
 

 کدام روش تزئین بهترین لیوان را به شما می دهد؟

نیازهای مشتریان، از از اروپا را در اختیار دارد. با درک  چاپ مفتخر است که برخی از کارآمدترین ماشین آالت حامد چاپ

 صل کنیم.استفاده می کنیم تا از نتیجه عالی اطمینان حا لیوان چاپ طیف وسیعی از بهترین روش های

 های مختلفی که قابل انجام است آورده شده است: چاپ در اینجا خالصه ای از

 روش چاپ بهترین لیوان

 چاپ مستقیم روی صفحه

به  لیوان چاپ این محبوب ترین روش مورد استفاده برای طراحی های ساده و اغلب مقرون به صرفه ترین است. برای

 منتقل می کند. لیوان صورت عمده ایده آل است زیرا تصویر را مستقیماً و به سرعت روی بدنه

می شود. این فرآیند زمانی آغاز می شود که  لیوان چاپ ، یک تصویر، مستقیماً روی بدنه چرخانچاپ مستقیم در روش

( به عنوان بخشی از فرآیند سفارش مورد نیاز است تا epsطرحی از مشتری دریافت شود. گرافیک برداری )انواع فایل .

ط را نشان نمی دهند. طرح ها به رنگ های خ pixilationاطمینان حاصل شود که طرح ها دارای لبه های صاف هستند و 

سط هر ای که توهای جداگانهجداگانه تقسیم می شوند، که سپس به صفحه های مختلف برای این فرآیند تبدیل می شوند. رنگ

به ویژه روی سطوح لعاب  –کند شود، تصاویر رنگی روشن و قوی را ارائه میصفحه نمایش در فرآیند مستقیم ارائه می

 ی.های سفالی و استخوانی چینلیوان براق اکثر

صفحه نمایش، زمانی که در دستگاه قرار می گیرد و کامالً تراز می شود، در هر پاس یک رنگ ارائه می دهد. قبل 

ساعت می ماند تا خشک شود تا سفت شود. رنگ ها ممکن است در کنار یکدیگر  24هر رنگ بعدی، ظرف حدود  چاپ از

ان یک قاعده روی هم قرار نگیرد. این یک عنصر مهم است که قرار بگیرند، اما به جز سیاه، هیچ رنگی ممکن است به عنو

باید بدانید، زیرا زمانی که لعاب ها برای پخت نهایی در کوره قرار می گیرند، به طور موقت مذاب می شوند و ممکن است 

 ادغام شوند، که ممکن است یک ترکیب رنگ غیرقابل قبول ایجاد کند.

ز هر رنگ مجاور باقی بماند. پس از شلیک، هر ظروف از نظر کیفیت بررسی می هر رنگ باید در جای خود و مستقل ا

 شود، جعبه بندی می شود و آماده برای جمع آوری حامل یا مشتری قرار می گیرد.
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 یا لیتو انتقالی چاپ

ه طرح ها کمی جزئیات بیشتری داشته باشند و نیاز به لمس انسان داشته باشند. طرح بر این فرآیند زمانی استفاده می شود ک

جداگانه منتقل می شود.  روی لیوان می شود، صفحه نمایش داده می شود و سپس با دست با دقت چاپ روی کاغذ

ری همچنین دارای طیف رنگی گسترده تبپیچد، این ایده آل است.  لیوان شکل پیچیده ای داشته باشد یا اگر باید دور لیوان اگر

 است. صفحه روی مستقیم چاپ نسبت به

های چینی استخوانی که به شکل های معمولی  لیوان سطوحی مانند انحنای ظریف قهوه جوش یا لبه برخی از برای

ضمین با دقت ثبت شده را ت چاپ استفاده می شود. این فرآیند یک تصویر دقیق و خوب با چاپ ترانسفر نیستند، از چاپ قابل

 می کند که می تواند تقریباً روی هر سطحی چسبانده شود.

