
 

 ماعیاجت های شبکه در خود برند تبلیغ برای شخصی عکس با لیوان از استفاده برای نکته 4

 

 یوانل • لیوان • مسافرتی سفارشی لیوان • سفارشی عکس با لیوان چاپ • سفارشی قهوه لیوان

 شخصی عکس لیوان • شخصی وانلی • شخصی سرامیکی قهوه

 اشتراک به با همه خواهید می شما. کنید ایجاد خود نام تجاری مورد در موثری تبلیغ اجتماعی های شبکه رشما می خواهید د

. دکنن صحبت شما تجاری نام مورد در ها، پست در شرکت گذاری برچسب و خود شده لیوان قهوه شخصی از تصاویری گذاشتن

 یا رارتیح ،رنگی دسته ،سفید سرامیکی لیوان میتوانید که. باشد می چاپ لیوان با عکس شخصی ن روش هاموثرتری از یکی

 .کنید انتخاب را …و مات ای شیشه ،جادویی

که های اجتماعی آغاز می کنیم؟ چندین روش مختلف وجود دارد. می شب در لیوان قهوه سفارشی چگونه مکالمه را با استفاده از

 خود تجاری مارک به را خود توجه اجتماعی، های رسانه مختلف های عامل سیستم در لیوان روی عکس چاپ زتوانید با استفاده ا

 .کنید بیشتر

 هقهو لیوان مارک. دهید قرار هدف را اجتماعی ما توصیه می کنیم به جای فقط یک سیستم عامل، چندین سیستم عامل رسانه

 برای اجتماعی های رسانه عامل سیستم چهار هر. دهید رواج اسنپ چت و اینستاگرام ،توییتر ،فیس بوک در را خود سفارشی

 .اند شده خشمگین کامالً خود روز قهوه فنجان ناولی دادن نشان

  چاپ لیوان با عکس اشخاص مشهور-1

 را شما. ندک می تأیید را مارکی قهوه، نوشیدن برای چاپ لیوان قهوه ت شناخته شده ای با استفاده ازهنگامی که می بینید شخصی

 تاس ممکن اید، کرده شروع را خود کار تازه که آنجا از. کنید تهیه را خود قهوه لیوان و کرده بازدید مارک صفحه از کند می مجبور

ه شما امکان پذیر نباشد. اما می توانید یک فرد مشهور محلی یا یک تأثیرگذار را قهو لیوان تایید برای مشهور فرد یک کردن پیدا

 بخورید تا لیوان قهوه خود را به پیروان خود تأیید کند.
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بیشتر مردم فقط به این دلیل که شخصیت مورد عالقه آنها آن را تأیید می کنند، چیزهایی را خریداری می کنند. می توانید یک 

 زا قبل بخواهید آنها از توانید می حتی. کنید ارسال سفارشی … و لیوانی زیر ، ژورنال ، قهوه لیوان یآنها حاوسبد هدیه برای 

 .کنند سفارشی کنید، بندی بسته وسایل بقیه با را لیوان قهوه اینکه

 یک فیلم تهیه کنید تا در مورد چاپ لیوان قهوه سفارشی صحبت کنید -2

 را ثبح باید شما. کنید صحبت آنها با آن مورد در باید ابتدا کنند، صحبت شما سفارشی پ لیوانچا دبرای اینکه مردم در مور

 در. دهید نجاما را زنده فیلم یک یا کنید ضبط قبل از را فیلم یک توانید می شما. کنند دنبال دیگران بگذارید سپس. کنید رهبری

 قهوه لیوان ابرند شما ارائه می دهد به آنها بگویید. یکی از آنه که مختلفی خدمات و محصوالت مورد در توانید می ویدئو،

 .است سفارشی

 یا وشیدفر می قهوه لیوان اگر لیوان قهوه خود را سفارشی کرده اید، می توانید الهام بخش آن را به بینندگان خود بگویید. اگر یک

در مورد اینکه چرا طرح خاص را انتخاب کرده اید و چگونه  توانید می. دهید می هدیه رایگان صورت به را آن دیگری چیز خرید با

 سپس. کنید ترغیب شخصی لیوان قهوه سرامیکی برای برند شما قابل توجه است بیشتر به آنها بگویید. بینندگان خود را به خرید

 نتخاب کرده اند.ا خاصی قول نقل یا تصویر با را قهوه لیوان چرا که دهد توضیح تا دهید قرار خود هشتگ با تصویری

 

 نچاپ عکس روی لیوا

 ویژگی چاپ عکس روی لیوان عکس در موارد تبلیغاتی -3

 ویدادر یک اگر. است محصول دادن قرار ، شما نام تجاری یکی دیگر از روش های شگفت انگیز و موثر برای گسترش آگاهی در مورد

