
 

 ویزیت کارت طراحی

 

مناسب می باشد. امروزه اکثر افراد با ویژگی بارز  کارت ویزیت یکی از راههای شناخت هرچه بهتر کسب و کارها انتخاب

مناسب، یکی از وظایف اصلی مشاغل  کارت ویزت آشنا هستند و اهمیت آن را احساس کرده اند. انتخاب یک کارت ویزیت یک

اشد. حتی اکثر افراد متخصص نیز برای معرفی حرفه و برند خود اقدام به طراحی و چاپ کارت ویزیت می امروزی می ب

های مدرن و متناسب با بروزترین معیارهای جامعه کرده اند.  کارت ویزیت اقدام به طراحی حامد چاپ نمایند. طراحان ما در

شما شده  کسب و کار تاثیر گذاری سریع روی مخاطب می باشد. به گونه ای که با اولین نگاه متوجه کارت ویزیت ویژگی بارز

  و درعین حال زیبا و جذاب باشد.

 

 تومان 300,000

 Aطراحی کارت ویزیت_پالن 

o  1 حطر 

https://www.hamedprint.ir/business-card/
https://www.hamedprint.ir/


 
o  3 شبار ویرای 

o   یروز کار 5مدت زمان تحویل 

 سفارش ثبت

 تومان 600,000

 Bطراحی کارت ویزیت_پالن

o  2 حطر 

o  5 شبار ویرای 

o   یارروز ک 8مدت زمان تحویل 

 سفارش ثبت

 تومان 1,000,000

 Cطراحی کارت ویزیت_پالن 

o  3 حطر 

o  تبی نهای 

o   یروز کار 14مدت زمان تحویل 

 سفارش ثبت

ده که باعث ش کارت ویزیت باید بتواند شمای کار شما را به سادگی برساند. در دسترس بودن و قابل حمل بودن کارت ویزیت

  از دیگر روش های تبلیغات بیشتر مورد استفاده قرار گیرد.

 ویژگی کارت ویزیت:

o معرفی برند و نام کسب و کار شما 
o درصورت وجود لوگو و عالمت انحصاری شما 
o ید ازفعالیت های شماخالصه ای بسیار مف 
o ثبت آدرس و شماره تماس شما 

 اهمیت و تاثیرگذاری کارت ویزیت بر مشاغل

را همیشه همراه خود دارند. اگر علت آن را جویا شوید پاسخ زیبایی  کارت ویزیت احتماال افرادی را دیده اید که یک یا چند

ی یکی از ارکان اساس طراحی کارت ویزیت باعث معرفی هرچه بهتر برند شما می گردد. کارت ویزیت کارت می باشد. جذابیت

 هر مجموعه ای می باشد.

 مزایای کارت ویزیت

o اعتباربخشی به مشاغل 
o ماندگاری طوالنی مدت 

https://www.hamedprint.ir/product/%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d9%88%db%8c%d8%b2%db%8c%d8%aa-%d9%be%d9%84%d8%a7%d9%86-a/
https://www.hamedprint.ir/product/%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d9%88%db%8c%d8%b2%db%8c%d8%aa-%d9%be%d9%84%d8%a7%d9%86-b/
https://www.hamedprint.ir/product/%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d9%88%db%8c%d8%b2%db%8c%d8%aa-%d9%be%d9%84%d8%a7%d9%86-c/


 
o معرف کسب و کار شما به هرجا که مشتری می رود 
o جذب مشتری های جدید 
o تبلیغات موثر برای رونق کسب و کار 

 کارت ویزیت بر حسب نوع کسب و کارانواع 

آیا شما یک فروشگاه هستید؟ یا در حوزه خدمات فعالیت دارید؟ فعالیت شما آموزشی است؟ یا یک شرکت بزرگ و اداره 

 …هستید؟ آیا حرفه منحصر به فرد خود را دارید؟ و

نوع کسب و کار می باشد که اهمیت  اثر گذار هستند که یکی از آنها کارت ویزیت معیار های بسیار زیادی در طراحی یک

 بسیار زیادی دارد.

 ویژگی خدمات طراحی و چاپ کارت ویزیت

می باشد. شما با ارسال سفارش های خود به صورت آنالین  کارت ویزیت ارائه دهنده خدمات طراحی و چاپ انواع چاپ حامد

ود نموده. از هزینه های اضافه و رفت و آمد های مکرر می تواند با بهترین کیفیت و مناسب ترین قیمت اقدام به تهیه سفارش خ

های روز دنیا نموده و آن را به صورت آنالین برای شما  طراحی ارشد ما اقدام به زیباترین  نیز خودداری کنید. طراحان

 ارسال نموده تا بتوانید از خدمات ما بهره مند گردید.

 

 :آنالین خدمات دهنده ارائه  حامد چاپ

 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

 تابلو چاپ . کریستال چاپ . ساعت چاپ . کوسن چاپ . پازل چاپ . سنگ چاپ . شرت یت چاپ . لیوان چاپ

  بشقاب چاپ . فرش

 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

https://www.hamedprint.ir/
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/%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/


 

  

 لیوان تزیین نحوه

 نحوه تزیین لیوان مواد و روش ها... PDFذانلود 

 

 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/%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/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/%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/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/
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/