می شود. رنگ روی  چاپ جداسازی رنگ ها روی صفحه نمایش قرار می گیرد و روی کاغذ مخصوص با روکش مومی

و پس از زمان خشک شدن، یک پوشش نهایی شفاف  چاپ سطح موم قرار می گیرد و رول یا فشرده نمی شود. پس از اتمام

ا ر چاپ می شود، در اصل یک الیه ژالتینی است کهرا پوشش می دهد. این به عنوان پوشش شناخته  چاپ وجود دارد که کل

 کنار هم نگه می دارد.

از سطح مومی دور می شود و سپس می توان آن را روی هر سطحی  چاپ هنگامی که در آب گرم خیس می شود، روکش و

 – قاببش لبه های، طراحی کامل بسته بندی، عمق و فنجان در موقعیتی قرار داد. این فرآیند برای نشان پشت یا جلوی یک

 مناسب است. لیوان حتی در داخل لبه یک
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ثبت شده باید با استفاده از این روش تزئین شوند. هنگامی که  ها و طرح های به شدت چاپ تمام کارهای تمام رنگی و

درجه سانتیگراد تبخیر می شود و تزئینات لعابی  400ظروف برای پخت نهایی در کوره قرار می گیرد، پوششی در حدود 

ذوب می  درجه سانتیگراد، لعاب ها در سطح لعاب ظروف 800روی سطح ظروف باقی می ماند. با افزایش دمای کوره به 

 نهایی را تشکیل دهند. چاپ شوند تا

 چاپ تمام رنگی

از چهار رنگ استفاده می کند که توسط اکثر نرم افزارها تشخیص داده می شود، بنابراین می توانید در  چاپ تمام رنگی

کنید زیرا بسته به مانیتور ممکن است  چاپ م ابتدا طرح خود رانمایید. توصیه می کنی چاپ کنید و مستقیماً  طراحی دفتر

 ، ترکیبی از زرد، سرخابی، نارنجی و مشکی شناخته می شوند.CMYKها متفاوت باشد. رنگ ها به نام   رنگ

 چاپ دیجیتال

هزینه می  حیطرا های سفید استفاده می شود. هزینه ها به حداقل می رسد زیرا ما فقط برای روی لیوان این روش فقط

ا شود و سپس بشود، پوشش داده میمی چاپ گیریم، نه کار واقعی مربوطه. مانند پرینتر لیزری، طرح مستقیماً روی کاغذ

 شود. محبوبیت با عکس ها باعث می شود رنگ های پاستلی برجسته شوند.اعمال می روی لیوان دست

ها لیوان دهد یک سریکند، که به شما امکان میرفته استفاده میهای لیزری و یونیزاسیون پیشفرآیند دیجیتال از تکنیک

 های تمام رنگی داشته باشید.لیوان سازی شده یا یک دوره کوتاه ازشخصی

شود، در فرآیند دیجیتال، تصویر های خطی استفاده میهای دیگر فرآیند چاپ روی صفحه که در آن از رنگبر خالف روش

توان تصویر را به صورت دیجیتالی بر روی شود. سپس میعنوان یک فایل خاص بازسازی میبه شکل تمام رنگی آن به

 شود، تولید کرد.استفاده می انتقالی چاپ کاغذ مشابه، همانطور که در
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بخش مهمی از  –های موجود در فرآیند را افزایش داده و تقویت کنند شوند تا رنگای تنظیم میطور ماهرانهها بهرنگ

 نمایش چاپ روی صفحه دیجیتال به اندازه رنگ سرخابیاست. رنگ سرخابی مورد استفاده در طیف مینای  چاپ مدیریت

ی های پاستلتر هستند، اگرچه رنگهای قرمز پررنگ کمی ضعیفقوی یا پر جنب و جوش نیست. در نتیجه برخی از رنگ

 برجسته هستند.

ا تزئین ر لیوان با روکش روکش شده است، سپس آب در موقعیتی قرار می گیرد تا انتقالی چاپ نهایی مانند یک دیجیتال چاپ

این یک خط کلید شفاف کوچک و ضعیف نیاز به یک سطح باالیی دارد تا الگو را در جای خود نگه دارد، بنابر چاپ کند.

