
 

 
 

 چگونه و چه | سابلیمیشن قهوه لیوان

 

 کنم؟ سفارشی را آن توانم می چگونه و چیست سابلیمیشن لیوان قهوه

 دار روکش لیوانهای این. اند شده طراحی لیوان روی عکس چاپ برای که هستند تخصصی های لیوان سابلیمیشن قهوه لیوان

 .هستند چاپ و سابلیمیشن ل برای نگهداری جوهرآ ایده لعابدار سرامیک سطح دارای که هستند مخصوص

،  بنابراین، اگر می خواهید کاالی تبلیغاتی یا هدیه ای ایجاد کنید که استفاده و ماندگاری خوبی برای مشتری شما داشته باشد

 .است گزینه بهترین لیوان قهوه سابلیمیشن

 نلیوا چاپ آنالین سفارش

 یگالر

 :دارید احتیاج زیر موارد به خود لیوان چاپ سازی شخصی برای –اول 

o چاپگر سابلیمیشن 

o دستگاه لیوان پرس 

o لیوان قهوه سابلیمیشن 

o جوهر رنگ سابلیمیشن 

o نوار مقاوم در برابر حرارت 

https://www.hamedprint.ir/%d9%84%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%d9%82%d9%87%d9%88%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%84%db%8c%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%86-%da%86%d9%87-%d9%88-%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87/
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/


 

 
 

o سابلیمیشن کاغذ 

 دسپس باید گرافیک یا تصاویر را انتخاب کنی

 قهوه است. لیوان اولین قدم انتخاب گرافیک، عکس یا الگوهای مناسب برای

 .دهید قرار خود خانگی حیوانات عکس تا گرفته آرم از لیوان یخبر خوب این است که می توانید تقریباً هر تصویری را رو

 

، برنامه های گرافیکی آنالین نیز وجود دارند که Suite Adobe خوشبختانه ، عالوه بر نرم افزارهای گران قیمت حرفه ای مانند

 انتخاب را یکی استوک در موجود های عکس نو غیره. بنابراین شما می توانید از میا Canvaبسیار خوب عمل می کنند، مانند 

 .کنید ایجاد چیزی تنهایی به یا بگیرید گرافیک یک خود مشتری از کنید،

 می یدهپیچ آن اطراف در که واقعیتی بهمراه را خود لیوان ابعاد. است منطقی لیوان ی یکنکته: فقط مطمئن شوید که تصویر برا

 .بسپارید خاطر به شود

 تا کنید فادهاست گرافیکی سرویس یک از توانید می کنید، تولید را عکس اگر شما یک گرافیست نیستید و نمی خواهید فقط یک

  .برسید سابلیمیشن هآماد هنری اثر یک به عالی ایده هر از

 تصویر را چاپ کنید

 .کنید استفاده خود انتخابی گرافیک چاپ اکنون می توانید از کاغذ انتقال سابلیمیشن برای

 یا“ 11 × 8.5 تواند می شما برای که کنید، استفاده باال کیفیت با کامل اندازه در سابلیمیشن شما به راحتی می توانید از کاغذ

11” x17 “باشد. 

https://www.hamedprint.ir/%DA%A9%D8%A7%D8%BA%D8%B0-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%86%D8%A7%D9%BE-%D9%84%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjfy4ue2tjxAhW7QzABHUq3CA0QFjAAegQIThAD&url=https%3A%2F%2Fwww.adobe.com%2Fca%2Fcreativecloud.html&usg=AOvVaw15PgiABymax_cejM4EDo4L
https://www.hamedprint.ir/%da%86%d8%a7%d9%be-%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%84%db%8c%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%86-%da%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/


 

 
 

 ست،ا خورده برش قبل از لیوان هانداز و مختلف ابعاد به توجه با که کنید خریداری را سابلیمیشن همچنین می توانید کاغذهای

 .کنید مراجعه باال لینک به. اونس 15 و 11 ،9 مانند

 استفاده صویرت چاپ برای” ماگ سابلیمیشن گرافیک“ تنظیم از و کنید استفاده سابلیمیشن برای این منظور، می توانید از چاپگر

 .کنید

 

استفاده می کنند. و ” mirror“نید، از گزینه در حالت ایده آل، حرفه ای ها برای اطمینان از به دست آوردن آنچه در تصویر می بی

 .انجامد می طول به بیشتری جوهر چاپ استفاده کنید، زیرا بدون بهبود نتیجه نهایی، DPI 300نباید از وضوح بیش از 

 دکنی کوتاه را سابلیمیشن کاغذ

عمده فروشی در اندازه های مختلف وجود دارند، بنابراین باید  سابلیمیشن های لیوان اکنون زمان برش کاغذ است. برخی از

