
 تاتلَ فزش سفارشی اهزٍسُ تِ ػٌَاى ّذیِ ای خاص ٍ ارسشوٌذ تزای ػشیزاى تثذیل شذُ است 

 طَری کِ تسیاری اس افزاد سهاًی کِ تِ دًثال ّذیِ ای گزاى تْا تزای خاص تزیي افزاد سًذگی خَد ّستٌذ 

 تِ دًثال فزش ّای هاشیٌی چْزُ  ٍتاتلَ فزش ّای ّذیِ هاشیٌی هی رًٍذ 

 اها ّویي تاتلَ فزش ّای چْزُ ًیش اس اتتذا در تافت ّای دستثافت اًجام هی شذًذ 

شاًِ تافت تاتلَ فزش چْزُ در  011شاًِ ٍ اس آى اتتذا در  0011ٍ  0111رفتِ رفتِ تا پیشزفت دستگاُ ّای تافت تِ 

 تافت هاشیٌی ًیش اًجام شذ 

 شتِ تاشٌذ تاتلَ فزش ّای چْزُ هی تَاًٌذ کیفیت ّای هتفاٍتی دا

 کِ در ایي ًَشتِ تِ طَرت کاهل گزٍُ تحمیمایی سایت گلین فزش تِ شزح آى هی پزداسد

 چٌذیي شزکت تَلیذی در کاشاى تِ تَلیذ اًَاع فزش ّای هاشیٌی چْزُ هی پزداسًذ 

 کِ تزای راحتی کار هی تَاًیذ کار خَد را تِ آى ّا سفارش دّیذ . 

 

 

 تاتلَ فزش سفارشی چیست ؟ 

 ِ دًثال ّذیِ ای خاص تزای ٍلٌتایي ّستیذ اگز ت

 اگز هی خَاّیذ رٍس هادر ّذیِ ای خاص تِ هادر خَد تذّیذ 

 اگز هی خَاّیذ رٍس پذر ّذیِ ای ارسشوٌذ تِ پذر خَد تذّیذ 

 اگز هی خَاّیذ تِ تْتزیي شکل هوکي اس استاد خَد تکزین کٌیذ 

 ای هاًذگار در ًظز تگیزیذ اگز هی خَاّیذ تزای هذیزاى ٍ رٍسای شزکت خَد ّذیِ 

 اگز هی خَاّیذ آرم ٍ لَگَی شزکت خَد را تِ طَرتی ارسشوٌذ لاب کزدُ داشتِ تاشیذ 

 تاسیگزاى ٍ ٌّزهٌذاى ٍ فَتثالیست ّا ٍ خَاًٌذُ ّای هؼزٍف ّستیذ اگز تِ دًثال ّذیِ ای شیک ٍ دلثز تزای 



 تِ شوا تاتلَ فزش ّای سفارشی چْزُ را پیشٌْاد هی کٌین 

 تی شوا هی تَاًیذ تیتی اس شؼزی کِ دٍست داریذ رٍی فزش تیاٍریذ ح

 حتی هی تَاًیذ هٌظزُ ّا ٍ طزح ّای هذ ًظز خَد را ًیش تِ تاتلَ فزشی ارسشوٌذ تثذیل کٌیذ 

 

 

 اًَاع تاتلَ فزش چْزُ : 

 تاتلَ فزش ّای چْزُ تِ طَرت ػوذُ تِ دٍ دستِ تمسین هی شًَذ : 

 تاتلَ فزش چْزُ دستثافت  (0

 تاتلَ فزش چْزُ هاشیٌی  (0

 تاتلَ فزش ّای چْزُ دستثافت تٌَع رًگ تسیار سیادی دارًذ 

 رًگ استفادُ هی شَد  01تا  01طَری کِ در یک طزح حذالل 

 تِ ّویي دلیل سیثایی ٍ خاص تَدى تاتلَ فزش ّای چْزُ هاشیٌی غیز لاتل اًکار است 

 اها تاتلَ فزش ّای چْزُ دستثافت در هذت سهاى سیادتزی اهادُ هی شًَذ 

 ػالٍُ تز ایي کِ ّشیٌِ سیادی ًیش تزای ایي تاتلَ فزش ّا تایذ پزداخت کٌین 

 تاتلَ فزش ّای چْزُ هاشیٌی تزٍیذ تِ ّویي دلیل تِ شوا پیشٌْاد هی کٌین کِ تِ سزاؽ 

 یز تثذیل هی شًَذ : تاتلَ فزش ّای چْزُ هاشیٌی تِ دٍ دستِ س

 تاتلَ فزش چْزُ هاشیٌی تافتی  (0

 تاتلَ فزش چْزُ هاشیٌی چاپی  (0

 در ایي ًَشتِ در هَرد اًَاع تاتلَ فزش ّای چْزُ هاشیٌی تَضیحاتی هی دّین 

 



