
 

 
 

 شرت تی بهتر طراحی برای ای حرفه نکته 10

 

 طراحی تیشرت

و چه  طراح گرافیک یک خروجی بسیار محبوب برای افراد خالق است. چه تصویرگر باشید، چه طراحی تی شرت

ها می تواند سرگرم کننده باشد و راهی عالی برای فروش طرح های  تشر تی روی دتایپوگرافی، قرار دادن طرح های خو

 .ول پر مصرف می باشدیکی از دالیل اصلی فروش زیاد این محص طراحی بهتر تی شرت شما به صورت آنالین.

تی  موفق طراحی ربا این حال، اگر این کار را به تازگی آغاز کرده اید، می تواند دلهره آور باشد. در اینجا، ما نکات مهم د

روی تی  عکس چاپ را با شما در میان می گذاریم، از آنچه در طراحی خود باید در نظر بگیرید تا کاربردهای شرت

 .ها تشر

 ما را مشاهده کرده اید. طراحی خود نیاز دارید، مطمئن شوید که مقاله نحوه یطراح اگر به راهنمایی برای کمک به

 نکته حرفه ای برای طراحی بهتر تی شرت 10

 برای بررسی مفهوم خود کمی وقت بگذارید -1

https://www.hamedprint.ir/%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1-%d8%aa%db%8c-%d8%b4%d8%b1%d8%aa/
https://www.hamedprint.ir/%da%86%d8%a7%d9%be-%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%aa%db%8c%d8%b4%d8%b1%d8%aa/
https://www.hamedprint.ir/%da%86%d8%a7%d9%be-%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%aa%db%8c%d8%b4%d8%b1%d8%aa/
https://www.hamedprint.ir/designing/


 

 
 

کنید، تست کنید، چند تنوع ایجاد کنید، چیزی برای خوردن داشته  طراحی عجله نکنید. طرح پیراهن خود را طراحی در روند

ین کار را دوباره انجام دهید. اگر طرح باشید، یک روند طوفان مغزی کامل انجام دهید و روی آن بخوابید. و سپس ا

 بالفاصله به دست شما می رسد، عالی است، اما برای بررسی سایر گزینه های خالقانه وقت بگذارید.

 طرح خود را روی یک تی شرت تصور کنید -2

و هم در وب کار کرده است می داند که تفاوت زیادی بین ظاهر یک طرح روی صفحه و  چاپ هر کسی که هم در

یک مدل نترسید. در صورت لزوم آن  روی عکس رخود ب شرت تی طرح شده وجود دارد. از تمسخر چاپ قطعه

کرده و روی یک سه راهی واقعی قرار دهید. مطمئن شوید که آثار هنری خود را در اندازه واقعی مشاهده می کنید،  چاپ را

 قبل از اینکه آن را بیشتر کنید.

 جزئیات پادشاه است، اما همه چیز را ساده نگه دارید -3

  طراحی تی شرت:

 دپالت های رنگ محدود و مفاهیم قوی را به نمایش می گذار پیراهن های کالسیک

همه از توانایی نقاشی عالی و توجه به جزئیات قدردانی می کنند. هیچ چیز بهتر از دیدن یک شاهکار واقعاً خوب اجرا شده 

 روی تیشرت نیست که بتوانید ساعت ها آن را مشاهده کنید.

 

 تتیشر چاپ آنالین سفارش

https://www.hamedprint.ir/%da%86%d8%a7%d9%be-%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%aa%db%8c%d8%b4%d8%b1%d8%aa/
https://www.hamedprint.ir/%da%86%d8%a7%d9%be-%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%aa%db%8c%d8%b4%d8%b1%d8%aa/


 

 
 

 یگالر

ساده ترین هستند و این پیام را از طریق سادگی محض به  طرح های تی شرت اما، به همان اندازه، برخی از کالسیک ترین

 ق تالش کنید.گوش شما می رسانند. در هر نقطه در وسط و ممکن است برای ارائه یک طرح موف

 دبازار خود را در نظر بگیری -4

 طرح تی شرت: طرح تی شرت مردانه و زنانه

می کنید یا زنان. جوان  طراحی شما برای چه کسانی است. آیا برای مردان شرت تی هاین یکی مهم است. به این فکر کنید ک

 .یا پیر؟ در پایان روز، شما در حال طراحی محصولی هستید که می خواهید مردم از آن استفاده کنند

 تی چاپ و طراحی سعی کنید همانند یک طراح برند خوب، یک توضیح مکتوب از شخص دقیق مورد نظر خود برای

خود بنویسید. چه کسی هستند، چه چیزی را دوست دارند، چه مارک های دیگری را دوست دارند و از آنجا برمی  تشر

 گردند.