 .اطمینان حاصل کنید که کاغذ را با توجه به ابعاد مورد نیاز بریده اید

 .بپیچید خود لیوان لبه ها را مرتب کنید و مطمئن شوید که می توانید به راحتی کاغذ را بدون هیچ مشکلی دور

 باشید خود لیوان روی عکس چاپ هآماد

 .گاه پرس خود را آماده کنید، باید دستلیوان روی عکس چاپ قبل از

تنظیم کنید. )حتماً دستورالعملهای چاپگر، ” سنگین-متوسط“درجه فارنهایت گرم کنید. فشار را تا شش دقیقه روی  400آن را تا 

 (است نمونه یک فقط این … کنید دنبال را خود لیوان کاغذ و

 .کند می جمع شما قهوه لیوان به سابلیمیشن از کاغذاین دستگاه آماده شده و گرمای کافی را برای انتقال آسان جوهر 

 می ارک آن با که را لیوانی اده اید بررسی کنید و نوعد سفارش که را سابلیمیشن کاغذ ااما جدیدترین دستورالعمل های همراه ب

 .هستند شما مناسب پیشنهادی تنظیمات شوید مطمئن تا کنید چاپ TEST کنید

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjQ7KP71dDxAhXM4zgGHYnwByUQFjABegQIAxAD&url=https%3A%2F%2Ffa.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25DA%2586%25D8%25A7%25D9%25BE%25DA%25AF%25D8%25B1_%25D8%25AA%25D8%25B5%25D8%25B9%25DB%258C%25D8%25AF_%25D8%25B1%25D9%2586%25DA%25AF&usg=AOvVaw2UU1L3jDkXqFngW5ZFLwSi
https://www.hamedprint.ir/%da%86%d8%a7%d9%be-%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%84%db%8c%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%86-%da%86/
https://www.hamedprint.ir/%DA%A9%D8%A7%D8%BA%D8%B0-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%86%D8%A7%D9%BE-%D9%84%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86/
https://www.hamedprint.ir/%da%86%d8%a7%d9%be-%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%84%db%8c%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%86-%da%86/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjQ7KP71dDxAhXM4zgGHYnwByUQFjABegQIAxAD&url=https%3A%2F%2Ffa.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25DA%2586%25D8%25A7%25D9%25BE%25DA%25AF%25D8%25B1_%25D8%25AA%25D8%25B5%25D8%25B9%25DB%258C%25D8%25AF_%25D8%25B1%25D9%2586%25DA%25AF&usg=AOvVaw2UU1L3jDkXqFngW5ZFLwSi
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjQ7KP71dDxAhXM4zgGHYnwByUQFjABegQIAxAD&url=https%3A%2F%2Ffa.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25DA%2586%25D8%25A7%25D9%25BE%25DA%25AF%25D8%25B1_%25D8%25AA%25D8%25B5%25D8%25B9%25DB%258C%25D8%25AF_%25D8%25B1%25D9%2586%25DA%25AF&usg=AOvVaw2UU1L3jDkXqFngW5ZFLwSi
https://www.hamedprint.ir/%DA%A9%D8%A7%D8%BA%D8%B0-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%86%D8%A7%D9%BE-%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/


 

 
 

 دقرار دهی essMug Heat Pr در را حرارتی ماگ

 .است رسیده فرا تصویر چاپ ، زمانلیوان پس از آماده شدن دستگاه پرس

 

 نوار. دارید نگه خود جای در را آن حرارت برابر در مقاوم نوار از استفاده با و بپیچید خود لیوان دور به را خورده برش قبل از کاغذ

 .بماند باقی خود محل در مراحل طول در کاغذ که کند می تضمین

 .یدکن شروع را سابلیمیشن روند. دهید قرار دستگاه داخل کاغذ به رساندن آسیب و شدن چروک بدون را خود  حرارتی لیوان باید

 دبرداری را لیوان

 .کنید جدا دستگاه از را لیوان دیمر خاموش شدر آخر، هنگامی که تا

 مقاوم ایه کوره میخ از که کنید حاصل اطمینان. برساند آسیب سطح یکپارچگی به اینکه بدون بردارید احتیاط با را کاغذ و لیوان

 بود خواهد داغ قاشق. کنید استفاده حرارت برابر در

 .شود خنک ساعت یک بگذارید لیوان قبل از استفاده از

 ؟آیا به دستگاه ماگ پرس نیاز دارم

رس پ یوانل دستگاه از استفاده کار این انجام برای راه بهترین کنید، می استفاده سابلیمیشن لیوان روی عکس چاپ هنگامی که از

 .است

 تاس DK3 دیجیتال شوالیه پرس ماگ در اینجا یک بررسی اجمالی از

 cera اشیا سایر و ها لیوان برای چاپ تصاویر سفارشی و موارد تبلیغاتی، نقل قول ها، گرافیک ها روی لیوان چاپ دستگاه