 .دهید قرار آن در خود شرکت اطالعات و نشان ، نام مارک با را خود لیوان سفارشی کنید، می مالی حمایت یا میزبانی را



 

 تمایل اگر. دهید قرار مراسم این در حاضران همه اختیار در رایگان صورت به را خود ماگ های قهوه سفارشی حتی می توانید

ی ساده داشته باشید. فقط باید در پس زمینه قابل نما در را خود قهوه ماگ همیشه ، کنید زندگی بسیار خود پیروان با که دارید

مشاهده باشد. در هنگام ارسال عکس نیز همین مورد وجود دارد. و می توانید هرکسی را که برای شما کار می کند هدایت کنید تا 

 همان کار را انجام دهد.

 کنیدبه عنوان جایزه مسابقات ویژه با چاپ لیوان سفارشی یا ماگ حرارتی برگزار  -4

 یبرا فرصتی و کنند شرکت آن در تا دهند می انجام خود پیروان برای ای ویژه مسابقات اکثر مارک ها ، از جمله اینفلوئنسرها،

 دو هر یا ماگ حرارتی ی سفری یا یکلیوان سفارش یک دهید فرصت خود پیروان به توانید می. کنند کسب جایزه شدن برنده

 .شوند برنده

حتی می توانید یک سبد هدیه حاوی نمونه تمام کاالهایی که می فروشید و همچنین یک لیوان قهوه ایجاد کنید. در صورت برنده 

 بر ار خود اطالعات و آرم که نکنید فراموش. کنند سفارشی را ماگ فانتزی یا حرارتی لیوان هشدن، می توانید از آنها بخواهید ک

آنالین با درخواست از افراد برای نشان دادن دوست خود در پست اصلی، مانند پست، و به اشتراک  مسابقات. دهید قرار آن روی

 .گیرید قرار دید معرض در تا کند می کمک شما به شما، انتخابی هشتگ با عکس گذاشتن

 برند خود را در شبکه های اجتماعی محبوب کنید

 هزینه و وقت در توانید می ما لیوان سرویس د کنید، زیرا با انتخابایجا لیوان عکس سفارشی همچنین الزم نیست یک کارخانه

 لیوان دخواهی می یا کنید تبلیغ را خود شرکت فقط تا کنید ایجاد لیوان های سفارشی بخواهید که این. کنید جویی صرفه خود

 ، ما می توانیم به شما کمک کنیم.کنید اضافه خود محصول انتخاب به را شخصی

 می که هایی مارک و تبلیغاتی ابزار یک عنوان به آنها از خواهند می که هایی مارک برای لیوان با عکس شخصی ما می توانیم

 !بگیرید تماس ما با امروز همین. کنیم استفاده کنند، اندازی راه را خود سفارشی های لیوان دتولی خط خواهند

 :آنالین خدمات دهنده ارائه  حامد چاپ

 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

 تابلو چاپ . کریستال چاپ . ساعت چاپ . کوسن چاپ . پازل چاپ . سنگ چاپ . شرت یت چاپ . لیوان روی چاپ

  بشقاب چاپ . فرش
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 ارسال ام برای را خود آنالین سفارشات میتوانید. است آورده فراهم عزیزان شما برای قیمت ترین مناسب و کیفیت باالترین با را …و

 بگیرید تحویل منزل درب تا نموده

  

 لیوان تزیین نحوه

 نحوه تزیین لیوان مواد و روش ها... PDFذانلود 

 

 لیوان تهیه طرز

 طرز تهیه لیوان مواد و روش ها... PDFدانلود 
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 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

 

 کنید ایجاد Illustrator Adobe در قهوه لیوان طرح یک

 لیوان... PDF دانلود  Adobe Illustratorطراحی لیوان قهوه در 
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 کنیم تزئین را ها لیوان چگونه

 مواد... PDFانلود چگونه لیوان ها را تزئین کنیم د

 

 غذاخوری تا حیوانات جمجمه از لیوان: ساخت تاریخچه

 تجربه لذت... PDF دانلود قهوه های لیوان ساخت تاریخچه 

 

 چیست؟ رنگ دهنده تغییر جادویی لیوان

 لیوان... PDFلیوان جادویی تغییر دهنده رنگ چیست؟ دانلود 
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 تیشرت نمایش صفحه روی چاپ از مختصری تاریخچه

 آیا... PDFتاریخچه چاپ روی صفحه نمایش تیشرت دانلود 

 

 قهوه های لیوان تکامل

 آیا تا به... PDFوان های قهوه دانلود تکامل لی

 

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

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