
 

 کرد شروع را سفارشی لیوان چاپ تجارت خانه از توان می چگونه

 

 چاپ . ساعت چاپ . کوسن چاپ . پازل چاپ . سنگ چاپ . تیشرت چاپ . لیوان چاپ

 فرش تابلو چاپ . کریستال

ارد کمی د سربار تجاری مدل دارید، احتیاج مورد چند به فقط شروع برای زیرا است عالی خانگی کار یک سفارشی لیوان ساخت

 چاپ و شما باید خالق باشید و محصولی بسازید که باعث لبخند مردم شود! بیایید نگاهی بیندازیم به آنچه شما برای راه اندازی و

 .دارید نیاز خانه از سفارشی لیوان

 به چه مواردی برای چاپ لیوان سفارشی نیاز دارید؟

 لیوان

 آنها آیا که بگیرید تصمیم آنجا از. کنید می انتخاب را لیوانی عنو چه که بگیرید تصمیم ابتدا. بود خواهد لیوان محصول اصلی شما

خود می فروشید یا آنها را به سفارش مشتری درست می کنید. اگر با طراحی های خود کار می کنید  سفارشی های طرح با را

بهتر است دسته های طرح عمده فروشی خریداری کنید. در صورت ساخت سفارش، یا مواد اولیه را در دست داشته باشید، یا به 

 یک فروشگاه بروید تا کاالهای مورد نیاز خود را بردارید.

 می ارائه که را مختلفی های سبک و دارد سازی ذخیره فضای به نیاز شما فروشی عمده روش. دارد مزایا و معایبی روش هر دو

 اما کند می کار بیشتر کمی فردی روش. دارید تقاضا صورت در نقل و حمل برای آماده کاالی یک شما اما کند، می محدود دهید

 یاصل تصاویر و لیوان سفید فراهم می کند. آنها ممکن است مثالً به جای فقط مشتری برای را تری خاص سازی شخصی امکان

 .بخواهند آبی لیوان یک روی را خاصی جمله دارید، انبار در که
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گفته شد، شما همیشه باید مقداری محصول خالی در دست داشته باشید زیرا به احتمال زیاد برای سفارشات فوری چند تماس 

 هدایای خود، خانه در سفارشی لیوان یا تجارت لیوان ده باشید که برای درخواست های فوری مربوط بهخواهید داشت. اگر آما

 لگرد لحظه آخری را تشکیل دهید.سا یا تولد

 

 وینیل

 .وینیل چسب یا وینیل قابل چاپ :دارد وجود روش دو خود چاپ لیوان های سفارشی برای

 وینیل چسبنده

نیست. این در طیف گسترده ای از رنگ ها و الگوها کار می کند. در حالی که می توانید آن را با قیچی  چاپ وینیل چسبنده قابل

است. این روش به شما امکان  Silhouette یا® Cricutبرش دهید، متداول ترین راه برای برش وینیل چسب با دستگاهی مانند 

د که می تواند شامل الیاف ظریف، قلم های چرخان یا سایر جزئیات می دهد طرح های بسیار پیچیده و کامالً سفارشی ایجاد کنی

 خوب باشد.

، دو گزینه پیش رو دارید. نوار انتقال به شما امکان می دهد بدون نیاز به برداشتن و قرار دادن همه لیوان هبرای انتقال طرح ب

 می فراهم لیوان چسب را نیز برای اتصال طرح به عناصر مختلف مانند برگ، حروف، نقاط و غیره، طرح خود را حرکت دهید. نوار

 .کند

 وینیل خود چسب

 می است، شده تعبیه آن در زیادی آب ضد عنصر که حالی در و است مات یا شفاف براق، دارای چاپ قابل چسب خود وینیل

راحی های بزرگتر، ساده تر و ط برای گزینه ترین محبوب چاپ قابل وینیل. کنید بیشتر را آن دوام الیه چند ورق یک با توانید

 دهد می را امکان این شما به داد، برش نیز مشابهی دستگاه یا ®Cricutکلیپ آرت است. اما می توان آن را با استفاده از دستگاه 
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بتنی م های پروژه برای انتخاب بهترین چسب خود وینیل این، بر عالوه. کنید ایجاد نیز را تر پیچیده های طرح از وسیعی طیف تا

 .است عکس بر

 و هکند پوست راحتی به را خود طرح سپس کنید، چاپ ننقاشی وینیل خود چسب این است که شما می توانید مستقیماً روی آ

 .بچسبانید

، به یک رایانه یا لب تاب خانگی و هر نوع نرم افزار طراحی نیاز دارید. متناوباً، اگر شما خانه از سفارشی لیوان چاپ ربرای شروع کا

یا قالب دیگر  jpeg  ،tiffیک هنرمند هستید می توانید طرح خود را بکشید یا رنگ آمیزی کنید، سپس آن را به سادگی در قالب

 تصویر قابل اجرا اسکن کنید.

 حمل دریایی

 یک به ریعس دستیابی برای راه بهترین تبلیغات اینترنتی چگونه می خواهید محصوالت خود را به دست مشتریان خود برسانید؟

رخ حمل و نقل محلی و ن حتماً. باشد کشور از خارج تواند می که شود می مشتری ایجاد باعث همچنین اما. است بزرگ هدف بازار

بین المللی را به همراه هزینه بسته بندی ایمن محصول خود بررسی کنید تا در مقصد بدون آسیب برسد. هزینه های حمل و نقل 

 را در نظر بگیرید یا هزینه حمل و نقل جداگانه ای داشته باشید که مشتری بر اساس موقعیت مکانی خود پرداخت می کند.