 ددر طنز دقت کنی -5

 تبلیغات

شوخی ارزان قیمت و  پیراهن شوید که به عنوان یک های طنز آمیز هستید، می خواهید مطمئن طرح تی شرت اگر به دنبال

کم هزینه به نظر نمی رسد. موفق ترین تی شرت هایی که از طنز استفاده می کنند این کار را به شکلی ظریف و هوشمندانه 

 .انجام می دهند. حتی در مورد بلندترین طرح های صورت شما

به درستی و با یک ایده اصلی انجام می شوند، طنز می تواند سر را  بسیاری از طنزها به سرعت خسته کننده می شوند، اما

 برگرداند و لبخند را برانگیزد. براد مک گینتی تمایل دارد تعادل خوبی در طرح های خود ایجاد کند.

 رنگهای مناسب را انتخاب کنید -6

 دخود انتخاب کنی طرح سعی کنید رنگ های مکمل را در

 Adobe Illustratorر استفاده کنید و سعی کنید رنگ های مکمل را انتخاب کنید. اگر از به طور مث تی شرت از رنگ

را روشن کنید. این می تواند یک نجات دهنده مطلق باشد و در وقت شما بسیار صرفه  Global Colorsاستفاده می کنید ، 

https://www.hamedprint.ir/gallery/
https://www.hamedprint.ir/gallery/
https://www.hamedprint.ir/%da%86%d8%a7%d9%be-%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%aa%db%8c%d8%b4%d8%b1%d8%aa/
https://www.hamedprint.ir/%da%86%d8%a7%d9%be-%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%aa%db%8c%d8%b4%d8%b1%d8%aa/


 

 
 

 (را دریافت کنید. Adobe Creative Cloudجویی کند. )اینجا می توانید 

 برای استفاده بیشتر از رنگهای محدود شده که مجاز به استفاده از آنها هستید استفاده کنید. Halftonesین می توانید از همچن

 آثار هنری خود را به درستی آماده کنید -7

شما را برای این کار دوست خواهد داشت. اگر متنی را  چاپگر استفاده کنید. Pantone Colorsاز  صفحه روی چاپ برای

و هرگونه ضربه ای که ممکن است داشته باشید را گسترش دهید، آنها شما را دوست خواهند داشت. بسیاری از  بنویسید

وقت بگذارند تا با روند کار آشنا شوند و  Photoshopو هم  Illustrator Adobe آموزش های خوب وجود دارد ، هم

 با شما خوشحال می شود. کنید از همکاری چاپ شما

 

 یک چاپگر خوب تهیه کنید -8

 دکنی چاپ می خواهید تی شرت مهم است که بدانید در چه نوع

شما فقط به اندازه چاپگر شما خوب  تی شرت می توانید طرح خود را به پایان برسانید و به درستی کار هنری انجام دهید، اما

در ایاالت متحده امتحان کنید. همچنین  Hey Monkeyدر انگلستان یا  White Duckخواهد بود. یک شرکت معتبر مانند 

محلی خود تماس بگیرید. اما مهم است که وقت بگذارید تا با نوع سه راهی که می  چاپگر صفحه نمایش می توانید با

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiowJmOzZbyAhVElosKHSDQAYgQFnoECAUQAw&url=https%3A%2F%2Ffa.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25DA%2586%25D8%25A7%25D9%25BE&usg=AOvVaw3nxQBjzPlNAGmjWUw8Hi8H
https://www.hamedprint.ir/%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8-%d8%ac%d9%88%d9%87%d8%b1-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a8-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%da%86%d8%a7%d9%be%da%af%d8%b1-%d8%ac%d9%88%d9%87%d8%b1-%d8%a7%d9%81%d8%b4%d8%a7/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj7huuyzZbyAhUfgf0HHUaEBXUQFnoECAQQAw&url=https%3A%2F%2Fwww.adobe.com%2Fproducts%2Fillustrator.html&usg=AOvVaw2Pyby7V_YWrsH0LttJYmCL
https://www.hamedprint.ir/


