
 

 شما سفارشی لیوان کار و کسب برای بزرگ افتتاحیه های ایده

 

 یوانل • لیوان • سفارشی عکس لیوان • سفارشی قهوه یوانل • سفارشی قهوه فنجان • لیوان چاپ

 جادویی لیوان چاپ • شخصی عکس با لیوان • شخصی لیوان • حرارتی

 کسب و کار چاپ لیوان

 از لیوان قهوه مختلف های لیوان شما فروشگاه. پیوست حقیقت به خود کسب و کار چاپ لیوان سرانجام رویای شما در زمینه

 و کوسن ،سنگ،سفارشی های تیشرت های شخصی گرفته تا لیوان های تغییر دهنده گرما را به فروش می رساند. شما همچنین

 یکی. دهید گسترش را خود وسایل تعداد دارید آرزو و فروشید می قهوه خود فروشگاه در همچنین شما. فروشید می را دیگر موارد

 دسته ،سفید سرامیکی انلیو اپچ کار و کسب میتوانید  که باشد می چاپ لیوان با عکس شخصی ها روش موثرترین از

 .کنید انتخاب را …و مات ای شیشه ،جادویی یا حرارتی ،رنگی

قط سپاسگزار هستید که سرانجام رویای خود را به واقعیت تبدیل کردید. افتتاحیه در حال حاضر، شما به وجد آمده اید و ف

 دهش خارج ایده از تازه شما حال، این با. دارید زیادی ریزی برنامه شما و است شده ریزی برنامه آینده ماه برای شما فروشگاه بزرگ

 .اید

 مشاغل ورت به را محلی مردم که محلی ندارید، کسب و کار چاپ لیوان شما کوچکترین سرنخی برای نحوه ایجاد یک افتتاحیه بزرگ

 !کنیم کمک شما به بیایید. کند می جذب خود لیوان شخصی
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 یک سبد هدیه کوچک شامل چاپ عکس روی لیوان ایجاد کنید -1

 با لیوان یهدیه کوچک حاوسبد هدیه لزوماً نباید بزرگ باشد یا حاوی چندین چیز پرهزینه باشد. در عوض، می توانید یک سبد 

 ارتتج نمایانگر که چیزی هر و کوسن چاپ ،طرح دلخواه با چاپ یک تیشرت لیوان، یک ایجاد برای کوپن یا سفارشی عکس

 .کنید ایجاد باشد شما

همچنین با همکاری با مشاغل دیگر می توانید مواردی را که در فروشگاه شما موجود نیست اضافه کنید. می توانید از آنها سوال کنید 

که آیا مایل هستند محصولی را برای افتتاحیه در سبد هدیه شما قرار دهند. از آنجا که در حال اجرای یک بازی رایگان هستید، می 

گسترش دهید تا افراد بیشتری را به مراسم افتتاحیه خود جذب کنید. این را از طریق سیستم عامل های رسانه خواهید این خبر را 

رادیو یا  طریق از را آن توانید، می اگر. بگیرید تماس محلی تأثیرگذار یک با کنید سعی  های اجتماعی خود پخش کنید.

 .کنید تبلیغ تلویزیون

 یچاپ عکس روی لیوان دسته و داخل رنگ

 را برای اعالم افتتاحیه بزرگ خود رد کنید کریستال یا سنگ روی چاپ های گران مانند چاپ -2

 به را محصوالت این دارند تمایل آنها آیا که کنید سوال فروشگاه محلی دهید و از چند سفارش می توانید موضوعات مارک دار

ی رایگان کاال دادن و کردن انبار برای فرصتی فروشگاهی هیچ کنیم نمی فکر. خیر یا کنند منتقل خود مشتریان به رایگان صورت

 به مشتریان خود را رد کند. زیرا این امر باعث افزایش فروش آنها نیز می شود.

