
 

 
 

 لیوان کار کسب های فرصت

 

 زیبا، لیوان به سختی کسی وجود دارد که نوشیدن نوشیدنی را حداقل یک بار در روز ترجیح ندهد. و اگر هر روز صبح یک

قدیمی خود را روی لیوان خود مشاهده می کنید، چه می کنید؟ این باعث می شود روز شما خوب شود و  عکس یا عکس یک

شما را برای کل روز پیش رو تازه کند. اگر شما نیز به دنبال راه اندازی مشاغل آنالین برای ایجاد خالقیت خود هستید، 

 .باشد شما برای ایده بهترین تواند می لیوان چاپ تجارت

 کرد؟ شروع را لیوان چاپ کار یک توان می چگونه –حال سوال این است 

 شروع راحتی به را خود لیوان چاپ حل که در آینده بحث خواهیم کرد، کارخوب، شما می توانید با دنبال کردن یک سری مرا

 .کنید

 تواند می چاپ لیوان کار یک چگونه که بدانید باید شما کنید، درک را چاپ لیوان به گام شروع کاراما قبل از اینکه راهنمای گام 

 .باشد مفید شما برای

 نلیوا چاپ آنالین سفارش

 یگالر

 :شود هاستفاد زیر صورت به تواند می سفارشی لیوان روی عکس چاپ زیرا باشد خوبی ایده تواند می سفارشی چاپی لیوان فروش

o هدایای شرکتی برای کارمندان و فروشندگان 

o ه تولد برای دوستان و اعضای خانوادههدی 

o غیره و عروسی؛ هدایای. 

 .شوند استفاده تبلیغات و تجاری مارک برای توانند می همچنین ها لیوان عالوه بر این، این

https://www.hamedprint.ir/%d9%81%d8%b1%d8%b5%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%a9%d8%b3%d8%a8-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%84%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86/
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/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/


 

 
 

 خود، دائمی مشتریان به خود های نشان و آرم با سفارشی لیوان به عنوان مثال، یک شرکت می تواند نام تجاری خود را با اهدای

 د.کن می کمک نیز شما برند از آگاهی افزایش به بلکه کند می خود درگیر را شما مشتریان تنها نه این. دهد ارتقا

 .کند ایجاد شما برای را زیادی تجاری های فرصت تواند می لیوان چاپ هاین بدان معنی است ک

 .کنید اندازی راه موفقیت با را خود لیوان چاپ ید شروع کنیم که چگونه می توانید کاربنابراین، بیای

 

 طرح تجاری .1

مهم نیست که چه شغلی را شروع می کنید، برنامه ریزی مناسب اولین و مهمترین نیاز است. شما باید اهداف خود را به وضوح 

درک کرده و تعریف کنید و محدودیت های هزینه خود را نیز در نظر بگیرید. اهداف به درستی تعریف شده و برآورد بودجه 

 شده هستند. مشخص، دو سنگ بنای یک طرح خوب اندیشیده

 نوع درست لیوان را انتخاب کنید .2

 نوع لیوان

 انواع مختلفی در بازار موجود است که می توانید انتخاب کنید.

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/


 

 
 

 

 چاپ ، لیوان قهوه برجسته ترین و مورد درخواست ترین است. شما همیشه می توانیدلیوان چاپ صنعت کل در – لیوان قهوه

 ر دیگری بفروشید.فک بدون را سفارشی لیوان روی

در برابر درجه حرارت باال مقاوم بوده و به راحتی تمیز می شود. از آنجا که گرما را بهتر حفظ  سرامیکی لیوان – لیوان سرامیکی

 .است مناسب بسیار …می کند، برای نوشیدنی های گرم مانند قهوه، چای، یا حتی شکالت داغ و 

کلی از شیشه ساخته می شود، بسیار نوآورانه است و برای نوشیدنی های سرد مانند  طور به که شفاف لیوان کی – لیوان شفاف

 آب میوه ، نوشابه، قهوه سرد و غیره بسیار مناسب است و مردم عاشق قرار دادن طرح روی سطوح شفاف هستند.

می دهند. آنها نه تنها زیبا  ترجیح را خاکی های ماگ یا سفال اغلب هستند ساز دست وسایل عاشق که افرادی – لیوان سفالگری

 به نظر می رسند بلکه به دلیل تجزیه آسان، سازگار با محیط زیست نیز هستند.

