد تا بتوان بهآماده گردد؛ کارت آهنربایی ظاهری تقریبًا براق دار
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 لیبل سلفون براق

توانید این کارت را بر روی شده و با توجه به نیاز و هدفی که دارید میدار چاپبر روی کاغذ چسب
ر هر سطحی که مایل هستید بچسبانید. همچنین روکش سلفونی این کارت سبب محافظت بیشت

 باشد.متر میسانتی 8.5در  5.8از طرح شما خواهد شد. اندازه این کارت بعد از برش 
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