
 

 
 

 دارد؟ اهمیت دیجیتال عصر در هنوز ویزیت کارت چرا

 

 کارت ویزیت هنوز در عصر دیجیتال اهمیت دارد؟چرا 

 از کیی. است مهم پچا و دیجیتال صورت به شما کار و کسب تبلیغ هم هنوز کنیم، زندگی دیجیتالی حتی اگر ما در یک دنیای

ویزیت با کیفیت است. این یکی از دالیلی است که باعث می  کارت از استفاده دهید انجام را کار این توانید می که هایی راه

 .باشد داشته اهمیت دیجیتال دوران در همچنان تویزی کارت شود

وری متکی هستیم و طی دو دهه گذشته، فناوری پیشرفت زیادی کرده است. ما در حال حاضر بیش از هر زمان دیگری به فنا

 برای ربن ای تتراک ، ویزیت کارت دمانن یچاپ اینترنت در زندگی روزمره تبدیل شده است. بنابراین، آیا این بدان معناست که مواد

 .نیست مثبت آن پاسخ قطعاً ، خوب است؟ زائد مشاغل

رفه ای شما می افزایند. البته، باید ح تصویر به زیرا کنند، می ایفا شما تجارت ارتقاء در مهمی نقش هنوز ویزیت های کارت

 اطمینان باید همچنین. شوند می چاپ ای حرفه طور به که هستید باال کیفیت با های کارت اطمینان حاصل کنید که دارای

 وانیدت می و برد خواهید خود تویزی کارت از را استفاده بیشترین کار، این با. دارید ها کارت روی درستی اطالعات که کنید حاصل

 .کنید استفاده دیجیتال یبازاریاب کنار در آنها از
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 با کارت ویزیت کسب و کار خود را معرفی کنید

ود دارد بنابراین، چرا هنوز هم مهم است که خود و کسب و کار خود را با کارت های واقعی معرفی کنید؟ خوب، دالیل زیادی وج

 که چرا این کارت ها اضافی نیستند و هنوز باید استفاده شوند. برخی از دالیل اصلی پشت این موارد عبارتند از:

 .هستند شخصی بیشتر آنها •

 یک جلوه تویزی کارت چاپ تبادل اطالعات در بسترهای دیجیتالی می تواند بسیار غیر شخصی به نظر برسد. با این حال ،

شخصی واقعی می بخشد. هنگام دادن کارت می توانید با شخص دیگری ارتباط موثرتری برقرار کنید. این همچنین چیز فیزیکی 

است که آنها دارند، که باعث ایجاد حس شخصی می شود. ایمیل ها و تبادالت رسانه های اجتماعی بسیار راحت هستند، اما همان 

 د.مزیت شخصی یک کارت را ندارن

 .هستند عالی رویدادها برای آنها •

اکثر افراد تجاری هر ساله به مجموعه ای از رویدادها می روند. اگر کسی جزئیات کسب و کار شما را می خواهد، کشیدن قلم و 

های تجاری رویداد برای را آنها این. است ساده و ای حرفه کارت ویزیت نوشتن آنها به هیچ وجه ایده آل نیست. با این حال، دادن

 و شبکه ایده آل می کند.
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 .گذارد می خوبی تأثیر •

شده می تواند دیگران را از کسب و کار شما تحت تأثیر قرار دهد. این کارت ها برای کسی  طراحی خوب کارت ویزیت یک پچا

که مالقات می کنید، تأثیر اولیه را ایجاد می کند. اگر می خواهید آنها شما را به خاطر بسپارند، دادن کارت به آنها راهی عالی برای 

 ا در اختیار آنها قرار می دهد.رسیدن به این هدف است. تمام اطالعات تماس مورد نیاز ر

 .سهولت و راحتی •
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این کارت ها هنگام ارائه اطالعات خود راحتی و سهولت بیشتری را برای شما فراهم می کنند. به عنوان یک فرد تجاری، ممکن 

برخورد کرده و با آنها تماس است زمان زیادی را در راه بگذرانید. این بدان معناست که احتماالً با تعداد زیادی از مشتریان احتمالی 

 خواهید گرفت.

 .داد نشان دیگران به را آن توان می •

اگر مخاطبی را با کارت ویزیت خود تحت تأثیر قرار دهید، احتمال دارد که آن را به دیگران نشان دهد. این بالفاصله شما را قادر 

 می سازد تا بدون انگشتان بلند کردن ، تجارت خود را ارتقا دهید.

 .دهد می نشان منظم را شما •

 .کند برخورد نامنظم شرکت یک با خواهد نمی کس هیچ. دهد می نشان تر منظم را شما دست در تویزی کارت داشتن

 دیجیتال امروزی بسیار مهم است. اینها تنها برخی از دالیل کلیدی است که استفاده از این کارت ها حتی در دنیای

 شده طراحی باهمیت یک کارت خو

نکته ای که باید در نظر داشته باشید اهمیت داشتن کارت های حرفه ای است. اغلب، کارت شما اولین تصور اصلی از کسب و کار 

. هستند پویا طراحی نظر از ها کارت که شوید مطمئن. کند نمی شما به لطفی هیچ شده یطراح دشما خواهد بود. یک کارت ب

 و فکس های شماره ، ایمیل آدرس ، تلفن شماره شامل این. هستند اطالعات مهمترین حاوی آنها که شوید مطمئن همچنین،

 .است شما اجتماعی های رسانه جزئیات

 چشمگیر یطراح ه کارت مملو از اطالعات نیست. آن را ساده نگه دارید اما از یکعالوه بر این ، باید اطمینان حاصل کنید ک

 .برسد نظر به ای حرفه و صاف واقعاً تا کنید استفاده

  

hamedprint آنالین خدمات دهنده ارائه: 

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

  بشقاب چاپ . فرش
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 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  ترین مناسب و کیفیت باالترین با را …و

 ارسال نموده تا درب منزل تحویل بگیرید
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