 وب سایت نیاز داریدشما قطعاً به یک 

 کمک افراد از بسیاری به خانه از فروش چیزی به ما یاد داده باشد، ارزش اینترنت است! توانایی کار در خانه و COVID-19اگر 

 ار خود محصوالت توانید می و شوند می باز دوباره رویدادها و بازارها که هنگامی حتی. بمانند آب روی اقتصادی نظر از تا کند می

 شیبخ باید دهید، می آنالین صورت به را خود های سفارش لیوان صورت حضوری در آنها بفروشید، به مشتریان خود توانایی به

 کار کنید. PayPal آسان های پالگین با الکترونیکی تجارت در. باشد شما تجارت از مهم

 مواد بازاریابی

ر ، هتجارت خالق ید مواد بازاریابی خود را بسازید. شما به عنوان یکشما در حال حاضر رایانه و وینیل دارید، بنابراین می توان

فرصتی برای افزایش فروش با بازاریابی خالقانه دارید. چرا وقتی می توانید کارتهای مغناطیسی ایجاد کنید، از کارتهای بازرگانی 

آالت کوچک یا تیشرت با آرم خود را امتحان  کاغذی استفاده کنید؟ و دست دادن قلم ها را با آرم خود فراموش نکنید. یک زیور

کنید تا به مشتریان خود در مورد آنچه می توانید طراحی کنید اشاره کنید. برای سفارشاتی از این دست یا همان مقدار کمتر، 

کرد. اما همان چیزی را که می خواهید برای خرید یک دسته قلم یا سایر محصوالت با مارک تجاری خرج کنید، هزینه خواهید 
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آنچه ایجاد می کنید تأثیر ماندگاری بیشتری خواهد داشت. )و می تواند منجر به سفارشات خاص مشتریان شما برای پروژه های 

 ویژه باشد(

 طرحی برای تجارت و چاپ لیوان تبلیغاتی یا لیوان سفارشی

 به مشاغلی نوع هر. نیستید مناسب تجارت ید یککن می کار خودتان و کنید می کار خانه تصور نکنید که فقط به این دلیل که در

 .دهید می دست از هدف بازار یا خود روند در را خألهایی شما این، وجود بدون. دارد نیاز برنامه یک

 

 برنامه شما الزم نیست پیچیده باشد. می تواند روی یک برگ کاغذ قرار بگیرد. شما به سادگی باید تعیین کنید:

 چی میفروشم؟

 من به چه کسی می فروشم؟

 چگونه محصول خود را به دست خریدارانم می رسانم؟

 چگونه خودم را بازاریابی می کنم؟

 واهدخ پیش را شما تصمیمات و تجارت بزرگترین سوالی که باید از خود بپرسید این است: چرا من این کار را می کنم؟ این پاسخ

ا انجام می دهید، مدل خود را بر اساس موجودی انباشته ای دنی با خود هنری کارهای گذاشتن اشتراک به برای را کار این اگر. برد

که ایجاد می کنید و بازاریابی خود را بر اساس افرادی که به دنبال تولیدات هنری دستی هستند، قرار خواهید داد. اگر در حال 

 ای شرکتی( و کادو می روید.رویداده ، عروسی) ریزی برنامه و رویداد بازار به هستید، درآمدزایی برای چاپ لیوان ایجاد و

 هر روز آسان نیست، اما شما سرگرم خواهید شد!



 

مشاغل خالق سرگرم کننده هستند اما مواقعی پیش می آید که مهلت های قانونی، تأخیرهای حمل و نقل یا پروژه های مشکوکی 

ر در خانه، روزهای پر استرسی را پشت که عقب افتاده اند شما را ناامید می کنند. مشکلی نیست هر مشاغلی، حتی مشاغل مستق

 سودمند نیز کارآفرینی اندازه به کمی موارد حال، این با! هستند آور استرس کارآفرینی اندازه به کمی موارد و –سر می گذارند 

ساخت لیوان  کنید، منتقل مشاغل به را ها ویژگی این خواهید می و باشید هنرمند و خالق دارید دوست اگر. هستند

 .باشد مناسب شما برای تواند می ارشیسف

 نتیجه

 شما ارک و کسب مدل به بسته این. دارید نیاز خالی آشامیدنی لوازم یک به شما خانه، در مستقر لیوان سفارشی برای راه اندازی

 چسب، وینیل وینیل از استفاده با شما های طراحی آیا که بگیرید تصمیم باید همچنین. باشد منفرد یا عمده خرید تواند می

 برش ظریف العاده فوق های طرح صورت به را آن توان می اما نیست چاپ قابل چسب وینیل. شود می ساخته دو هر یا چاپ قابل

 روی بر شما طرح چاپ و است چسب خود چاپ قابل وینیل. شود می استفاده طرح چسباندن و جابجایی برای انتقال نوار از. داد

 .است آسان محصول

Waterslide  به شما امکان می دهد قبل از تنظیم شدن طرح، آن را به اطراف حرکت داده و با اسپری فیکس کننده آب بندی

کنید )جداگانه فروخته می شود(. اختصاص دادن زمان برای برنامه ریزی تجارت خود و فکر کردن در مورد حمل و نقل و بازاریابی، 

لیوان  ه داشتن یک مشاغل خانگی آسان نیست، اما برای انواع خالق، یکموفقیت شما را بسیار افزایش می دهد. همیش

 .باشد ارزش با بسیار کار یک تواند می سفارشی

 :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 تساخ

  متون تخصصی ترجمه و تایپ و …و بروشور

 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
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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/


 
 کنیم تزئین را ها لیوان چگونه

 مواد... PDFچگونه لیوان ها را تزئین کنیم دانلود 

 

 غذاخوری تا حیوانات جمجمه از لیوان: ساخت تاریخچه

 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

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/%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/


 

 

 قهوه های لیوان تکامل

 تا به...آیا  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/

