
 

 

 هودی روی سابلیمیشن

 

 سابلیمیشن روی هودی

افزایش می  چاپ هودی سفارشی ها شروع می شود و تقاضا برای سویشرت و هودی با آمدن پاییز و زمستان فصل فروش

های فانتزی  چاپ طرح اختصاصی خود را دارند. معموال سویشرت روی چاپ یابد. اکثر نوجوانان و جوانان تمایل زیادی به

 طرفداران بسیار زیادی دارد. سفارشی روی هودی و کاریکاتورهای

های خام با رنگ  سویشرت رت شما هستند.ها روشی مقرون به صرفه برای ابزار تبلیغاتی برای تجا هودی

شده را به راحتی در پوشیدن به شما می دهد. این باعث می شود  چاپ لباس می شوند و مزایای داشتن یک چاپ سابلیمیشن

محیط کار و یا نیاز به پوشیدن چیزی دارند که برای  لباس هستند یا لباس آنها برای رویدادهایی که کارمندان در حال تغییر

 اهداف بازاریابی مناسب باشند در نظرگرفته شوند.

 :هودی ها قطعه ای مناسب برای زمستان هستند

بهترین راه برای گرم ماندن در زمستان این است که هودی بپوشید! یک گزینه عالی برای موارد مختلف، یک قطعه زیبا و 

راحت در خانه بپوشید، یا یک ژاکت بزرگ  هودی قیمت مناسب را می توان به راحتی پیدا کرد. این که آیا می خواهید یک

 برای پوشیدن هنگام کار، یا یک ظاهر روزمره، برای همه چیزی وجود دارد.

یک قطعه معمولی است که در بسیاری از کمد ها یافت می شود. آنها برای بسیاری از افراد مورد توجه بوده اند زیرا  هودی
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هستند زیرا در طول روز  لباس ها یک افزودنی عالی برای کمد هودی ا است که بسیار محبوب هستند. در زمستان،دهه ه

 بر سرما محافظت می کند و در عین حال شیک به نظر می رسد!شما را گرم نگه می دارد. کاله سر شما را در برا

 چاپ هودی سفارشی:

 کیفیت باال برای چاپ رنگ سابلیمیشن

ده محبوب بو لباس ها برای همه از کارگران ساختمانی گرفته تا کودکان یک انتخاب هودی و سویشرت در چند دهه گذشته،

می توان از آنها در تمام فصول سال و در موارد مختلف استفاده کرد. به  است. در واقع، هودی ها آنقدر همه کاره هستند که

 برای روزهای سرد زمستانی بسیار مناسب است. سفارشی هودی چاپ عنوان مثال،

 

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/%da%86%d8%a7%d9%be-%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%aa%db%8c%d8%b4%d8%b1%d8%aa/


 

 

گرم نیاز دارید، یا درحین بازی های ورزشی در یک روز آفتابی  لباس که در حین انجام کارهای روزمره به یک هنگامی

 برای خنک و خشک نگه داشتن شما، یا فقط در اتاق نشیمن خود استراحت می کنید مورد استفاده قرار می گیرد.

ا حتی خودتان است. این که آیا شما به دنبال راهی راهی عالی برای ارتقاء کسب و کار، سازمان ی سویشرت های سفارشی

سفارشی را  هودی های چاپی در مقیاس بزرگ برای شرکت خود هستید، لباس ارزان و ساده برای ایجاد لوگو یا خط تولید

 می توان متناسب با نیازهای شما تهیه کرد.

یادی پیدا کرده است. اولین چیزی که باید تصمیم چندین سال است که وجود دارد، اما اخیراً محبوبیت ز هودی های سفارشی

برای به عنوان هدیه شخصی یا  سفارشی هودی شما است. بسیاری از افراد یک روی هودی مورد نظر طراحی بگیرید نوع

 تیم ورزشی مورد عالقه خود انتخاب می کنند.

اما اگر نمی خواهید تصویری برای هودی شخصی خود انتخاب کنید، گزینه های دیگری در دسترس است، مانند افزودن 

 ”.شادی“و ” عشق“یک شعار جذاب یا کلمات کوتاه مانند 

 هودی پلی استر برای چاپ سابلیمیشن:

تبدیل می کند. اول اینکه  سابلیمیشن ای مناسب برای پارچه های زیادی است که آن را به پلی استر دارای ویژگی هودی

نگهای متنوعی است که برای هر مناسبت و حال بادوام است، با شستشو جمع نمی شود و وزن کمی دارد. همچنین دارای ر

سابلیمیشن فرایندی است که طی آن مواد جامد بدون ” ست؟چی سابلیمیشن“و هوایی مناسب است. ممکن است یکی بپرسد 

 عبور از فاز مایع میانی به گاز تبدیل می شوند.

های پلی استر یک انتخاب محبوب برای سابلیمیشن بوده اند. پلی استر ماده کاملی  هودی از همان ابتدا که به بازار آمدند،

نامناسب برای شما باقی نمی ماند. یکی  لباس می دانید که یک است زیرا در هنگام گرم شدن کوچک نمی شود، بنابراین

 استفاده کرد. جوهر سابلیمیشن دیگر از مزایای پلی استر این است که می توان آن را با اکثر

 چگونه می توان یک هودی خام را چاپ کرد:

ری از است که بسیار متنوع است و می تواند برای بسیا افشان جوهر چاپ نوعی هودی رنگ چاپ سابلیمیشن فرایند

 محصوالت مختلف استفاده شود.
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این مرور اجمالی اصول این فرآیند را بررسی می کند تا درک درستی از نحوه عملکرد آن داشته باشد. این فرایند با طراحی 

آغاز می شود. سپس فایل به فرمت تصویربرداری تبدیل  Inkscapeیا  Adobe Illustrator ، Draw Corelبردار مانند 

 خوانده می شود. EPSیا  TIFFمی شود که توسط چاپگر ، اغلب 

 ارائه دهنده خدمات آنالین: حامد فنی دفتر

 چاپ . فرش تابلو چاپ . کریستال چاپ . ساعت چاپ . کوسن چاپ . پازل چاپ . سنگ چاپ . تیشرت چاپ . لیوان چاپ

  بشقاب
 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

الین نبرای شما عزیزان فراهم آورده است. میتوانید سفارشات آ مشهد در  را با باالترین کیفیت و مناسب ترین قیمت… و

 خود را برای ما ارسال نموده تا درب منزل تحویل بگیرید.
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