 .است عالی ای گزینه دارند دوست را ورزش که افرادی برای ورزشی مضمون با لیوان – لیوان ورزشی

مسافرتی برای مسافران مسافت طوالنی مانند دوچرخه سوارانی که حمل نوشیدنی های گرم یا سرد را  لیوان – لیوان مسافرتی

 ترجیح می دهند مناسب است.

 زنگ و خوردگی برابر در پیداست نامش از که همانطور استیل استنلس جنس از لیوان یک – لیوان از جنس استنلس استیل

 ب و هوای مرطوب ایده آل است.آ در نوشیدنی حمل برای و است مقاوم زدگی

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/


 

 
 

 شما می توانید با توجه به مشتریان هدف و برآورد بودجه خود، یک، دو، انواع مختلف انتخاب کنید.

 ار شما قرار دهد.اختی در را رقبا از فروشگاه کردن جدا چگونگی و محصوالت نوع مورد در دقیق اطالعات تواند می حامد چاپ

 روش چاپ مناسب را انتخاب کنید .3

 روش چاپ

 .کنید انتخاب توانید می که دارد وجود چاپ شتعدادی رو

 چاپ لیوان قهوه با صفحه نمایش مستقیم

در این روش، جوهر از طریق یک صفحه یا مش عبور می کند. چاپگر یک شابلون به مش کشیده شده می زند. سوراخ های کوچکی 

 .دهد می ش لیوان که در استنسیل وجود دارد، تصویر نهایی را روی

 هگزین تواند می صفحه روی تقیممس چاپ هستید، استخوانی چینی یا سفالی های لیوان اگر به فکر ایجاد طرح های ساده روی

 خواهند نمی گسترده تصویر یا همپوشانی های رنگ حد از بیش که کسانی و کوچکتر های طرح برای همچنین. باشد مناسبی

 .است مناسب

 

 .باشد کم بودجه با تجارت یک برای عالی گزینه یک تواند می کند، می کمک آن ایجاد به ساده های طراحی با

https://www.hamedprint.ir/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjZiPHJtbXxAhXRup4KHX3iAYUQFjAAegQIBRAD&url=https%3A%2F%2Ffa.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25DA%2586%25D8%25A7%25D9%25BE&usg=AOvVaw3nxQBjzPlNAGmjWUw8Hi8H
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/


 

 
 

 چاپ لیوان سفارشی را منتقل یا چاپ کنید

 نیچی های لیوان روی چاپ چاپ قدیمی است. این کار عمدتا برای روش یک شود، می گفته نیز لیتو چاپ آن به که انتقالی، چاپ

 می را لیوان یگر تصویر یا طرحی را روی کاغذ مخصوصی نقاشی می کند و روچاپ یک اصوالً،. است مفید استخوانی یا سرامیکی

. ندک می اعمال آشامیدنی ظروف روی دستی صورت به را آن چاپگر. شود می منتقل آب اسالید انتقال یک پست، پوشش. پوشاند

 لیوانهای یبانی می کند. براپشتی رنگ از ای گسترده طیف از اما است، صفحه مستقیم چاپ از تر پرمشغله و کندتر گرچه

 .است مناسب چاپ برای بزرگ تا متوسط سطح با تبلیغاتی

 چاپ لیوان عکس دیجیتال

 رایب همچنین. کند می چاپ مخصوص روکش با کاغذ روی مستقیماً را طرحی یا تصویر چاپگر که است فرایندی چاپ دیجیتال

شود. آی تی به ایجاد ظاهری تمام رنگی و دائمی کمک می کند و همین  می استفاده لغزش انتقال از بستر روی تصویر از استفاده

 ویژگی است که آن را به روشی عالی برای متن ها یا تصاویر با کیفیت تبدیل می کند.

