
 سررسید طالکوب

 گالری تصاویر سررسید طالکوب

 یکی از سررسید های که امروزه بسیار پر کاربرد میباشد و

 طرفداران زیادی را متوجه خود کرده است سررسید های طالکوب است

 هدیه تبلیغاتی این سررسیدهای تبلیغاتی به نوعی یک

 است که به شکل طالکوب میتواند الکچری و منحصر به فرد و زیبا

 برند شما را بر روی سررسید خاص و ویژه نمایش دهد

 میتواند بر روی جلد حک شود که اصطالحا به آن نقره کوب گفته میشود طالکوب البته نقره کوب نیز به صورت

 معموال ارگان ها بیشتر بر روی ارم و لوگوی شرکت خود از

 خود آن را حک مینمایند سررسید این روش استفاده میکنند و روی

 طالکوبی معموال روی اکثر جلدهای سررسید میتواند به کار بیاید

 ی است بیشتر مورد استفاده قرار میگیردولی معموال روی سررسیدهای که جلد آنها گالینگور و یا سلفون

 به اصطالح حک میگردد  و  در واقع نوارهای طالیی و نقره ای رنگی، که متن و لوگو را بر روی سررسید انتقال داده

 میلیمتری داریم 3برای طالکوب نیاز به تهیه ی کلیشه 

 برش زده میشود کلیشه فلزی است که طرح ابتدا بر روی ورق قطعه کلیشه یک

 .و بعد از آن بر روی یک پایه وصل میگردد

 گرافیکی بررسی نمودحساسیت کار روی کلیشه را باید توسط نرم افزارهای 

 و تا حد ممکن کلمات و خط ها ضخیم در نظر گرفته شود  کیفیت کار روی کلیشه باید بسیار باال باشد

 که در انتهای کار جزییات کار به خوبی نمایش داده شود

 سررسید طالکوب

 میل باشد 3بهره برد که برای آن باید از قبل کلیشه کار را تهیه نمود و تقریبا کلیشه باید  تکنیک بیشتر میتوان از این

 برای ساخت کلیشه نیز باید نکاتی را مورد توجه قرار داد که اهمیت زیادی در خروجی آخر کار دارد

 است که نوشته شما نباید فونت های کوچکی داشته باشد و یا از شکل های ریز در آن استفاده نمود یکی از موارد این
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 ای که در کار مورد استفاده قرار میگیرد از جنس مرغوبی باشد نقره باید توجه ننمود که ورق طال و یا

 تا انتهای کار جلوه خود را به بهترین حالت نشان دهد
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