
 

 
 

 5 نکته در انتخاب بهترین لیوان قهوه سفارشی به صورت عمده

 

قهوه عمده سفارشی سفارش می دهید؟ احتماالً سواالت زیادی در مورد بهترین روش انتخاب شرکت برای خرید  لیوان اآی

دارید. با توجه به موارد بسیار زیادی، از کیفیت گرفته تا مقرون به صرفه بودن، شما واقعاً می توانید در این همه سر و صدا 

 .گم شوید

 .عمده وجود دارد لیوان قهوه سفارشی اینجاست تا به شما کمک کند! در اینجا پنج نکته در مورد انتخاب بهترین حامد چاپ

 نکات انتخاب بهترین لیوان

 کیفیت

قهوه عمده در نظر بگیرید، کیفیت کلی و ساخت محصول نهایی است. شما  سفارش لیوان اصلی ترین فاکتوری که باید هنگام

شما چیزی می خواهید که دوام -ارزان قیمت نمی خواهید که به سرعت در مایکروویو یا ماشین ظرفشویی بشکند لیوان کی

 .داشته باشد، در دست راحت باشد و یک تجربه کلی نوشیدن را ارائه دهد

ن در کوره قبل از پخت لیوان رآنها را بیابید. ه طراحی ، به وب سایت آنها نگاه کنید و روندلیوان برای درک کیفیت یک شرکت

کیفیت  چند آزمایش تضمین کیفیت انجام می دهد؟ عالوه بر این، می توانید در مورد مدت زمان فعالیت شرکت در مورد

https://www.hamedprint.ir/5-%d9%86%da%a9%d8%aa%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8-%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%84%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%d9%82%d9%87%d9%88%d9%87-%d8%b3%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b4/
https://www.hamedprint.ir/


 

 
 

قضاوت کنید. اگر فقط چند ماه گذشته است، احتماالً باید بگذرانید. اگر چند دهه گذشته باشد، خوب، می دانید که آنها  لیوان

 ان خود ارزش ایجاد می کنند که آنها را برای مدت طوالنی در تجارت نگه داشته است.برای مشتری

 توان مالی

شی قهوه عمده فرو خرید لیوان در حالی که کیفیت کلیدی است، به احتمال زیاد مقرون به صرفه دیگر نکته اصلی شما در

یمت قهوه باید ق سفارشی لیوان برخی از شرکت هایاست. در حالی که شما مبلغی را که دریافت می کنید پرداخت می کنید، 

خود را برای پرداخت هزینه ساختمان های گران قیمت در مکان های گران قیمت ، تیم فروش بزرگ و سایر هزینه های 

 .سربار گران قیمت بپردازند

 ی دریافت نکند. بهترینیک شرکت متمرکز بر مشتری تنها به دلیل مشتری مداری می تواند از شما قیمت های سرسام آور

امعه محلی خود خدمت می کنند. قهوه آنهایی هستند که به صورت خانوادگی اداره می شوند و به ج نلیوا دشرکت های تولی

قبل از خرید به وبالگ عمده فروشی نگاه کنید تا ببینید آیا آنها بر موارد مهم تمرکز کرده اند یا خیر و سپس صفحه محصوالت 

 آنها را مرور کنید تا ببینید قیمت ها با رقبای آنها همخوانی دارد یا خیر.

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/


 

 
 

 

 نلیوا چاپ آنالین سفارش

 یگالر

 استایل و جذابیت

ت اسعمده فروشی گاهی سخت به دست می آیند. شرکتی که گزینه های سفارشی ارائه می دهد ممکن  جذاب و شیک های لیوان

بهترین گزینه شما برای جلوگیری از هرگونه طرح بهم ریخته یا سوء استفاده باشد. لوگوی خود را به عمده فروش ارسال کنید 

 .شما عالمت گذاری شود لیوان تا در جلوی

های شخصی را در لعاب ها ، رنگ ها و اشکال خاص به پایان برسانید. این که  لیوان دهای سرامیکی می توانی لیوان چاپ با

ی وف سنگی طرحآیا رنگ و نشان تجاری خود را با یک فونت خاص می خواهید، یا اگر به دنبال ظاهری سنتی تر هستید، ظر

 چشمگیر و تاثیرگذار را به شما ارائه می دهند.

 گزینه های رنگ

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/gallery/
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-%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-%d9%84%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d9%85%db%8c%da%a9%db%8c/


 

 
 

جدا شدن از رنگ ها، انتخاب عمده فروش که دارای طیف گسترده ای از گزینه ها است نه تنها مهم است زیرا شما می توانید 

اره ای را شد. اگر آنها بتوانند طبیعت همه کرنگ مناسب مارک خود را پیدا کنید، بلکه به کیفیت تولید کننده نیز اعتبار می بخ

 .که با گزینه های رنگی زیاد همراه است، از بین ببرند، می دانید که در دستان خوبی هستید

اگر مطمئن نیستید که با کدام رنگ ها هماهنگ شوید و بین چند رنگ تقسیم شده است، همیشه می توانید فصلی را کنار بگذارید. 

 .نیدخود دارید پیدا ک لیوان چاپ شتوانیم به شما کمک کنیم تا رنگ مناسبی را برای هر فصلی که قصد فرو در اینجا ، ما می

 به عنوان مثال ، رنگهای نارنجی و زرد یک گزینه فوق العاده برای پاییز است.