نهایی مشهود باشد. برای واقع بینانه بودن، و برای اینکه رنگ ها بهترین جلوه را داشته باشند، این  چاپ ممکن است در

 فرآیند فقط برای لعاب سفید مناسب است.

 پرینت سه بعدی

است تا ظاهری برجسته و سه بعدی  لیوان نیست. این شامل افزودن خاک رس به چاپ پرینت سه بعدی فی نفسه یک روش

ایی مانند ه لیوان به آن بدهد. مطمئناً به محصول نهایی کیفیت می افزاید و می تواند یک لوگو، برند یا طرح را برجسته کند.

 این اغلب می توانند به اقالم کلکسیونی تبدیل شوند.

روی بیرون ظروف قبل از لعاب است. سطح برجسته را این فرآیند شامل شکل دادن و قالب گیری یک قطعه خاک رس بر 

. محصول نهایی یک جنبه بصری جدید و جالب برای نام چاپ انتقال رنگ کرد، مانند فرآیند چاپ ترانسفر می توان با

 به شما اطمینان می دهد که در بیش از یک راه از رقبا متمایز شوید! –تجاری شما ایجاد می کند 
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عنوان تصویر برداری یا خطی با جداسازی تک رنگ مورد نیاز قطعه دارند که آثار هنری به 1500 حداقل چاپی هاینسخه

 است.

 لعاب فلزی

کریسمس محبوب ترین زمان سال برای لعاب متالیک به خصوص در رنگ سبز زمردی یا قرمز یاقوتی است. از طریق 

اضافه کرد. درخشان و جذاب است، در رنگ های  رنگ آمیزی اسپری اعمال می شود، سپس می توان طرحی را در باال

 آبی، قرمز و سبز موجود است که از داخل آن سفید است.

 چاپ سابلیمیشن

ه شد لیوان شناخته می شود مدتی است که مورد استقبال قرار گرفته است، اما اخیراً وارد دنیای DSPاین محصول که با نام 

کند. این کار را با  بسیار واضحی بدون نیاز به پخت در کوره ایجاد می طراحی است. با استفاده از رنگ های ارگانیک،

کند دهد در حالی که گرما مستقیماً در باال استفاده میانجام می روی لیوان انتقال طرح روی کاغذ و سپس اعمال آن بر

 )بطری آب گرم، سشوار را در نظر بگیرید( برای تنظیم تصویر.

و حرارت برای فیوز کردن طرح ها در  چاپی یکی از فرآیندهای جدیدتر؛ تصعید رنگ شامل )مانند اشکال دیگر(، انتقال

فیت باال های با کیتوانیم تعداد کمی از طرحسطح سفالی یا استخوانی چینی است. برخالف سایر اشکال، با تصعید رنگ، می

ها و سایر آثار هنری که عکس توان این کار را در خانه انجام داد. رنگ ساب برایگاهی اوقات می –کنیم  چاپ را

د بردار شوند، عالی است. ما می توانیم طیف وسیعی از رنگ ها را با استفاده از رنگ های ارگانیک تولید کنیم، که توانننمی

 قطعاً یک نقطه صحبت برای مشتریان ما است.

می شوند، که سپس در اطراف بیرونی ظروف  چاپ جوهرها بر روی سطح یک کاغذ مخصوص انتقال به صورت معکوس

بسته می شود. با توجه به دمای پخت پایین تر در مقایسه با  لیوان به قسمت بیرونی حرارتی پرس سپس یکپیچیده می شود. 

کوره، روکش کار همه کاره تر است، اگرچه ما یک چرخه استاندارد ماشین ظرفشویی را توصیه می کنیم زیرا روکش می 

 درخشندگی خود را در شرایط چرخه سخت از دست بدهد.تواند 

 سند بالست اچینگ

حک می کند و جذابیت بیشتری به احساس  لیوان حکاکی سندبالست چشمگیر است زیرا تصویر یا کلمات شما را در

 کند.را به سه بعدی تبدیل می  طراحی محصول می بخشد. اگرچه معکوس است، اما مارک ها را متمایز می کند، زیرا

 هنگامی که طرح کامل شد، باید آن را پر رنگ کرد تا منحصر به فردتر شود.