 آل یدها استخوانی چینی لیوان ای سفالی ظروف سفالی، ظروف روی کارتونی عکس یا چاپ عکس این تکنیک به طور کلی برای

 .است

 سابلیمیشنچاپ 

( یکی از بهترین روش هایی است که تصاویری کامالً شفاف و با رنگ های Dye Sublimation Printing) رنگ سابلیمیشن چاپ

 مورد هنری آثار به دادن جوهر برای حرارت لاز انتقا زنده را ارائه می دهد. دلیل آن استفاده از رنگهای ارگانیک رنگ و استفاده

 .برسد نظر به جدید کامالً طوالنی های دوره برای طراحی شود می باعث این. است لیوان روی نظر

 محیط به و شود می محیطی براقیت به منجر همچنین دارند، نیاز رنگی دقیق مثل تولید به که تبلیغاتی لیوان بیشتر مناسب

 ت نیز سازگار است زیرا به مواد مضر مانند کادمیوم یا سرب نیاز ندارد.زیس

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi9kpjatbXxAhWTs54KHXFYAuMQFjAAegQIAxAD&url=https%3A%2F%2Ffa.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D8%25A8%25D9%2587%25D8%25B2%25D8%25A7%25D8%25AF_%25D9%2584%25DB%258C%25D8%25AA%25D9%2588&usg=AOvVaw2YE33W1BgnZ9nUfcZwVqrt
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.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiq9qbttbXxAhXF7Z4KHSfhAF4QFjABegQIAhAD&url=https%3A%2F%2Ffa.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25DA%2586%25D8%25A7%25D9%25BE_%25D8%25AD%25D8%25B1%25D8%25A7%25D8%25B1%25D8%25AA%25DB%258C&usg=AOvVaw3C0lKQbBnRytOfliQrMcaN
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/


 

 
 

 

 ثبت نام و مجوزها .4

 لیهک باید خود، مشاغل نوع طبق بعالوه،. است اجباری قانونی نظر از شما کار و کسب ثبت کوچک؛ یا بزرگ –تجارت شما چه باشد 

 ا اطمینان حاصل کنید که در آینده با مشکل قانونی روبرو نخواهید شد.ت کنید دریافت کار همان برای را الزم مجوزهای و مجوزها

برای بررسی تمام مجوزها و مجوزهای مورد نیاز، می توانید به دفتر دفتریاری شهرستان خود مراجعه کرده و از روش کسب مجوزها 

 و مجوزها مطلع شوید.

هستید ، تعداد مجوزها و مجوزهای مورد نیاز شما می تواند در مقایسه توجه: به طور کلی، اگر به دنبال افتتاح یک فروشگاه آنالین 

 با مجوزهای مورد نیاز برای مشاغل آفالین کمتر باشد.

گرچه هر دو مشاغل آنالین و آنالین مزایای خاص خود را دارند، اما امروزه یک تجارت آنالین از اهمیت بیشتری برخوردار است و از 

ور به محصوالت شما را فراهم می کند و خرید را بدون مراجعه حضوری تسهیل می کند، از اهمیت آنجا که دسترسی از راه د

بیشتری برخوردار است. عالوه بر این، در زمان های رایج کرونا، مردم اغلب سفارش آنالین محصوالت را از مراجعه فیزیکی به 

 فروشگاه و خرید چیزی ترجیح می دهند.

 تجهیزات چاپ لیوان .5

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/


 

 
 

 ات چاپ لیوانتجهیز

اما چند تجهیزات رایج  دارد، بستگی کنید می انتخاب که چاپی شرو به لیوان روی عکس چاپ اگرچه تجهیزات مورد نیاز برای

 .است شده آورده زیر در ، بود خواهید نیاز مورد لیوان چاپ که تقریباً در همه نوع

o ( رایانهPC  یاMac) 

o برنامه طراحی 

o مطبوعات حرارتی 

o لیوان های آماده / دست ساز 

o کاغذ انتقال حرارت 

 

 عملیات تجاری چاپ لیوان

 .است ضروری کسب و کار مدل تنظیم. باشد داشته بستگی شما تجارت بودن آنالین فعالیت های تجاری می تواند به آفالین یا

گاه آجر و مالت افتتاح کنید، اما این کار می تواند پرهزینه باشد و فروش یک سفارشی لیوان چاپی اگرچه می توانید برای فروش

چاپ  برای انجام عملیات به نیروی انسانی بیشتری نیاز دارد. با این حال، اگر بودجه محدودی دارید و می خواهید کار تولید

 دخواه تری مناسب گزینه آنالین چاپ فروشگاه یک کنید؛ شروع تری کوتاه زمان مدت در گذاری سرمایه حداقل با را خود لیوان

 .بود

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/


 

 
 

 تمحصوال ارسال و بندی بسته تولید، اولیه، مواد تهیه از درست –اگر ذخیره سرمایه زیادی دارید، می توانید تمام عملیات خود را 

