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 روش چاپ رایج مورد استفاده در لیوان های تبلیغاتی 5

ها را در خانه انجام داد. در زیر توان آنوجود دارد که حتی می لیوان روی چاپ های ارزان زیادی برایروش

شما به چه  های چاپیلیوان توانید مطمئن باشید و بدانید کهبنابراین هنگام سفارش، میرا خواهید یافت،  چاپ هایروش

ها یکی از آن مواردی هستند که بسته به جایی که هستید و اگر عاشق برند یا ویژگی های آن  لیوان اند.شده چاپ روشی

 هستید، می توانید آن را با قیمت مناسب خریداری کنید.

ار شده بودم و در یک کافی شاپ بودم، جایی که این فروشگاه کادویی شیرینی های شگفت انگیز و من یک بار سوار قط

 ها را خریدم. لیوان سایر اقالم داشت. شروع کردم به دیدن سوغاتی ها و یکی از

دیه برای خودم به خیلی عالی بود من را به یاد ایستگاه قطار انداخت و آنقدر عاشق آن بودم که مجبور شدم آن را به عنوان ه

بود که نشان ایستگاه قطار روی آن بود. )سرامیک مایل به سفید، کمی بزرگتر  لیوان خانه ببرم. تنها چیزی که واقعاً بود یک

 قهوه معمولی( فنجان از یک

پوند بود، من این را می دانم زیرا در این صنعت کار می کنم، اما چیزی که بسیاری  7حدود  لیوان ارزش عمده فروشی این

 و کیفیت این تغییر قیمت را بسیار شدید می کند. چاپ انند این است که نوعاز مردم نمی د

ها را بفروشند و به خوبی یک هایی وجود دارد که مردم بتوانند آنچاپ روی لیوان برای« در خانه»در زیر چند روش 

 محصول تولید شده با کیفیت داشته باشند.

توانید ای داشته باشید، میخواهید ظاهری با برند حرفهکنید یا می چاپ ها را لیوان خواهید به تنهاییصرف نظر از اینکه می
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قهوه در زیر، استراتژی بازاریابی خود را تسریع و گسترش  چاپ لیوان های مختلفبا یادگیری همه چیز در مورد تکنیک

 دهید.

 در این مقاله:

 چرا لیوان های قهوه یک هدیه تجاری محبوب هستند؟

 لف چاپ روی لیوانروش های مخت

 چاپ مستقیم لیوان قهوه روی صفحه

 انتقال یا چاپ لیتو چاپ لیوان سفارشی

 چاپ لیوان عکس دیجیتال

 چاپ سابلیمیشن در لیوان های تبلیغاتی

 چاپ پد روی لیوان های تبلیغاتی

 رنگ های واقعی لوگوی خود را روی یک لیوان تبلیغاتی نشان دهید

 هدیه تجاری محبوب هستند؟چرا لیوان های قهوه یک 

 



 

محبوب ترین هدایای تمام دوران تبدیل می های تبلیغاتی را انتخاب می کنند و آنها را به  لیوان چاپ بسیاری از شرکت ها

کنند. دلیل محبوبیت آنها ساده است. مردم عاشق قهوه هستند. آنها به چیزی نیاز دارند تا قهوه، چای، شکالت داغ و هر 

 نوشیدنی که می خواهند در آن بنوشند.

چای می نوشند.  فنجان میلیون 165ه و قهو فنجان میلیون 95در واقع، یک مطالعه نشان داد که مردم در بریتانیا روزانه 

توانند در نوشد در حالی که زنان میقهوه در هفته می فنجان 13همچنین نشان داد که یک مرد بریتانیایی به طور متوسط 

 فنجان قهوه بنوشند. 11همان مدت 

دهید، بیشتر از برند د هدیه میهایی را با لمس شخصی خولیوان دهند که مردم بریتانیا وقتیاین ارقام به وضوح نشان می

 کنند!شما قدردانی می

ها عمر بیشتری دارند. در این فرآیند، به یک استراتژی بازاریابی مقرون  لیوان برای مثال، در مقایسه با بروشورهای زیبا،

 به صرفه تبدیل می شود.