 

 
 

 .شنا شویدکنید آ چاپ دخواهی

وزن، اندازه، گزینه های برچسب زدن، هزینه و غیره همه بر محصول نهایی تولید شده شما تأثیر می گذارد. یادگیری این 

امر مدتی طول می کشد و نیاز به صحبت با شرکت های مختلف دارد، اما یک قانون را رعایت کنید: با شرکتی برخورد 

نوان یک محصول خرده فروشی نهایی رفتار کند و با دقت به کار شما رسیدگی می شما به ع تی شرت کنید که می خواهد با

 .کند

 کردن یک هنر است چاپ

 تحصیل کنید -9

 تبلیغات

 ”های پرنعمت تی شرت“کتابی به نام  طراحی تی شرت:

برای درک خوب هر چیزی، باید زمینه آن را مطالعه و درک کنید. از هر پدیده خرده فرهنگ که تا به حال وجود داشته 

 .است، چه از موسیقی، چه از اسکیت بورد، هنر خیابانی، ورزش و یا فرهنگ عمومی پاپ استفاده می شود

ایی که ه طرح ییاد بگیرید که از آن قدردانی کنید. حتاطالعات کسب کنید و  تاریخچه تی شرت کمی مطالعه کنید، در مورد

د کند. یکی از هایی که مردم دوست دارند بپوشند ایجا سلبا خودتان دوست ندارید می تواند الهام بخش و بینشی در مورد

 های پرنعمت لیزا کیدنر است. تی شرت کتابهای خوب برای مرجع،

 جلوتر از بازی بمانید -10

خوب است که از آخرین روندها الهام بگیرید، اما برای یک قدم جلوتر می خواهید از کپی کردن آنها جلوگیری کنید. به 

حرکت روی چیز دیگری هستند. از آنچه در مد و جاهای دیگر  آن در حال طراحان ،تی شرت احتمال زیاد تا زمان تولید هر

 در فرهنگ پاپ می گذرد مطلع باشید، اما سعی کنید مسیر خود را انتخاب کنید.

hamedprint :ارائه دهنده خدمات آنالین 

 تابلو چاپ . تالکریس چاپ . ساعت چاپ . کوسن چاپ . پازل چاپ . سنگ چاپ . تیشرت روی چاپ . لیوان چاپ

  بشقاب چاپ . فرش
 کاتالوگ، تراکت، ویزیت، کارت بنر، انواع چاپ و طراحی ؛اتومات دسته برنجی، چندرنگ، ژالتینی، مهر انواع ساخت

  متون تخصصی ترجمه و تایپ و… و بروشور

https://www.hamedprint.ir/%da%86%d8%a7%d9%be-%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%aa%db%8c%d8%b4%d8%b1%d8%aa/
https://www.hamedprint.ir/
https://www.hamedprint.ir/%da%86%d8%a7%d9%be-%d8%b1%d9%88%db%8c-%d9%84%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d9%85%db%8c%da%a9%db%8c/
https://www.hamedprint.ir/%da%86%d8%a7%d9%be-%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%aa%db%8c%d8%b4%d8%b1%d8%aa/
https://www.hamedprint.ir/rock/
https://www.hamedprint.ir/puzzle/
https://www.hamedprint.ir/pillow/
https://www.hamedprint.ir/%da%86%d8%a7%d9%be-%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%aa/
https://www.hamedprint.ir/%da%86%d8%a7%d9%be-%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d8%b1%d9%88%db%8c-%d9%82%d8%a7%d8%a8-%da%a9%d8%b1%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c/
https://www.hamedprint.ir/carpet/
https://www.hamedprint.ir/carpet/
https://www.hamedprint.ir/plate/
https://www.hamedprint.ir/%d9%85%d9%8f%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%da%98%d9%84%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%86%db%8c-%da%86%d9%86%d8%af%d8%b1%d9%86%da%af-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%ac%db%8c/
https://www.hamedprint.ir/designing/
https://www.hamedprint.ir/designing/
https://www.hamedprint.ir/%d8%aa%d8%a7%db%8c%d9%be-%d9%88-%d8%aa%d8%b1%d8%ac%d9%85%d9%87-%d9%85%d8%aa%d9%88%d9%86/


