
 عکس تقویم رومیزی

 گالری تصاویر عکس تقویم رومیزی

 میخواهید توجه چه کسانی را به تصویری که شما قصد استفاده از آن را دارید جلب کنید؟ 
   
 خطاب به مخاطبانی که از محصول یا خدمات خاص بسیار مهم است که عکس شما به طور 
 شما استفاده میکنند و یا یکی از نیازهایشان است مورد هدف قرار داده گیرد 
   
 آیا متن را که تصویر را نشان می دهد خواندید؟ 
   
 این احتمال وجود دارد که اولین کسی که میگوید " چه عکس فوق العاده ای است" 
 ورت، به متن کمتر توجه خواهد شد، اما عکس "دست در دست" میگردددر این ص 

 .پیشنهادی منتقل خواهد شد محصول برداشت ناشی از تصویر، بالفاصله ناخودآگاه به

 عکس تقویم رومیزی

 دو مورد از قوانین

 .ما همچنین می خواهیم توجه خود را به سه قاعده مهم مربوط به تناسب استفاده از یک تصویر خاص جلب کنیم

 1. تصویر باید با متن مطابقت داشته باشد و متناسب با کسب و کار شما باشد. 
  می کنید، تصویری از منظره با برف به عنوان یک تصویر انتخاب  تبلیغ اگر، برای مثال، شما گردشگری تابستانی را

 .مناسبی نیست
 . 2.شده باشد، تصاویر با دوره سنی  طراحی اگر تبلیغات شما برای افراد مسن تصویر باید با مخاطبان مطابقت داشته باشد

 . و نیاز آنان مرتبط باشد
  ،از تصاویر بسیار مدرن استفاده کنیداگر مخاطب شما یک جوان داشته باشید 

از یک شرکت فوق العاده  تصویر ضمن اینکه تصویر باید به زمان مربوط باشد به عبارت دیگر در صورت ایجاد یک

 .مدرن، از تصاویر "فاسد" خودداری کنید

 تصاویر فاسد تصاویری است که مدت زمان عرضه آن تصویری که نمایش داده میشود باطل شده باشد

برای تقویم رومیزی بدلیل پایداری آن در طول یک سال بهتر است تمامی انرژی خود را برای انتخاب مناسب یک تصویر 

 بگذارید

 برای تقویم رومیزی یکی از مهمترین قدم ها برای شروع یک تبلیغات موثر در بازار رقابتی می باشد عکس

 زیعکس تقویم رومی
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