
 

 کنیم طراحی لیوان یک چگونه

 

 کریستال قاب پچا . ساعت چاپ . کوسن چاپ . پازل چاپ . سنگ چاپ . تیشرت چاپ . لیوان چاپ

 فرش تابلو چاپ .

 یک طراحی برای بعد از ظهر خود به ارمغان بیاورد. لبخند خوب می تواند یک صبح سخت را بهتر کند یا یک لیوان یک

وز را مد ر لیوان بسیار آسان است، اما ما تمام جزئیات را برای شما ارائه می دهیم تا بتوانید با اطمینان خاطر سفارشی لیوان

 ایجاد کنید!

 را بشناسید لیوان چاپ

از ماشین ظرفشویی مطمئن  هم از مایکروویو و هم لیوان سرامیکی .کالسیک و سفید است Bonfire’s 11 oz لیوان قهوه

 لیوان است. بنابراین به راحتی می تواند مورد عالقه خانواده شما برای جامعه باشد. طرح شما را می توان در جلو و پشت

 است. 3.25در قطر ″  3.75 چاپ لکرد. قطر هر منطقه قاب پچا

 طرح خود را برای چاپ لیوان ایجاد کنید

کنید. اگر استفاده از یک برنامه  طراحی Illustratorیا در برنامه ای مانند  فتوشاپ خود را می توانید در ابزار طراحی لیوان

. اگرچه PDFیا قالب  AI ،.EPS  ،.PNG ،. JPGکرده اید، می توانید فایل طرح تکمیل شده خود را در . خارجی را انتخاب

*  1500ترجیحاً در صورت داشتن تصاویر وکتور، بارگذاری شود، اما اجباری نیستند. برای بهترین نتیجه ، وضوح حداقل 

 8ز را بدون شیب بارگذاری کنید تا ا تصاویر ها یا عکس پیکسل را توصیه می کنیم. همچنین، اطمینان حاصل کنید که1500

 رنگ ما در هر طرف محصول، کمتر باشید.

 روند طراحی لیوان

ندارد. اما، ما شاهد  طراحی تی شرت شود واقعاً تفاوت زیادی با روی لیوان قهوه چاپ که طرحی از بسیاری جهات، ایجاد

طراحی  چند سال پیش هستیم. بیایید نگاهی به روندهای برتر نلیوا یزاز زمان راه اندا طراحی برخی از روندهای رایج

 بیاندازیم تا به شما الهام بخشیم. لیوان
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با خط نازک و ظریف  طرح های لیوان کم اهمیت و مینیمالیستی است. این طراحی روندی که اخیراً بسیار شاهد آن بوده ایم،

 و حداقل تایپوگرافی برای ایجاد ظاهری ساده اما تصفیه شده انجام می شود.

 رنگهای خنثی در چاپ لیوان

برای کاالهای خانگی و چه برای رنگ محصوالت، بزرگ هستند.  ، چهلباس اکنون پالت های رنگی خنثی و متعادل، چه برای

ردید. آن را با تصاویر طبیعی و روان جفت کنید تا واقعاً به این روند ، به طبیعت برگنلیوا روی با انتخاب رنگ های بعدی

 خاکی گرایش پیدا کنید.

 آماده ایجاد لیوان خود هستید؟

 تصاویر رنگارنگ

خود را به چشم می کشد.  بعدی لیوان قهوه هرنگ سرگرم کننده است، و این یک روش عالی برای اطمینان از این است ک

 رنگ ما بهره می برد. 8 پچا دروشن و رنگارنگ ایجاد کنید که واقعاً از ح طرح لیوان یک

بسیار  یطراح آماده ارائه تصاویر پیچیده و روشن برخوردار هستید، این گزینه سفارشی اگر قبالً از سایر پروژه های کاالهای

 مناسب است.