 رافیکت دارای که کنید انتخاب را محلی فروشگاه آنها فقط باید وقتی کسی خریدی دارد آن را بدهند. به همین دلیل شما باید یک

توانید در خارج از فروشگاه خود بایستید، چیزهای خوب مارک دار با  می. دهید تحویل خودتان را آنها توانید می همچنین. باشد زیاد

 نام ، تاریخ راه اندازی و مکان فروشگاه خود را به افرادی که از آنجا عبور می کنند منتقل کنید.
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 یک فروشگاه پاپ آپ راه اندازی کنید -3

 هر در افراد شما مخاطبان فروشید، می خود فروشگاه در را چاپ لیوان قهوه دیگر انواع و شخصی عکس با لیوان چاپ از آنجا که

ن رویدادی باشد که مطابق با همان مشخصات جمعیتی شما باشد. در این میزبا که کنید پیدا را ای فروشنده باید شما. هستند سنی

 نمایش هب را جادویی یا حرارتی و رنگی ،سرامیکی لیوان مراسم می توانید فضایی را اجاره کنید تا غرفه خود را برپا کردنید. انواع

 .بگذارید

ید می کند. می توانغرفه خود را با استفاده از یک سفره سفارشی با نام و آرم خود تزئین کنید. این غرفه شما را از دیگران متمایز 

 .دهید هدیه مردم به را قهوه رایگان توانید می حتی. کنید انتخاب خود غرفه برای رنگ تم قهوه ای یک

 جاریت نام دارای باید ها برچسب و ها کیف. دهید هدیه مردم به شما از چیزی خرید هنگام در تا بخرید تبلیغاتی کیف یا برچسب

 .است مهم شما نظر از که …ماعی ، وب سایت ، آدرس کسب و کار واجت های رسانه های دسته ، آرم ،

 کیف های سفارشی تهیه کنید -4

 خود تمحصوال دادن قرار برای عمومی کیسه یک از استفاده جای به. کنید تهیه خود فروشگاه یشما باید کیف های سفارشی را برا

 را اشم کیف و رود می بیرون شما مشتری وقتی. دهید قرار خود کار و کسب منا با سفارشی کیف یک در را آنها فروش، هنگام در

 تریانمش از برخی است ممکن که است حالی در این. بینند می آن روی را شما نام نیز بینند می را آن که دیگری افراد دارد، دست در

 .یابد می افزایش شما کار و کسب نام یادآوری در افراد توانایی. کنید ایجاد را جدید

 افراد را تشویق کنید تا به فروشگاه شما بیایند -5

 توانند می آنها. کند شما فروشگاه در روز افتتاحیه بزرگ خود، می توانید یک کارمند استخدام کنید تا افراد را متقاعد به بازدید از

ا این فقط برای افرادی است که در زیر. دهند اطالع را کنند می دریافت بروند فروشگاه به امروز اگر که رایگانی چیزهای مورد در

 دیده دور از که دهید، قرار آن روی ”تخفیف بزرگ“مراسم افتتاحیه شرکت می کنند. شما همچنین باید یک بنر بزرگ با کلمات 

 .شود می

تاحیه ر افتد تا. دهید سفارش را خود لیوان های قهوه سفارشی اگر به دنبال راهی برای کاهش هزینه ها هستید پیشنهاد می کنیم

 ادهد جزئیات با را ها لیوان ما. دهیم می ارائه خود مشتریان به را لیوان چاپ تفروشگاه شما به مشتریان شما منتقل شوند. ما خدما

 .داد خواهیم تحویل موقع به خود شده

 :آنالین خدمات دهنده ارائه  حامد چاپ
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 ویزیت، کارت بنر، انواع چاپ و طراحی ؛اتومات دسته برنجی، چندرنگ، ژالتینی، مهر انواع ساخت

  متون تخصصی ترجمه و تایپ و …و بروشور کاتالوگ، تراکت،

 چاپ . ساعت چاپ . کوسن چاپ . پازل چاپ . سنگ چاپ . شرت یت چاپ . لیوان چاپ

  بشقاب چاپ . فرش تابلو چاپ . کریستال

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

 بگیرید تحویل منزل درب تا نموده ارسال ما برای را خود

  

 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
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 کنید ایجاد Illustrator Adobe در قهوه لیوان طرح یک

 لیوان... PDF دانلود  Adobe Illustratorطراحی لیوان قهوه در 

 

 کنیم تزئین را ها لیوان چگونه

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

 

 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

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%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 رکا 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/