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjQ7KP71dDxAhXM4zgGHYnwByUQFjABegQIAxAD&url=https%3A%2F%2Ffa.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25DA%2586%25D8%25A7%25D9%25BE%25DA%25AF%25D8%25B1_%25D8%25AA%25D8%25B5%25D8%25B9%25DB%258C%25D8%25AF_%25D8%25B1%25D9%2586%25DA%25AF&usg=AOvVaw2UU1L3jDkXqFngW5ZFLwSi
https://www.hamedprint.ir/%DA%A9%D8%A7%D8%BA%D8%B0-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%86%D8%A7%D9%BE-%D9%84%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjQ7KP71dDxAhXM4zgGHYnwByUQFjABegQIAxAD&url=https%3A%2F%2Ffa.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25DA%2586%25D8%25A7%25D9%25BE%25DA%25AF%25D8%25B1_%25D8%25AA%25D8%25B5%25D8%25B9%25DB%258C%25D8%25AF_%25D8%25B1%25D9%2586%25DA%25AF&usg=AOvVaw2UU1L3jDkXqFngW5ZFLwSi
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjQ7KP71dDxAhXM4zgGHYnwByUQFjABegQIAxAD&url=https%3A%2F%2Ffa.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25DA%2586%25D8%25A7%25D9%25BE%25DA%25AF%25D8%25B1_%25D8%25AA%25D8%25B5%25D8%25B9%25DB%258C%25D8%25AF_%25D8%25B1%25D9%2586%25DA%25AF&usg=AOvVaw2UU1L3jDkXqFngW5ZFLwSi
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjQ7KP71dDxAhXM4zgGHYnwByUQFjABegQIAxAD&url=https%3A%2F%2Ffa.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25DA%2586%25D8%25A7%25D9%25BE%25DA%25AF%25D8%25B1_%25D8%25AA%25D8%25B5%25D8%25B9%25DB%258C%25D8%25AF_%25D8%25B1%25D9%2586%25DA%25AF&usg=AOvVaw2UU1L3jDkXqFngW5ZFLwSi
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjQ7KP71dDxAhXM4zgGHYnwByUQFjABegQIAxAD&url=https%3A%2F%2Ffa.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25DA%2586%25D8%25A7%25D9%25BE%25DA%25AF%25D8%25B1_%25D8%25AA%25D8%25B5%25D8%25B9%25DB%258C%25D8%25AF_%25D8%25B1%25D9%2586%25DA%25AF&usg=AOvVaw2UU1L3jDkXqFngW5ZFLwSi
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/


 

 
 

 DigitalHeat FXسرامیکی لعاب دار استفاده می شود. برای استفاده از طرح های سابلیمیشن یا استفاده از کاغذ رویی سخت 

EZ تقریبا هر فنجان استوانه ای کار خواهد کرد. با 

 ؟چرا شما به آن نیاز دارید

 اشم لیوان جوهر را از کاغذبه سطح که دارید نیاز حرارتی پرس دستگاه به فروشی، عمده حرارتی لیوان روی عکس چاپ هنگام

  .کند می منتقل

 

 رد. داشت خواهید نیاز دیگر لیوان به لیوان کاز آنجا که در هر زمان بیش از یک بار خواهید فروخت، به فشار و گرمای مداوم از ی

 .شوند می جدا گرفتن پوست هنگام که تصاویر از برخی یا و رنگ تغییر با توانید می صورت این غیر

 ؟چگونه کار می کند

 .گیرد می تماس لیوان اب که مکانی اطراف در درست دارد، وجود لیوان عناصر گرمایشی در

 و به همین دلیل هنگام آشپزی در فر از قبل گرم کنید.

 ذوب را لیمیشنساب جوهر آرامی به گرما. دهید قرار آن درون را حرارتی لیوان دهنگامی که دستگاه پرس گرم شد، می توانی

 سرامیکی لعاب دار شما مانند لیوان قهوه و غیره منتقل می کند. to شی به کاغذ از و کرده

 چگونه یک لیوان قهوه سفارشی درست کنیم؟

 :قهوه سفارشی آورده شده است لیوان چاپ در اینجا چند مرحله مفید برای

 .کنید آماده کنید چاپ ودخ سفارشی قهوه لیوان تصویری را که می خواهید روی

 .دهید برش خود انتخابی لیوان ابعاد به توجه با را کاغذ و کنید چاپ تصویر را بر روی کاغذ

 .کنید استفاده آن داشتن نگه ثابت برای حرارت برابر در مقاوم نوار از و بپیچید خود لوانی کاغذ را به دور