 سندبالست با آرم شرکت حک شده است لیوان
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 برای سفارشات سفالی است. لیزر یک تصویر چاپ برای کسانی که نیاز به پرداختی مدرن و با کیفیت دارند، اچ لیزری اوج

فید زیر آن را نشان می دهد و یک تجربه بصری و زیبایی شناختی چشمگیر برجسته را در لعاب حک می کند، خاک رس س

ایجاد می کند. برای اطمینان از اینکه خاک رس در معرض آلودگی ها یا آب را جذب نمی کند، سپس ظروف در دمای باال 

های لیزری  لیوان امپخته می شود تا الیه بیرونی مهر و موم شود. این منجر به سطح بافت کالسیک می شود که روی تم

یک تکنیک جدید است که منجر به سبکی مشابه فرآیند اچ لیزری می شود. سطح ظروف با الیه ای  سندبالست دیده می شود.

یا سایر مواد ساینده تحت فشار قرار می  سپس در معرض ماسه لیوان از کاغذ تماس با طرح از قبل برش پوشانده شده است.

سطح سفید را مانند حکاکی لیزری در معرض دید قرار می دهد.  –گیرد، که در نواحی در معرض تراشه قرار می گیرد 

 سپس لیوان را در یک کوره گرم می کنند تا تمام شود و اطمینان حاصل شود که سطح در معرض متخلخل نیست.

 لیوان حرارتی

 ، تقریباً دقیقاً به همانسابلیمیشن چاپ کنید، زیرا مانندتر از آن چیزی هستند که در ابتدا فکر میساده ارتیحر های لیوان

شوند. تنها تفاوت این است که تصویر اعمال شده در زیر یک پوشش حساس به گرما است که با اضافه روش ساخته می

 دن آب گرم شفاف می شود و آثار هنری زیر آن آشکار می شود.کر

سرد و گرم است  لیوان گزینه ها و طرح های اضافی زیادی وجود دارد که تضمین می کند پیام بازاریابی شما در زمانی که

 .وددیده می شود. به دلیل ماهیت حساس، پیشنهاد می کنیم دور از ماشین ظرفشویی و نور مستقیم خورشید نگهداری ش

 

 :آنالین خدمات دهنده ارائه  حامد چاپ

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

  بشقاب چاپ . فرش

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjwnp6y6Yj3AhXQkYkEHca4CesQFnoECAQQAQ&url=https%3A%2F%2Ffa.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D8%25B3%25D8%25A7%25D8%25A8%25E2%2580%258C%25D9%25BE%25D8%25A7%25D8%25B4%25DB%258C&usg=AOvVaw1Uq6FGg3UjVUH0J6ks8c8b
https://www.hamedprint.ir/product/%da%86%d8%a7%d9%be-%d8%b1%d9%88%db%8c-%d9%84%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%aa%db%8c-%db%8c%d8%a7-%d8%ac%d8%a7%d8%af%d9%88%d8%a6%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d8%af%d9%84/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjM8rzZ6Yj3AhVOkIkEHaOgBfwQFnoECAcQAQ&url=https%3A%2F%2Ffa.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D8%25AA%25DB%258C%25E2%2580%258C%25D8%25B4%25D8%25B1%25D8%25AA_%25DA%2586%25D8%25A7%25D9%25BE%25E2%2580%258C%25D8%25B4%25D8%25AF%25D9%2587&usg=AOvVaw0AVc9kQkbEYVvFMNjgxuF9
https://www.hamedprint.ir/product/%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-%d8%b3%d9%81%db%8c%d8%af-%d8%a8%d8%a7%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d8%af%d9%84%d8%ae%d9%88%d8%a7/
https://www.hamedprint.ir/
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/
https://www.hamedprint.ir/product/%da%86%d8%a7%d9%be-%d8%b1%d9%88%db%8c-%d9%84%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%aa%db%8c-%db%8c%d8%a7-%d8%ac%d8%a7%d8%af%d9%88%d8%a6%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d8%af%d9%84/


 

 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

 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 

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/

