
 

 

 کنید طراحی مادر روز مخصوص عکس لیوان

 

 رویژه روز ماد لیوان روی عکس چاپ ایده های برتر

ایجاد کنید که تضمین شده است مدت ها پس از باز شدن لبخند به همراه دارد. مادر از آن  هدیه ویژه روز مادر امسال یک 

برای قهوه صبحانه، چای عصرانه یا شکالت داغ عصرانه استفاده می کند. و با هر بار استفاده، او به شما فکر خواهد 

 که میتوانید با حداقل مبلغ به مادران  گ می باشدیکی از بهترین و مناسب ترین هدایا ویژه این روز بزر لیوان روز مادر کرد.

 بزرگوار تقدیم کنیم.

 است. سفارشی عکس لیوان هدیه؟ این یک

، مادربزرگ یا یک الگوی خاص زن را مادر های مورد عالقه خود را مرور کنید و تصمیم بگیرید که کدام یک عکس

خوشحال می کند. با یک پیام شخصی می توانید از یک تا چهار عکس اضافه کنید. حتی یک فهرست کلیپ آرت وجود دارد 

 که باید مورد توجه شما قرار گیرد.

دور تا دور  چاپ پانوراما سرامیک محکم و قابل شستشو در ماشین ظرفشویی ساخته شده و دارای یکهای ما از  لیوان همه

سانت به همراه یک دسته  9سانتی متر و قطر  21سفید یا رنگی انتخاب کنید که دارای قد  ماگ است. شما می توانید از یک

 آب گرم آسان است.باشد. همچنین از نظر مایکروویو ایمن نیست ، بنابراین گرم کردن 

 روز مادر چند مرحله را دنبال کنید. لیوان چاپ برای

 های خود را آماده کرده و دور کنید. عکس اونسی خود هستید؟ 11عکس  طراحی لیوان قهوه آماده شروع

 این روند:

o  تصاویر خود را از رایانه، گالری تصاویر یا حسابهایFacebook  یاInstagram .خود بارگذاری کنید 
o صورتی  اتصمیم بگیرید که آیا یک لیوان سرامیکی استاندارد با رنگ های سفید، سیاه، قرمز، سبز ، زرد، آبی، قهوه ای ی

 می خواهید.
o انتخاب کنید عکس طرح خود را با استفاده از یک تا چهار 
o )متن سفارشی را اضافه کنید، اندازه قلم، رنگ، تراز و سبک خود را انتخاب کنید )مانند ایتالیک یا پررنگ 

https://www.hamedprint.ir/%d9%84%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d9%85%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%b1-%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%da%a9%d9%86%db%8c%d8%af/
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/


 
o  .در صورت تمایل، کلیپ آرت را اضافه کنید 
o .قبل از اینکه سفارش خود را انجام دهید، پیش نمایش خود را بررسی کنید 

 

اگر دوست دارید، دو تا سه استفاده کنید.  عکس خود، آزمایش کنید. شاید شما می خواهید از یک سفارشی لیوان هنگام ایجاد

های ویژه شما بهترین است. یا چهار  عکس تصویر بارگذاری کنید. طرح های مختلف را امتحان کنید تا ببینید کدام یک با

 تقویت کنید. clipartخود را با  لیوان تصویر عمودی بارگذاری کنید. شما همچنین می توانید

 از آن لذت ببرید. جادویی لیوان چاپ با

را انتخاب کنید. مادر پس از باز کردن هدیه  جادویی لیوان در اینجا گزینه جالب دیگری برای تعجب مادر وجود دارد. یک

های سفارشی  عکس ،ا بعد وقتی او مایع داغی می ریزدسیاه ساده دریافت کرده است. ام لیوان کخود فکر خواهد کرد که ی

 شما ظاهر می شود!

یا  JPEG  ،PNG  ،JPGفقط به یک مرحله نیاز دارد. شما تصویر خود را به صورت  ماگ جادویی اونس. 11سفارش 

BMP ا اضافه کند، شما می رسد، سیاه می شود. اما وقتی مادر قهوه یا چای داغ خود ر لیوان بارگذاری می کنید. وقتی

 ظاهر می شود. عکس نای

 ایده هایی نیاز دارید؟ –در عین حال مقرون به صرفه  –ویژه  لیوان نآیا برای ایجاد آ

 ایده های عکس

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/


 

 

 

 لیوان روز مادر

ر ست داشته اند؟ دها را واقعا دو عکس به حسابهای فیس بوک یا اینستاگرام خود نگاه کنید. آیا مادر یا مادربزرگ چند تا از

 اینجا چند ایده دیگر وجود دارد:

o عکس های تعطیالت 
o عکس های عروسی 
o عکس های خانوادگی تاریخی 
o عکس های کودک 
o اجتماعات خانوادگی 
o عکس های زیبا 
o عکس حیوانات خانگی 

خود را با گفتن اینکه مادر چقدر دوستت دارم از او قدردانی و شخصی سازی کنید. یا گفته یا  لیوان عکس دهمچنین می توانی

قهوه وی را پس از رسیدن از آبنبات ،  لیوان آیه مورد عالقه او را اضافه کنید. اگر می خواهید مسافت بیشتری را طی کنید،

 دانه های قهوه یا کیسه های چای پر کنید.

اش لذت می برد، وقت ویژه او حتی بیشتر  لیوان شخصی هوه صبحانه اش را دوست دارد. اکنون وقتی ازمی دانید که مادر ق 

 سرگرم کننده خواهد بود. او بارها و بارها از شما برای این هدیه ویژه روز مادر تشکر خواهد کرد.



 

ضمانت  ٪100به موقع برای تعطیالت ویژه مادر می رسد. ما  سفارشی لیوان چاپ دامروز سفارش دهید تا مطمئن شوی

“Love-It ”.را ارائه می دهیم 

 

 :آنالین خدمات دهنده ارائه  حامد چاپ

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

 ارسال ما 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 

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/
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/
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... PDF دانلود  Adobe Illustratorطراحی لیوان قهوه در 

 

 کنیم تزئین را ها لیوان چگونه

 مواد... PDFچگونه لیوان ها را تزئین کنیم دانلود 

 

 غذاخوری تا حیوانات جمجمه از لیوان: ساخت تاریخچه

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%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/%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%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/


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

 

 چیست؟ رنگ هدهند تغییر جادویی لیوان

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

 

 تیشرت نمایش صفحه روی چاپ از مختصری تاریخچه

 آیا... PDFصفحه نمایش تیشرت دانلود  تاریخچه چاپ روی

 

 قهوه های لیوان تکامل

 تا به...آیا  PDFتکامل لیوان های قهوه دانلود 

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%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/%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%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/


 

 

 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/%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/%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/