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjQ7KP71dDxAhXM4zgGHYnwByUQFjABegQIAxAD&url=https%3A%2F%2Ffa.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25DA%2586%25D8%25A7%25D9%25BE%25DA%25AF%25D8%25B1_%25D8%25AA%25D8%25B5%25D8%25B9%25DB%258C%25D8%25AF_%25D8%25B1%25D9%2586%25DA%25AF&usg=AOvVaw2UU1L3jDkXqFngW5ZFLwSi
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjQ7KP71dDxAhXM4zgGHYnwByUQFjABegQIAxAD&url=https%3A%2F%2Ffa.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25DA%2586%25D8%25A7%25D9%25BE%25DA%25AF%25D8%25B1_%25D8%25AA%25D8%25B5%25D8%25B9%25DB%258C%25D8%25AF_%25D8%25B1%25D9%2586%25DA%25AF&usg=AOvVaw2UU1L3jDkXqFngW5ZFLwSi
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjQ7KP71dDxAhXM4zgGHYnwByUQFjABegQIAxAD&url=https%3A%2F%2Ffa.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25DA%2586%25D8%25A7%25D9%25BE%25DA%25AF%25D8%25B1_%25D8%25AA%25D8%25B5%25D8%25B9%25DB%258C%25D8%25AF_%25D8%25B1%25D9%2586%25DA%25AF&usg=AOvVaw2UU1L3jDkXqFngW5ZFLwSi
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/


 

 
 

 .کنید گرم را آن و کنید آماده را پرس لیوان دستگاه

 .شود جادو تا بگذارید و دهید قرار دستگاه داخل را لیوان

 را برداشته و بگذارید قبل از استفاده خنک شود. حرارتی ماگ

 

 ؟فروخت را سابلیمیشن قهوه لیوان نبرای چه چیزی می توا

 .پاسخ به این سوال به بازار هدف شما، محدودیت های قیمت گذاری منطقه ای و عوامل مختلف بستگی دارد

 18تا  15با قیمت  15oz های لیوان دالر و 15تا  13در حال حاضر با قیمت  11oz عمده سابلیمیشن های لیوان با این حال،

 دالر به فروش می رسند.

 .دارد بستگی نیز پوشش تحت منطقه و شده چاپ این قیمت از مکانی به مکان دیگر متفاوت است و به تصویر

 ؟بخریم کجا از را سابلیمیشن جاهای خالی

 :از توانید می را جانبی لوازم و پرس لیوان نهمچنی و قهوه خالی جاهای و لیوان

 یکلمن و کمپان

 .این شرکت صدها گزینه مختلف با اندازه، رنگ و بافت را در نوک انگشتان شما با قیمت مناسب ارائه می دهد

 عالی در نزدیکی من موجود است؟آیا جاهای خالی ت

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjQ7KP71dDxAhXM4zgGHYnwByUQFjABegQIAxAD&url=https%3A%2F%2Ffa.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25DA%2586%25D8%25A7%25D9%25BE%25DA%25AF%25D8%25B1_%25D8%25AA%25D8%25B5%25D8%25B9%25DB%258C%25D8%25AF_%25D8%25B1%25D9%2586%25DA%25AF&usg=AOvVaw2UU1L3jDkXqFngW5ZFLwSi
https://www.hamedprint.ir/%da%86%d8%a7%d9%be-%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%84%db%8c%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%86-%da%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/


 

 
 

 

amedprint آنالین خدمات دهنده ارائه: 

 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

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

 نموده تا درب منزل تحویل بگیرید

 

 

 لیوان تزیین نحوه

 نحوه تزیین لیوان مواد و روش ها... PDFذانلود 

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/%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/%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 

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%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa%db%8c-%da%86%d8%a7%d9%be-%d9%84%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86/
https://www.hamedprint.ir/%d8%aa%da%a9%d9%86%db%8c%da%a9-%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%86%d8%a7%d9%be-%d9%84%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86/
https://www.hamedprint.ir/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa%db%8c-%da%86%d8%a7%d9%be-%d9%84%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86/
https://www.hamedprint.ir/%d8%aa%da%a9%d9%86%db%8c%da%a9-%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%86%d8%a7%d9%be-%d9%84%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86/


 

 
 

 

 سفارشی لیوان چاپ

 بسیار پیش آمده که... PDFچاپ لیوان سفارشی دانلود 

 

 دستی بصورت لیوان چاپ

 چاپ لیوان بصورت دستی بسیار پیش آمده... PDFدانلود 

 

https://www.hamedprint.ir/%da%86%d8%a7%d9%be-%d9%85%d8%a7%da%af-%d8%b3%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b4%db%8c/
https://www.hamedprint.ir/%da%86%d8%a7%d9%be-%d9%84%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%aa-%d8%af%d8%b3%d8%aa%db%8c/
https://www.hamedprint.ir/%da%86%d8%a7%d9%be-%d9%85%d8%a7%da%af-%d8%b3%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b4%db%8c/
https://www.hamedprint.ir/%da%86%d8%a7%d9%be-%d9%84%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%aa-%d8%af%d8%b3%d8%aa%db%8c/

