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بروشور



چیست؟بروشور 

از نظر ظاهری تکه کاغذی یکسره است که تا می خورد و به چند لت « کاالنما»بروشور

.تقسیم می شود

گفته میشود و " لت"است و به هر تای آن به اصطالح یک  A4ابعاد بروشور ها معموال 

.بروشور های دولت و سه لت از رایج ترین بروشور ها هستند

.لت نیز چاپ شوند8بروشور ها در حالت کلی میتوانند تا 

اطالعاتی که صاحب شرکت سفارش دهنده قصد انتقالشان را دارد، روی دو سوی این 

این اطالعات معموال شامل تصاویر و توضیحاتی دقیق و جزئی . لت ها منتشر می شوند

هر چیزی که بتواند مشتری را . دربارۀ یک محصول، کارکرد و حتی روش استفاده از آن است

. بخصوص به هیجان بیاورد( یا خدمت)درگیر کند و او را به خرید آن محصول 

بروشور ظاهرا محصولی صرفا اطالع رسان است، ولی مثل هر وسیلۀ تبلیغاتی دیگری هدف 

. اصلی پشت این اطالع رسانی تبلیغات است



مزایای بروشور

معرفی کامل کسب و کار ❑

یک ابزار بازاریابی بهینه❑

افزایش اعتماد مشتری به کسب و کار❑

حاوی اطالعات جامع❑

مقرون به صرفه بودن بروشور❑

توزیع آسان بروشور❑



علت چاپ بروشور

وردنیاز بروشور به عنوان یک وسیله مارکتینگ و تبلیغاتی استفاده می شود که اطالعات م

اما سه دلیل عمده وجود دارد که افراد ترجیح می دهند . را در دسترس کاربر قرار می دهد

:برای اطالع رسانی درباره خدمات یا محصوالت خود به چاپ بروشور روی بیاورند

نوع مخاطب❑

شکل کسب و کار❑

قیمت ارزان و اقتصادی❑



نوع مخاطب

.تبا استفاده از اینترنت می توان به رنج گسترده ای از مخاطبین دسترسی یاف

ضمن اینکه گروه خاصی از . ولی اهمیت تبلیغات فیزیکی را هم نمی شود انکار کرد

مخاطبین هستند که شاید دسترسی چندانی به اینترنت و ابزارهای تکنولوژی 

نداشته باشند،حاال به دلیل نا آشنایی یا هر دلیل دیگر دست بر قضا اگر این قشر 

از مزایای . مخاطب هدف شما باشد، باید به روش های جایگزین هم فکر کنید

بروشورها توزیع آن ها در یک رویداد بزرگ و یا توزیع دست به دست آنهاست، یک 

این روش مخصوصا . راه ساده اما موثر برای هدف قرار دادن یک گروه خاص از مردم

شما می توانید از طریق استراتژی خاصی . برای کسب و کارهای محلی است

این امر به شرکت شما اجازه میدهد . بروشورها را در مکان های مختلف قرار دهید

.اطالعات مثبت و دقیق را به افراد بیشتری ارسال و مشتریان جدید را جذب کند



شکل کسب و کار

ارتباط چاپ بروشور فیزیکی در کسب و کارهایی که عموما به صورت فیزیکی با مشتری ها

مثال اگر صاحب یک فروشگاه لوازم الکترونیکی هستید،. دارند، کامال منطقی است

بروشوری که در مورد فالن محصول بخصوص تهیه می کنید و به دست افراد می دهید، 

.  روشی عالی برای آگاهی رسانی و تشویق آن ها به بازدید و خرید از محصولتان است

بروشورها اگر به درستی طراحی شوند می توانند از لحاظ بصری جذاب و حاوی اطالعات 

هرچند ساده به. مفید و قابل ارجاعی در مورد کسب و کار یا محصول تولید شده باشند

نوز این روش ارجاع قدیمی ه. نظر می رسد، بروشورها می توانند از فرد به فرد منتقل شوند

ابد، تا زمانی که استفاده از کاغذ همچنان ادامه ی. هم کار می کند و نباید با آن مقابله کرد