 طرح های تایپوگرافی

ود خ لیوان دخود را ساده نگه دارید. اگر می خواهی طراحی کامالً تایپوگرافی روند یطراح زرگ و جسورانه عمل کنید و باب

با نیاز ما زیا لیوان ساده ایجاد کنید. یا اگر خود را یک تصویرگر نمی دانید و فقط به یک فتوشاپ طراحی را کامالً در ابزار

 دارید، استفاده از یک طرح مبتنی بر متن ایده آل است.

 طرح های سیاه و سفید

خود را به صورت یک طرح  طرح های ما واقعاً خوب کار می کند. لیوان ااست و ب کالسیک سیاه و سفید یک ترکیب رنگی

شان درخ رنگ سفید لیوان فی بگذارید.مشکی تک رنگ بارگذاری کنید. مناطق سفید را در طرح خود به عنوان فضای من

خواهد شد که هم بهتر به نظر می رسد و هم باعث صرفه جویی در هزینه شما می شود. جوهر سیاه یک انتخاب ایمن و 

 مناسب است. طراحی کالسیک است که تقریباً برای هر

 آرم های بزرگ در چاپ لیوان
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اصلی آرم  لیوان برای یک کسب و کار، نام تجاری یا سازمان هستید، ممکن است بخواهید با یک لیوان چاپ اگر در حال

درست می کنید، مکانی عالی برای شروع است. فقط  لیوان هشروع کنید. این یک کاالی معمولی است و اگر اولین باراست ک

 برای لیوان مقیاس بندی شده است. مطمئن شوید که یک پرونده با وضوح باال از آرم خود دارید که به درستی

 مجموعه های تطبیق

را در نظر دارید که بخشی از یک مجموعه بزرگتر از کاالهای تجاری باشد، می توانید با استفاده از همان طرح  لیوانی اگر

االهای د یا فقط به کدر کاالهای مختلف خود، یک مجموعه مطابقت کامل ایجاد کنید. اگر برای اولین بار کاالهایی ایجاد می کنی

 تجاری اصلی یا تجاری خود نیاز دارید، این یک روش عالی است.

 

 مجموعه های تعریف شده چاپ لیوان

ت است که روی هر مجموعه ای از محصوال طراحی روش دیگر برای ایجاد یک مارک تجاری سفارشی برای گروه خود،

مورد کمی طرح متفاوت دارند. اما می توانید بگویید بخشی از همان مجموعه است. با استفاده از قلم ها، گرافیک ها و رنگ 

های یکسان، اما تغییر مکان قرارگیری آنها یا استفاده از کلمات یا عبارات مختلف، می توانید برای هر محصول تجاری طرح 

 نید.های تکمیلی ایجاد ک

 آماده ایجاد لیوان خود هستید؟

 :آنالین خدمات دهنده ارائه  حامد چاپ 

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

  بشقاب چاپ . فرش تابلو روی عکس چاپ . کریستال

 ویزیت، کارت بنر، انواع چاپ و طراحی ؛اتومات دسته برنجی، چندرنگ، ژالتینی، مهر انواع ساخت

  متون تخصصی ترجمه و تایپ و …و بروشور کاتالوگ، تراکت،
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 نالینآ سفارشات میتوانید. است آورده فراهم عزیزان شما برای قیمت ترین مناسب و کیفیت باالترین با را …و

 بگیرید تحویل منزل درب تا نموده ارسال ما برای را خود

  

 لیوان تزیین نحوه

 نحوه تزیین لیوان مواد و روش ها... PDFذانلود 

 

 لیوان تهیه طرز

 طرز تهیه لیوان مواد و روش ها... PDFدانلود 
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 عکس لیوان تهیه طرز

 طرز تهیه لیوان عکس مواد و روش... pdfدانلود 

 

 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 
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 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 
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 تیشرت نمایش صفحه روی چاپ از مختصری تاریخچه

 آیا... PDFصفحه نمایش تیشرت دانلود  تاریخچه چاپ روی

 

 قهوه های لیوان تکامل

 تا به...آیا  PDFتکامل لیوان های قهوه دانلود 

 

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

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