 تاتلَ فزش چْزُ هاشیٌی تافتی : 

 کِ هشتزی سفارش هی دّذ سهاًی کِ هی گَیین تاتلَ فزش چْزُ هاشیٌی تافتی در ٍالغ تِ ایي هؼٌاست کِ ػکسی 

 تِ طَرت رج تِ رج تَسط دستگاُ ّای فزش هاشیٌی تافتِ هی شَد 

 در ایي تاتلَ فزش ّا ًخ ّای تاتلَ فزش ّواى رًگ ّای تشکیل دٌّذُ تاتلَ فزش هاشیٌی هی تاشٌذ 

 تایذ ػکس ّایی کِ تَسط هشتزی سفارش دادُ شذُ اًذ تزای ایي کِ تاتلَ فزش چْزُ هاشیٌی تافتِ شَد اتتذا 

 تِ طَرت پیکسل تِ پیکسل طَری کِ هتٌاسة تا ًمشِ ّای فزش هاشیٌی تاشٌذ طزاحی گزدًذ 

 تؼذ اس آى کِ طزاحی ػکس ّا تِ اتوام رسیذ ػکس ّا تزای تاییذ هشتزی تِ هشتزی ارسال هی گزدد

 طذ در طذی هشتزی گزفتِ شَد  سهاًی کِ اشکاالت ػکس ّا گزفتِ شَد ٍ تاییذ

 ػکس ّا تزای تافتِ شذى تِ دستگاُ ّا ارسال هی شًَذ 

 تؼذ اس فزایٌذ تافت ٍ تکویل تاتلَ فزش ّای چْزُ تافتی اهادُ هی شًَذ . 

 

 ًکات هْن تاتلَ فزش سفارشی تافتی : 

 اٍال رًگثٌذی فزش ّای هاشیٌی در تافت تاتلَ فزش چْزُ تسیار هْن ّستٌذ 

 ّز چِ رًگثٌذی رًگ تاداهی رٍشي تزی داشتِ تاشذ چْزُ ّا سیثاتز خَاٌّذ شذ طَری کِ 

 اس طزف دیگز ّز چِ رًگ ّای آتی اسواًی ٍ سثش چوٌی سیثاتزی در تاتلَ فزش ٍجَد داشتِ تاشذ 

 تاتلَ فزش سیثاتز ٍ خاص تزخَاّذ شذ 

 کیفیت ػکس ّا است  ػاهل دیگز در تؼییي کیفیت تاتلَ فزش چْزُ هاشیٌی تافتیاها 

 طَری کِ ّز چِ کیفیت ػکس ّا تْتز تاشذ تاتلَ فزش ّا ًیش سیثاتز خَاّذ تَد 

 خَش تختاًِ اهزٍسُ تا ادیت کاری ّایی کِ طَرت هی گیزد 



 حتی ػکس ّای لذیوی را ًیش هی تَاى تِ تاتلَ فزش ّای چْزُ تثذیل کزد 

هی تَاًذ ػاهلی درتؼییي کیفیت تاتلَ فزش ّای چْزُ تافتی هی ایي کِ ّز ػکس در سایش هٌاسة خَد تافتِ شَد ًیش 

 تاشذ .

 

 

 تاتلَ فزش چْزُ تافتی در چِ کیفیتی تافتِ شَد؟ 

 ّز چِ شاًِ ٍ تزاکن تاتلَ فزش ّای تافتی تاالتز رٍد کیفیت تاتلَ فزش ّای هاشیٌی ًیش تیشتز هی شَد 

 تافتِ هی شًَذ.  0111شاًِ تزاکن  0111اهزٍسُ تیشتز تاتلَ فزش ّای چْزُ در کیفیت 

 شاًِ ًیش تافتِ هی شًَذ  0011اها تزخی دیگز در کیفیت 

 

 

 : تاتلَ فزش چْزُ چاپی 

 یکی دیگز اس اًَاع تاتلَ فزش ّای سفارشی , تاتلَ فزش چْزُ چاپی هی تاشذ . 