 نظیم کنید.ت را دیگری صرفه به مقرون های روش توانید می ندارید، زیادی سرمایه ذخیره اگر حال، این با. دهید انجام –

 اطارتب سازی قطره حل راه یک با توانید می ندارید، زیادی بودجه و کنید می اندازی راه آنالین چاپ برای مثال؛ اگر یک فروشگاه

 ضتعوی یا سفارش برگشت های درخواست کلیه و کرده جویی صرفه ها هزینه تحویل در کند می کمک شما به این. کنید برقرار

 ینا. بیاورید دست به سفارشی لیوان ن. یک مزیت اضافی وجود دارد که می توانید هنگام فروش آنالیکنید برطرف را سفارش

 یم را آنالین محصول طراحی افزار نرم حل راه طریق از خود انتخاب به طرحهایی ایجاد امکان مشتریان به اینکه – است این مزیت

 .کنید ادغام خود فروشگاه در توانید می که دهیم

روشگاه آفالین دارید، می توانید از ترکیب استراتژی های بازاریابی آنالین و آفالین برای گسترش ارتباطات خود استفاده کنید. اگر ف

 به عنوان مثال ، می توانید جزوه های تبلیغاتی یا روزنامه های منتشر شده را منتشر کنید.

ی باشد، فناوری دیجیتالی که همیشه در حال رشد است و ترجیح در حالی که یک فروشگاه آفالین نیز می تواند یک گزینه تجار

خرید آنالین، یک سایت آنالین برای تجارت شما همیشه می تواند گزینه بهتری باشد. برای ارتباط بیشتر با مشتریان بیشتر از 

می توانید تخفیف ها و مکان های دور، سایت شما می تواند به عنوان اولین رابط بین شما و مشتریان عمل کند. همچنین 

پیشنهادات خود را در سایت خود تبلیغ کرده و محصوالت خود را از طریق یک گالری زیبا به نمایش بگذارید. همچنین، می توانید 

نقشه ای را به فروشگاه آفالین خود اضافه کنید تا مخاطبان را بهتر جذب کند و در صورت عالقه به محصوالت و پیشنهادات شما ، 

 نها در بازدید از فروشگاه خود کمک کنید.به آ

 :کنید استفاده زیر موارد مانند دیجیتال بازاریابی های استراتژی از توانید می شما دارید، آنالین چاپ لیوان  اگر

 رسمی صفحات طریق از …و  LinkedIn توییتر، اینستاگرام، بوک، فیس در خود تجارت ارتقا –بازاریابی شبکه های اجتماعی 

 ود.خ

 کار و کسب نوع درباره توانید می همیشه کنید، شروع اجتماعی رسانه( های) پلتفرم کدام از نیستید مطمئن اگر –نکته حرفه ای 

 .کنید تحقیق بیشتر است، آن مناسب اجتماعی های( رسانه) بسترهای از یک کدام اینکه و خود



 

 
 

 که اییه شرکت یا هستند هنری لیوان د مشتریانی را که به دنبالتوان می که است شغلی شما چاپ لیوان به عنوان مثال، تجارت

 جارتت این شود می باعث این. کند جذب هستند، خود کارمندان یا مشتریان به دادن هدیه برای سازمانی سفارشی لیوان دنبال به

 .باشد مناسب رسمی غیر و رسمی – دارند مخاطب نوع دو هر که هایی عامل سیستم برای

 میغیررس و رسمی مخاطبان – کنند کار بیشتری تعداد دو هر توانند می بوک فیس و اینستاگرام چاپ لیوان، مشاغل در صورت

 که فقط برای مخاطبان رسمی مناسب تر است. LinkedIn برخالف

 

 بهینه سازی موتور جستجو

شما است. بدون اطمینان از اینکه کسب و کار شما در نتایج جستجو نشان داده می شود، ” نماینده مشتری“وب سایت شما مانند 

نمی توانید سود زیادی از وب سایت / فروشگاه خود کسب کنید. برای نشان دادن حضور آنالین خود به طیف وسیع تری از 

 ر روی روش های جستجوگرها متمرکز شوید تا سایت خود را در سطح باالیی قرار دهید.مخاطبان، باید ب

 شما می توانید ترکیبی از تکنیک های جستجوگرها را امتحان کنید و دریابید که کدام یک برای شما بهتر هستند.