 

 
 

د را برای ورا با باالترین کیفیت و مناسب ترین قیمت برای شما عزیزان فراهم آورده است. میتوانید سفارشات آنالین خ… و

 ما ارسال نموده تا درب منزل تحویل بگیرید

  

 

 

 لیوان تزیین نحوه

 نحوه تزیین لیوان مواد و روش ها... PDFذانلود 

 

 لیوان تهیه طرز

 طرز تهیه لیوان مواد و روش ها... PDFدانلود 

https://www.hamedprint.ir/%d9%86%d8%ad%d9%88%d9%87-%d8%aa%d8%b2%db%8c%db%8c%d9%86-%d9%84%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86/
https://www.hamedprint.ir/how-to-make-mugs/
https://www.hamedprint.ir/%d9%86%d8%ad%d9%88%d9%87-%d8%aa%d8%b2%db%8c%db%8c%d9%86-%d9%84%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86/
https://www.hamedprint.ir/how-to-make-mugs/


 

 
 

 

 عکس لیوان تهیه طرز

 طرز تهیه لیوان عکس مواد و روش... pdfدانلود 

 

 سابلیمیشن ترفند و نکته 30

 برای ارائه... PDFنکته و ترفند سابلیمیشن دانلود  30

https://www.hamedprint.ir/%d8%b7%d8%b1%d8%b2-%d8%aa%d9%87%db%8c%d9%87-%d9%84%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b9%da%a9%d8%b3/
https://www.hamedprint.ir/30-%d9%86%da%a9%d8%aa%d9%87-%d9%88-%d8%aa%d8%b1%d9%81%d9%86%d8%af-%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%84%db%8c%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%86/
https://www.hamedprint.ir/%d8%b7%d8%b1%d8%b2-%d8%aa%d9%87%db%8c%d9%87-%d9%84%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b9%da%a9%d8%b3/
https://www.hamedprint.ir/30-%d9%86%da%a9%d8%aa%d9%87-%d9%88-%d8%aa%d8%b1%d9%81%d9%86%d8%af-%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%84%db%8c%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%86/


 

 
 

 

 کنید ایجاد Illustrator Adobe در قهوه لیوان طرح یک

 لیوان... PDFدانلود   Adobe Illustratorطراحی لیوان قهوه در 

 

 کنیم ینتزئ را ها لیوان چگونه

 مواد... PDFچگونه لیوان ها را تزئین کنیم دانلود 

https://www.hamedprint.ir/%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d9%84%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-adobe-illustrator/
https://www.hamedprint.ir/%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d9%84%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%d9%87%d8%a7-%d8%b1%d8%a7-%d8%aa%d8%b2%d8%a6%db%8c%d9%86-%da%a9%d9%86%db%8c%d9%85/
https://www.hamedprint.ir/%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d9%84%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-adobe-illustrator/
https://www.hamedprint.ir/%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d9%84%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%d9%87%d8%a7-%d8%b1%d8%a7-%d8%aa%d8%b2%d8%a6%db%8c%d9%86-%da%a9%d9%86%db%8c%d9%85/


 

 
 

 

 غذاخوری تا حیوانات جمجمه از لیوان: ساخت تاریخچه

 تجربه لذت... PDFتاریخچه ساخت لیوان های قهوه دانلود  

 

 چیست؟ رنگ دهنده تغییر جادویی لیوان

 لیوان... PDFلیوان جادویی تغییر دهنده رنگ چیست؟ دانلود 

 