 تاتلَ فزش ّای چْزُ چاپی تِ ایي طَرت ّستٌذ کِ اتتذا فزش ّای هاشیٌی تِ طَرت رٍلی ٍ سفیذ تافتِ هی شَد 

 ػکس ّا اتتذا رٍی تزگِ ّای ساتلیویشي پزیٌت هی شًَذ تؼذ اس اى 

 پزیٌت ّا تَسط چاپگز ّا رٍی فزش ّا سدُ هی شًَذ 

 شذ تاتلَ فزش ّا سیثاتز هی شًَذ در تاتلَ فزش ّای چاپی ّز چِ کیفیت ػکس ّا تْتز تا

ساػت  02اها ًکتِ هْن در هَرد تاتلَ فزش ّای چاپی ایي است کِ سهاى آهادُ شذى تاتلَ فزش ّا گاّا کوتز اس  

 است 

 ی خَد را تِ ّویي شیَُ اجزا کٌٌذٍ ّویي هَرد هَجة آى شذُ است کِ تسیاری اس افزاد سفارش ّای فَر



 زش ّای تافتی حذٍد دُ رٍسُ اهادُ هی شًَذ . ایي در حالی است کِ تاتلَ ف

 

 

 سایش تاتلَ فزش ّای چْزُ : 

تاتلَ فزش ّای چْزُ در ّز سایش سفارشی اها هی شًَذ اها هْن تزیي سایش ّا ٍ هتذاٍل تزیي سایش ّا تِ شزح سیز اًذ 

 : 

0) 01*00

0) 01*01

0) 01*011

2) 011*01

0) 011*001

6) 01*001

 سدُ ًوی شًَذ ایي در حالی است  00*01هؼوَال تاتلَ فزش ّای چْزُ تافتی در سایش 

 هتذاٍل تزًذ  01*01کِ ایي تاتلَ فزش ّا در سایش 

 اًجام دّیذ  01*01اگز ػکس تکی داریذ ٍ هی خَاّیذ تِ تاتلَ فزش تثذیل کٌیذ تْتز است کِ در سایش 

 تِ سدى تاتلَ ّای خَد تپزداسیذ ر سایش ّای تشرگتز ٍ اگز ػکس ّای دٍ ًفزُ داریذ تْتز است کِ د

 

 

 تافت یا چاج : 

 تِ ًظز شوا تزای تاتلَ فزش ّای چْزُ اس کذام کیفیت تاتلَ فزش ّا استفادُ کٌین ؟ 

 تاتلَ فزش ّای تافتی تْتز است یا تاتلَ فزش ّای چاپی ؟ 



 اگز هی خَاّیذ تاتلَ فزش ّا را ّذیِ تذّیذ تْتز است کِ اس تاتلَ فزش چْزُ چاپی استفادُ کٌیذ 

 حتی تْتزیي کادٍ تزای ٍلٌتایي ّویي تاتلَ فزش ّای چْزُ چاپی هی تاشذ 

 اها تاتلَ فزش ّای تافتی تزای ّذیِ ٍ اکزام پذر ٍ هادر ّذیِ ای هٌاسة است 

 ثا اس ػکس خَد ٍ ّوسز خَد تزای دکَراسیَى اتاق خَاب درست کٌیذ اگِ هی خَاّیذ تاتلَ فزشی سی

 ٍ یا تاتلَ فزشی سیثا تزای دکَراسیَى اتاق پذیزایی خَد ًیاس داریذ تْتز است کِ تِ سزاؽ تاتلَ فزش ّای تافتی تزٍیذ 

 

 

 سفارش تاتلَ فزش چْزُ : 

 جْت سفارش تاتلَ فزش چْزُ اتتذا ػکسی تا کیفیت اهادُ کزدُ 

 اس طزیك گشیٌِ فایل ًزم افشارّایی هاًٌذ ٍاتساج تزای هذیزاى فزٍش ها ارسال کٌیذ ٍ

 ادرس , شوارُ تلفي , ًام ٍ ًام خاًَادگی خَد را تِ طَرت کاهل تٌَیسیذ اس طزف دیگز 

 ّوچٌیي هشخض کٌیذ کِ کذاهیک اس کیفیت تاتلَ فزش ّا را ًیاس داریذ 

خض کٌیذ تا رٍس اهادُ شذى سفارش ّا ّز چِ سزیغ تز کارّا تزای شوا ارسال تؼذ اس آى اگز لاب ّن ًیاس داریذ هش

 شَد 

 

 