 شامل: SEOچند استراتژی کلی 

o ،بهینه سازی محتوای سایت خود با کلمات کلیدی مناسب 

o ،اطمینان از بهینه بودن سرعت بارگیری وب سایت 

o اطمینان از پاسخگویی کامل وب سایت شما در همه دستگاه ها و اندازه صفحه و غیره 

o بازاریابی پولی 

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/


 

 
 

بازاریابی موتور جستجو همیشه گزینه ای برای دستیابی به نتایج بهتر در مدت زمان طوالنی است. اگر فکر می کنید توانایی سرمایه 

 .ددهی افزایش تر راحت و سریعتر را خود برند مورد در آگاهی و بروید آن سراغ به توانید می ، دارید را پولی تبلیغات ری درگذا

 بازاریابی ایمیلی

اگرچه مرسوم است، بازاریابی از طریق ایمیل همیشه یک گزینه عالی برای ارتباط با مشتریان فردی در سطح شخصی و سفارشی 

 ود بر اساس ترجیحات و نیازهای آنها است.کردن محصوالت خ

نظرسنجی هایی مانند نظرسنجی پس از خرید ، نظرسنجی رضایتمندی یا نظرسنجی پس از شکایت در ایمیل ها نه تنها به جذب 

ا رمشتریان کمک نمی کند بلکه می دانند آنها چه فکر می کنند بر این اساس، می توانید برنامه های تجاری یا محصوالت خود 

 دوباره استراتژیک کنید یا استراتژی های درآمدزایی خود را تقویت کنید.

 

 آماده چاپ و فروش لیوان چاپ سفارشی هستید؟

 چند اب. باشد خوبی ایده تواند می لیوان چاپ جارتاگر آن استعداد خالقیت را دارید و می خواهید با یک کسب و کار طال بزنید، ت

 خود را راه اندازی کنید و به سرعت سود خود را شروع کنید. لیوان تتجار راحتی به توانید می کردن، فکر خوب مرحله

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/


 

 
 

 نآنالی چاپ لیوان آیا به دنبال یک راه حل آنالین برای چاپ وب با یک محصول نرم افزار طراح آنالین محصول برای کسب و کار

ن نوشیدنی را حداقل یک نوشید که دارد وجود کسی سختی به.گرفت خواهد تماس شما با ما تیم و باشید تماس در هستید؟ خود

 کنید، می مشاهده خود لیوان روی را خود قدیمی عکس یا عکس یک زیبا، لیوان بار در روز ترجیح ندهد. و اگر هر روز صبح یک

 اندازی راه دنبال به نیز شما اگر. کند تازه رو پیش روز کل برای را شما و شود خوب شما روز شود می باعث این کنید؟ می چه

 .باشد شما برای ایده بهترین تواند می لیوان چاپ تالین برای ایجاد خالقیت خود هستید، تجارآن مشاغل

 

amedprint آنالین خدمات دهنده ارائه: 

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/


 

 
 

 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 جمهتر و تایپ و …و بروشور

 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 ارسال

 

 

 لیوان تزیین نحوه

 نحوه تزیین لیوان مواد و روش ها... PDFذانلود 

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/%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/


 

 
 

 

 لیوان تهیه طرز

 طرز تهیه لیوان مواد و روش ها... PDFدانلود 

 

 عکس لیوان تهیه طرز

 طرز تهیه لیوان عکس مواد و روش... pdfدانلود 

https://www.hamedprint.ir/how-to-make-mugs/
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/how-to-make-mugs/
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/


 

 
 

 

 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 

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%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/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%a7%d8%ad%db%8c-%d9%84%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-adobe-illustrator/


 

 
 

 

 کنیم تزئین را ها لیوان چگونه

 مواد... PDFم دانلود چگونه لیوان ها را تزئین کنی

 

 غذاخوری تا حیوانات جمجمه از لیوان: ساخت تاریخچه

 تجربه لذت... PDFن های قهوه دانلود لیوا ساخت تاریخچه

 

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/%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/


 

 
 

 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 

 

 هوهق های لیوان تکامل

 آیا تا به... 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/%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/%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/


 

 
 

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

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

 

 تبلیغاتی بازاریابی

 تکنیک محبوب... PDF 5انلود بازاریابی تبلیغاتی چاپ لیوان د

 

 لیوان چاپ های تکنیک

 لیوان و فنجان... PDFتکنیک های چاپ لیوان دانلود 
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