 تیشرت نمایش صفحه روی چاپ از مختصری تاریخچه

https://www.hamedprint.ir/%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae%da%86%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d9%84%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86/
https://www.hamedprint.ir/%d9%84%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%ac%d8%a7%d8%af%d9%88%db%8c%db%8c-%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1-%d8%af%d9%87%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%b1%d9%86%da%af-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f/
https://www.hamedprint.ir/%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae%da%86%d9%87-%d8%aa%db%8c%d8%b4%d8%b1%d8%aa/
https://www.hamedprint.ir/%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae%da%86%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d9%84%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86/
https://www.hamedprint.ir/%d9%84%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%ac%d8%a7%d8%af%d9%88%db%8c%db%8c-%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1-%d8%af%d9%87%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%b1%d9%86%da%af-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f/
https://www.hamedprint.ir/%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae%da%86%d9%87-%d8%aa%db%8c%d8%b4%d8%b1%d8%aa/


 

 
 

 ..آیا. PDFتاریخچه چاپ روی صفحه نمایش تیشرت دانلود 

 

 قهوه های لیوان تکامل

 آیا تا به... PDFتکامل لیوان های قهوه دانلود 

 

 دهید انجام باید که کارهایی کنید: شروع را خود چاپ کار و کسب

 کسب و کار چاپ سابلیمیشن خود را شروع کنید...

https://www.hamedprint.ir/%d8%aa%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d9%84%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%82%d9%87%d9%88%d9%87/
https://www.hamedprint.ir/%da%a9%d8%b3%d8%a8-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%84%db%8c%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%86-%d8%ae%d9%88%d8%af-%d8%b1%d8%a7-%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%da%a9%d9%86%db%8c%d8%af-%da%a9%d8%a7/
https://www.hamedprint.ir/%d8%aa%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d9%84%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%82%d9%87%d9%88%d9%87/
https://www.hamedprint.ir/%da%a9%d8%b3%d8%a8-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%84%db%8c%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%86-%d8%ae%d9%88%d8%af-%d8%b1%d8%a7-%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%da%a9%d9%86%db%8c%d8%af-%da%a9%d8%a7/


 

 
 

 

 بلیغاتیت بازاریابی

 تکنیک محبوب... PDF 5بازاریابی تبلیغاتی چاپ لیوان دانلود 

 

 لیوان چاپ های تکنیک

 لیوان و فنجان... PDFتکنیک های چاپ لیوان دانلود 

https://www.hamedprint.ir/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa%db%8c-%da%86%d8%a7%d9%be-%d9%84%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86/
https://www.hamedprint.ir/%d8%aa%da%a9%d9%86%db%8c%da%a9-%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%86%d8%a7%d9%be-%d9%84%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86/
https://www.hamedprint.ir/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa%db%8c-%da%86%d8%a7%d9%be-%d9%84%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86/
https://www.hamedprint.ir/%d8%aa%da%a9%d9%86%db%8c%da%a9-%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%86%d8%a7%d9%be-%d9%84%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86/


 

 
 

 

 سفارشی لیوان چاپ

 بسیار پیش آمده که... PDFچاپ لیوان سفارشی دانلود 

 

 دستی بصورت لیوان چاپ

 پیش آمده...چاپ لیوان بصورت دستی بسیار  PDFدانلود 

https://www.hamedprint.ir/%da%86%d8%a7%d9%be-%d9%85%d8%a7%da%af-%d8%b3%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b4%db%8c/
https://www.hamedprint.ir/%da%86%d8%a7%d9%be-%d9%84%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%aa-%d8%af%d8%b3%d8%aa%db%8c/
https://www.hamedprint.ir/%da%86%d8%a7%d9%be-%d9%85%d8%a7%da%af-%d8%b3%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b4%db%8c/
https://www.hamedprint.ir/%da%86%d8%a7%d9%be-%d9%84%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%aa-%d8%af%d8%b3%d8%aa%db%8c/


 

 
 

 

 کنم؟ انتخاب را قهوه لیوان چگونه

 2021, 3جوالی 

 «لیوان و ماگ»در 

 

 برتر سرامیکی های لیوان روی عکس چاپ کیفیت بهترین

 2021, 13ژوئن 

 «لیوان و ماگ»در 

 

 چاپ روشهای و سفارشی قهوه لیوانهای برای شما راهنمای
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