سپس ، در بهار، رنگ سبز روشن ما با رز سفید بهترین انتخاب برای زمانی است که درختان بار دیگر شروع به جوانه زدن 

 می کنند.

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/


 

 
 

 

 سطوح

 .کنید انتخاب کنید چاپ های خود می خواهید روی لیوان ههمچنین نمی توانید نوع سطحی را ک

 .برخی دیگر فقط یک یا دو نوع دارندبرخی از عمده فروشان چند سبک مختلف ارائه می دهند، در حالی که 

در اینجا برخی از سبک های رایج که ممکن است مشاهده کنید، و همچنین چهار موردی که ما ارائه می دهیم، آمده است. اگر 

 !سطح خاصی را دوست دارید، مطمئن شوید عمده فروش مورد نظر شما آن را دارد

د می کند زیرا به شما امکان می دهد چند ترکیب بسیار سرگرم کننده و رنگارنگ ایجا لیوان سطح مرمر یک –سنگ مرمر 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiiqMKU4YzyAhXXQUEAHaJSCDYQFjAAegQIBBAD&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FMug&usg=AOvVaw0pU7gA3QIV5YQEQmQPxrOR
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/


 

 
 

 .واقعا منحصر به فرد با سطح مرمر ایجاد کنید لیوان کرنگ مختلف را با هم مخلوط کنید. شما قادر خواهید بود ی

ساده تر و با ظاهر بهتر، جامد ممکن است انتخاب خوبی برای شما باشد. گاهی اوقات  نلیوا روی عکس چاپ برای یک-جامد

 ساده نگه داشتن همه چیز راه حلی است.

 تریم

 رنگ خنثی اضافه کند. لیوان سطح تریم بسیار عالی عمل می کند تا کمی جوش به یک

 سند!هستند. آنها همچنین عالی به نظر می ر مات های لیوان قبرخی از افراد عاش –ساتن و مات 

 تعداد سفارش

باید سفارش دهید. ممکن است انتخاب کردن در ابتدا سخت باشد، اما سعی کنید چیزی را  ماگ تعیین کنید که به نظر شما چند

خراش دهید. اگر یک کسب و کار هستید ، نه تنها می خواهید آنها را به مشتریان بسپارید ، ممکن است کارکنان شما نیز از 

 لیوان نی کنند ، بنابراین این را در نظر بگیرید. اگر رستوران هستید به عنوان مثال ، ممکن است بخواهیدیکی از آنها قدردا

را در قفسه کاالی خود عرضه کنید و در عین حال آنها را سرو کنید و نوشیدنی های گرم را به مشتریان تشنه  یسفارش های

 ارائه دهید.

 زمان تحویل

که ارزش پول شما را دارد باید زمان برگشت را از قبل تعیین کند. به این ترتیب ،  لیوان سفارشی هر شرکت عمده فروشی

شما در مورد مدت  فروش ای شما در زمانی مناسب و مطابق برنامه شما تحویل داده می شوند. اگر عمدهه لیوان می دانید که

ی شما در اولویت کم سفارش لیوان زمانی که برای اتمام پروژه شما نیاز دارد تردید می کند ، ممکن است نشانه این باشد که

 برای آن شرکت است.

ه سفارش دهید یا فقط می خواهید یک هدیه جالب برای بازدیدکنندگان دفتر داشته باشید ممکن است برای افتتاحیه رستوران آیند

 شما تنظیم شده است. عمده فروش برای هر چیزی که آماده می شوید ، مطمئن شوید که زمان بندی تولید قبل از شروع کار –

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-%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-%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-%d9%84%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d9%85%db%8c%da%a9%db%8c/


 

 
 

 

 دهای گمرکی برای تجارت شما عالی هستن لیوان اچر

به  محصوالت تجاری اه ، کافی شاپ ها و انواع مشاغل کوچک می توانند ازرستوران ها ، فروشگاه های دانشگ

 استفاده کنند. لیوان لشک

اما آنها نه تنها یک محصول عالی برای فروش ایجاد می کنند ، بلکه ارائه رایگان آنها به مشتریان احتمالی یا مشتریان بالقوه 

مردم اغلب کیفیت  –رایگان یا غیره  –می تواند به افزایش آگاهی از نام تجاری شما کمک کند. در مورد کاالهای تجاری 

 بط می دانند.محصول را با کیفیت کسب و کار مرت

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/


 

 
 

با  لیوان ددر عوض ، روی چن-نکنید هدیه بنابراین ، قلم های چسبناک یا شارژرهای تلفن مارک دار که کار نمی کنند را

 کیفیت باال سرمایه گذاری کنید!

 وقتی می گوییم از انجام این کار خوشحال خواهید شد ، ما را باور کنید.

 !خود موفق باشید سفارش عمده با

های قهوه عمده فروشی می دانید ، به آنجا بروید و با  بهترین لیوان این پنج نکته را در مورد انتخاب اکنون که

 دهید. سفارش اطمینان

های قهوه سنتی سنتی چین هستید، لیوان های سرامیکی سفارشی را امتحان کنید، که برای  لیوان اگر به دنبال جایگزینی برای

  کاربردهای مختلف مناسب است.

 رای شروع آماده اید؟ همین امروز با تیم تخصصی ما تماس بگیرید.ب

amedprint :ارائه دهنده خدمات آنالین 

 تابلو چاپ . کریستال 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

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

 ما ارسال نموده تا درب منزل تحویل بگیرید

 

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/