استفاده از برگه ها و بروشورهای تبلیغاتی کسب و کار هرگز منسوخ نخواهند شد و 

.همچنان یک ابزار بازاریابی موثر خواهند بود



قیمت ارزان و اقتصادی

بر خالف محبوبیت روزافزون بازاریابی آنالین، بروشورهای خوب طراحی شده 

طراحان حرفه ای گرافیک . بخش مهمی از بازاریابی سنتی را تشکیل می دهند

د می توانند به شرکت ها کمک کنند تا طرح های مناسب برای بروشورهای خود ایجا

ار با همراه با تصمیم گیری بافت کاغذ و مشخص شدن ویژگی های بصری ک. کنند

استفاده از خدمات یک آژانس طراحی با تجربه، شرکت ها توانایی استفاده از 

بروشورها را به عنوان ابزارهای بازاریابی مقرون به صرفه و کارآمد به کار خواهند 

بروشورها را می توان در تعداد زیاد و به طور عمده عرضه کرد، سفارشات . گرفت

ور عمده اغلب به معنای قیمت پایین تر هستند و این خودیک مزیت در چاپ بروش

است



اهداف اصلی چاپ بروشور

ا منتشر کننده بروشور از انتشار آن چهار هدف را دنبال می کند که صرفا نه همۀ آنه

ولی بنا به تعریف، . را، گاهی ممکن است تنها دو مورد از این اهداف مد نظر باشد

بروشوری می تواند موفق عمل کند که در زمان طراحی و چاپش همۀ این چهار مورد 

صد البته در هر بروشور یکی از این چهار مورد . را در پس ذهن قرار داده باشد

.پررنگ تر از بقیه خواهند بود

شناسایی❑

اطالعات❑

آموزشی❑

تبلیغاتی❑



اهداف اصلی چاپ بروشور

(معرفی)شناسایی

.از اهداف بروشور، ایجاد اعتبار و اعتماد در مشتریان  و شناسایی ارگان  به صورت خودکار میباشد

را بهخاصیبروشور می تواند نقش معرفی کننده داشته باشد و محصول یا خدمت یا حتی شرکت و برند 

اگر از بروشور به درستی استفاده شود، یکی از روش های کاربردی. مخاطب و مشتری احتمالی بشناساند

.برای معرفی و جای گذاری محصوالت جدید در ذهن مخاطب است

اطالعات

بروشور معموال برای اطالع رسانی در مورد خدمات و محصوالت یک شرکت و ارگان استفاده می شود تا 

.مشتریان را با محصوالت و خدمات خود آشنا کنند

تاکید و هدف اصلی بروشور هر چیزی که باشد، اطالع . همین استچاپ بروشورهدف کلیدی و اصلی

چه قصد معرفی محصول را داشته باشند، چه آموزش و چه تبلیغات . رسانی همیشه پای ثابت آن است

.صرف، باید اطالع رسانی دقیق و درستی داشته باشند تا مخاطبان را آگاه کنند



اهداف اصلی چاپ بروشور

آموزشی

توضیح و آموزش درباره محصوالت و خدمات به صورت کاربردی و طوری که مخاطبین  را مجبور به خواندن بروشور 

کند، در آخر مخاطبین را جذب کندکه عالوه بردانستن اقدام به خرید کنند یا آن خدمات را به صورت عملی انجام 

.دهند

اه روش کار با محصول را یادش داد تا دقیقا بداند می خواهد با دستگ. با چاپ بروشور می توان مخاطب را آموزش داد

شاید بتوان آموزش را هم نوعی اطالع  رسانی دانست، چرا که مخاطب . جدیدی که از شما می خرد چه کار کند

فقط بحث آموزش. وقتی یاد بگیرد بهتر می تواند برای خرید یا استفاده از محصول و خدمات شما تصمیم بگیرد

مثال . تبلیغاتی نیست و ممکن است از بروشور آموزشی برای آموزش و اطالع  رسانی صرف هم استفاده کرد

.  19بروشور آموزشی نحوه ی پیشگیری از بیماری کووید

تبلیغاتی

.محصوالت یا خدمات را به طوری تبلیغ کند تا مشتریان را جذب خرید یا انجام خدمات کند

.را به مخاطبان معرفی کرد( یا خدمات) با انتشار بروشور می توان یک یا چند محصول یا یک گروه محصولی 



