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 98گالری تصاویر خرید سررسید 

 همه ما در یک سال گذشته تعداد زیادی هدایای تبلیغاتی را از طرف دوستان و محل کار خود دریافت کرده ایم

 ر کاربرد ترین هدایا محسوب میگرددهایی تبلیغاتی هستند جز پ سررسید این هدایای تبلیغاتی که بیشتر آنها را

 اما بهترین سررسیدی که داشته اید کدام بوده است ؟

 و یا کدام یک بیشتر برای شما جذابیت داشته و از کیفیت باالتری برخوردار است ؟

 به مشتریان بدهند کار آسانی نیست هدیهالبته انتخاب سررسید برای افرادی که قرار است آن را به عنوان 

 و اولین فکری که به ذهن میرسد سلیقه مشتریان است که به چه نوع سررسیدی عالقمند هستند و برای آنها کاربردی تر است

از انتخاب جلد سررسید تا سایز و طرح روی گرفته تا چاپ و نوع کاغذ مصرفی باید در الویت کار باشد تا بتوان یک 

 انجام داد انتخاب درست

 همیشه گران ترین قیمت نشان دهنده با کیفیت بودن آن نیست

 شاید شما هم تجربه این را داشته باشید که کاالیی را با قیمت باال خریداری کرده اید

 اما عمر کوتاهی داشته و کارایی خود را از دست داده است

 شما وقتی سررسیدی را به عنوان هدیه انتخاب میکنید باید در نظر بگیرید که فرد گیرنده این سررسید را

 برای یکسال کامل مورد استفاده قرار میدهد که باید از نظر گرافیک و رنگ ابتدا مصرف کننده را جلب نمایید

 و همچنین خسته کننده و یکنواخت نیز نباشد

 از رنگ از مطالب های آموزنده و یا اشعار نیز میتوانید در طراحی سررسید خود استفاده کنیدشما به غیر از استفاده 

 صفحات داخلی سررسید به این شکل میتواند مخاطب های خاص خود را جذب کند
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 قطع سررسید

 سایز های متنوع یک سررسید میتواند در بسیاری از موارد بر انتخاب شما ماثر باشد

 از نظر قیمت و چه از نظر کاربردی بودن چه

 پس قطعا باید توجه ویژه ای به آن داشت و آن را به خوبی بررسی نمود

 زیرا بعضی از صنوف نمیتوانند بعضی از سایز ها را برای تبلیغات خود انتخاب نمایند
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 مانند پزشکان که قطع اروپایی یا وزیری برای آنها مناسب تر می باشد

 تخاب درستی نداشته باشید نمیتوانید امیدوار باشید که مخاطبانتان نیز از آن استفاده نمایندو شما اگر ان

 هستند میتواند کارامد باشد تبلیغاتی در این مورد کمک گرفتن از کسانی که متخصص در کاالهای

 نمایش روزهای هفته

 شما میتوانید برای کم شدن حجم سررسید تان که بر روی قیمت و تعداد کاغذ تاثیر دارد از نحوه نمایش

 صورت های روز شمار،دو روز شمار،سه روز شمار و ... استفاده نماییدروزهای هفته به 

 این مدل طراحی میتواند به دلیل فضای کمتر به عنوان دفتر یادداشت روزانه نیز مورد استفاده قرار گیرد

 و سبک تر بودنش بسیاری از افراد را ترغیب مینماید که آن را همیشه همراه خود داشته داشته باشند

 جلد

مقوله جلد و صحافی مسئله ای است که به تخصص بیشتری نیاز دارد و باید حتما با کارشناس تبلیغاتی مشاوره الزم انجام 

 گیرد

 د ظاهر و انسجام کلی کار است و قطعا جلوه کار میتواند مهم ترین بخش آن باشدزیرا جل

 انتخاب یک متریال خوب و با کیفیت و خدماتی که میخواهید به عنوان تبلیغات بر روی آن انجام دهید

 نزدیک تر میکند 98یک قدم شما را برای رسیدن به هدف خرید سررسید 

 صفحات سررسید

داخلی سررسید است که با توجه به گرم آن قیمت نیز متغیر  صفحات کاغذ تحریر سفید و کرم پر کاربردترین کاغذ برای

 است که البته کاغذ کرم از سفید هزینه بیشتری را برای شما دارد

کاغذ گالسه نیز نوع دیگری از آن است که قالبا فقط برای چند صفحه اول که تبلیغات تجاری ممکن است داشته باشید 

 مورداستفاده قرار میگیرد

 زمان

به نزدیک شدن به سال جدید افراد زیادی برای خرید سررسید اقدام میکنند زیرا سررسید ها باید به موقعه به با توجه 

 مخاطبان داده شود زیرا افراد معموال

 قبل از شروع سال برنامه ریزی خود را صورت میدهند

سفارش داده و به دست مشتریان   98 پس اگر شما میخواهید سررسید خود را هدیه دهید حتما ان را تا قبل از شروع سال

 خود برسانید
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