 5 یک رنگ چاپ برای خرید با لیوان ه یکبرای درک این موضوع، بیایید ریاضی ساده انجام دهیم. بیایید وانمود کنیم ک

پوند سرمایه گذاری می شود. این پول  500عدد از آنها را خریداری کردید، بنابراین  100پوند هزینه دارد. شما حدود 

 زیادی است، درست است؟

 500د می کند. به جای برداشت ایجا 200000سال دوام بیاورد. هر سال،  5می تواند مثالً  لیوان حاال به این فکر کنید: یک

 سنت برای آگاهی از برند خرج می کنید. 50پوند سرمایه، اکنون فقط 

از  ٪2را می بینند مشتری شما باشند، بنابراین فرض کنید شما  لیوان شما نمی توانید انتظار داشته باشید که همه کسانی که

مشتری جدید  4000تبلیغاتی می تواند به کسب و کار شما  این برداشت ها را تبدیل کرده اید. این بدان معناست که یک کاالی

 بدهد!

مدت قرار خواهید گرفت زیرا گیرندگان هر بنابراین در معرض دید طوالنی ها را با لوگوی خود در نظر بگیرید،لیوان چاپ

 بینند.روز برند شما را می

 روش های مختلف چاپ روی لیوان

قبل از اینکه از یک تامین کننده محصول تبلیغاتی سفارش دهید، اگر بدانید آنها چگونه لیوان های تبلیغاتی تولید می کنند، 

 بسیار کمک خواهد کرد.

های قهوه را لیوان رنگ یا لوگوی مورد استفاده در چاپ های مختلفطیف وسیعی از انتخاب ها وجود دارد. در زیر، روش

 بیان کردیم.

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/


 
 . چاپ مستقیم لیوان قهوه روی صفحه1

برای ساخت طرح های ساده روی لیوان های چینی سفالی و استخوانی ایده آل است. در این  چاپ مستقیم روی صفحه

 ، جوهر از یک مش یا یک صفحه عبور می کند.چاپ هگزین

سپس چاپگر یک استنسیل را روی مش کشیده اعمال می کند. سوراخ های کوچک در شابلون بر روی تصویر نهایی 

 ظاهر می شود تأثیر می گذارد. روی لیوان که

های همپوشانی هایی که نیازی به ثبت تصاویر گسترده و رنگتر و آنهای کوچکطرحهمچنین برای  چاپ رنگی این روش

 ندارند، عالی است.

 کم هزینه بهتر است. چاپ اگرچه این روش محدودیت هایی دارد. نمی تواند رنگ های پیچیده نیمه تن تولید کند. برای

 . انتقال یا چاپ لیتو چاپ لیوان سفارشی2

های چینی استخوانی یا  چاپ روی لیوان نیز شناخته می شود، روش قدیمی برای چاپ لیتو که به عنوان، ترانسفر چاپ

شود و سپس روی لیوان با روکش می چاپ سرامیک است. اساساً، تصویر یا طرح به صورت لیتو بر روی کاغذ مخصوص

 شود.پوشانده می

چاپگر آن را به صورت دستی روی ظروف نوشیدنی اعمال می به یک انتقال اسالید آب می رود. سپس  چاپ پس از پوشش،

 کند.

 تر است.پذیرها انعطافتر است، اما با رنگروی صفحه، این تکنیک کند است. فرآیند کار فشرده مستقیم چاپ در مقایسه با

های تبلیغاتی با مناطق متوسط تا بزرگ برای چاپ عالی است. همچنین می تواند در چهار رنگ یا چند  روی لیوان

 کند که به جزئیات بسیار دقیق و ثبت دقیق نیاز دارد. چاپ خط

 . چاپ لیوان عکس دیجیتال3

می کند. مشابه  چاپ فرآیندی است که یک تصویر یا طرح را مستقیماً روی کاغذ با روکش مخصوص دیجیتال چاپ

 انتقال آب اسالید برای اعمال تصویر بر روی بستر استفاده می کند.، از انتقال چاپ فرآیند

این ظاهر آثار هنری تمام رنگی و دائمی را ارائه می دهد، و این روشی عالی برای کاالهایی است که به تصاویر یا متون با 

 کیفیت باال نیاز دارند.

های چینی استخوانی مناسب است.  لیوان سفالی واین تکنیک برای کار با عکس یا تصاویر کارتونی بر روی محصوالت 

 این گزینه عالی برای تصاویر با رنگ های اصلی قوی یا سرامیک های لعابدار رنگی نیست.

 . تصعید رنگ در لیوان های تبلیغاتی4
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ن دهد. این به ایهای زنده را ارائه میرنگ بهترین روشی است که نتایج شفاف و رنگ سابلیمیشن ها،در بین تمام تکنیک

دلیل است که از رنگ های رنگی ارگانیک استفاده می کند و از انتقال حرارت برای جوهر اثر هنری مورد نظر بر روی 

 حتی برای مدت طوالنی هنوز کامالً جدید به نظر می رسد. طراحی که سطح لیوان استفاده می کند. بنابراین، تضمین می کند

که نیاز به بازتولید عکس رنگی دقیق دارند مناسب است. همچنین دارای  لیوان های تبلیغاتی این روش چاپ با کیفیت برای

ب و کادمیوم را حذف براق درخشان است و سازگار با محیط زیست است زیرا استفاده از مواد مضر مانند سر چاپ نتیجه

 می کند.

 . چاپ پد روی لیوان های تبلیغاتی5

تواند در حکاکی کردن یک تصویر در چاپ آرم روی توپ گلف محبوب است. با این حال، همین مورد می چاپ پد فناوری

 ها کار کند.لیوان بر روی محصوالت دیگر مانند

 تصویر و جوهر برای ایجاد یک طرح برجسته برجسته استفاده می کند.پد، صفحه ساخت  چاپ از مواد با کارایی باال مانند

این سیستم برای ایجاد لوگو بر روی لیوان های سرامیکی، شیشه ای، فلزی، سیلیکونی و پالستیکی قابل استفاده است. روی 

 لیوان های سفالی و سایر محصوالت سفالی مانند کار نمی کند.

تواند تا چهار رنگ کند. چاپ پد همچنین می چاپ است زیرا می تواند روی سطوح منحنی صفحه روی چاپ این کامالً شبیه

های جوهر از پیش مخلوط شده را به خود اختصاص دهد. احتمال اعوجاج تصویر ناخواسته را به حداقل می ای یا رنگنقطه

 رساند.

 نشان دهید تبلیغاتی لیوان رنگ های واقعی لوگوی خود را روی یک

های قهوه استفاده می کنند، آنها را به یک هدیه تبلیغاتی ایده آل تبدیل می کند. آنها  لیوان این واقعیت که مردم هر روز از

 روشور و همچنین کارت ویزیت است.حتی ممکن است بهتر از سایر مواد بازاریابی باشند. این شامل بروشور یا ب

نه تنها این، این را تصور کنید: گیرندگان می توانند نوشیدنی مورد عالقه خود را از یک لیوان زیبا بنوشند در حالی که شما 

 برد برای شما و مشتریانتان است!-حداکثر در معرض نام تجاری قرار می گیرید. این یک موقعیت برد

با کیفیتی سرمایه گذاری کنید که در نهایت می توانند رنگ های واقعی  لیوان های تبلیغاتی ید رویبرای تحقق این امر، با

ها لیوان ای عالی ازبا کیفیت عالی اهمیت می دهد. ما همچنین مجموعه چاپ به حامد چاپ لوگوی شما را به نمایش بگذارند.

 اند.دهیم که با دقت بر اساس نیاز مشتری طراحی شدهدنی را ارائه میو ظروف نوشی

 مجموعه وسیعی از موارد تبلیغاتی، هدایای شرکتی و هدایایی دارد که می تواند کار را انجام دهد. چاپ حامد

 :آنالین خدمات دهنده ارائه  حامد چاپ

https://www.hamedprint.ir/what-is-sublimation-printing-the-final-guide-2020/
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.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj1qMLfkI73AhXCkYkEHVcpBjQQFnoECAsQAQ&url=https%3A%2F%2Ffa.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D8%25AA%25D8%25A7%25D8%25B1%25DB%258C%25D8%25AE_%25DA%2586%25D8%25A7%25D9%25BE&usg=AOvVaw1yvcaCSC7LCmfV5l84w44W
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/
https://www.hamedprint.ir/


 

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

  بشقاب چاپ . فرش
 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

 ما 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 ارسال

  

 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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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/how-to-make-mugs/
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/


 

 

 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

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/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%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/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/


 

 

 کنید ایجاد Illustrator Adobe در قهوه لیوان طرح یک

 لیوان... PDF دانلود  Adobe Illustratorطراحی لیوان قهوه در 

 

 کنیم تزئین را ها لیوان چگونه

 مواد... PDFچگونه لیوان ها را تزئین کنیم دانلود 

 

 غذاخوری تا حیوانات جمجمه از لیوان: ساخت تاریخچه

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/
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/%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/
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/


 
 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

 

 قهوه های لیوان تکامل

 تا به...آیا  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/%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/


 

 

 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/%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/%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/