انواع بروشور

معموال در يك برگ و در اندازه هاي : بروشورهای تک برگی.1

این بروشورها ممکن است گاهي . مختلف چاپ می شوند

.يك رو و گاهی دو رو باشند

دارای چند صفحه هستند :بروشورهای آکاردئونی یا لت دار .2

ت این ل. و این صفحات پس از تا زدن به لت تبدیل می شوند

.  لت و بیشتر باشند4لت، ۳لت، ۲ها ممکن است 

لت از بهترین بروشورها است که برای ۳و ۲بروشورهای 

به دلیل اینکه هم . تبلیغات تجاری استفاده می شود

خواندنش راحت تر و هم مدت زمان بسیار کمی برای 

این نوع خاص طراحی بروشور . خواندن مطالب آن نیاز است

چون دارای قابلیت خواندن سریع و آسان دارد و نیز قابل 

حمل می باشد مناسب فعالیت های تجاری معرفی می شود



انواع بروشور

بروشور فرمی یا کتابچه ای. ۳

این نوع بروشورها بصورت کتابچه هستند و

دارای صفحات زیادی هستند و آنها را به 

.  ندوسیله چسب گرم و منگنه صحافی می کن

در بروشورهای فرمی می توان از عکس ها و 

ن بیشتر ای. متن های زیادی هم استفاده کرد

.  دبروشورها را با کاتالوگ ها مقایسه می کنن

ل در ضمن در این نوع بروشور میتوان بطور کام

.در مورد کاال و جزییات آن شرح داد



انواع بروشور

بروشور اسلیپ کیس. 4

ود از این بروشورها بعنوان پوشه استفاده می ش

.و در بعضی اوقات به آنها فولدر هم می گویند

این فولدرها بعنوان پوشه عمل کرده و برای 

گذاشتن ورقه های جدا جدا در کنار هم مورد 

.استفاده قرار می گیرند

در چاپ این این بروشورها از کاغذهای گالسه و 

گرم استفاده می شود که ۳00تا ۲۵0ایندربرد 

مقاومت بیشتر و ماندگاری باالتری دارند



انواع بروشور

پمفلت و یا لیفلت . ۵

بروشورهای پمفلت و لیفلت بروشورهایی هستند که در 

. تولید آنها از کاغذهای با گرماژ پایین استفاده می شود

ای بصورتی که از پمفلت برای استفاده از دفترچه های راهنم

رون کاال بیشتر استفاده می شود و از بروشور لیفلت برای د

اغلب این دو نوع بروشور . جعبه های دارو استفاده می شود

صال بصورت تک رنگ و مشکی بکار می روند و بیشتر اوقات ا

.دجنبه تبلیغاتی نداشته و فقط برای آموزش بکار می رون

((GATE-FOLDبروشور ضمیمه . ۶

از این نوع طراحی بروشور به عنوان یکی از عناصر خیلی 

.خیلی مهم و کاربردی در بازاریابی استفاده می شود



انواع بروشور

Z-FOLDبروشور . ۷

در بیشتر مواقع جایگزیناین نوع طراحی بروشورها

بروشور های سه لت می شوند بیشتر با عنوان 

طراحی بروشورهای سه لت مورد استفاده قرار 

که می گیرند،به این دلیل که همانند بروشورهایی

سه لتی هستند دارای سه لت و یا سه الیه 

.هستند



ساختار بروشور

:ساختار بروشور به شرح زیر است

: این صفحه باید با رعایت نكته های زیر تهیه شود: صفحه جلد. 1

درج عنوان نشریه با حروف درشت و خوانا-

استفاده از عكس یا طرح مناسب با توجه به موضوع اصلی بروشور-

وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی، معاونت تحقیقات و "بعنوان مثال: درج عبارت-

در باال و گوشه سمت چپ صفحه" فناوری

قاتی یا مانند موسسات تحقی)درج شخص حقوقی تهیه کننده بروشور در پایین و وسط صفحه-

(معاونتهای اجرایی تخصصی

:  مشخصات این صفحه عبارتست از: صفحه دوم. ۲

. در داخل کادر، مخاطبان هدف نشریه درج می شود-

. در ذیل کادر باال، هدفهای رفتاری بروشور درج می شود-



ساختار بروشور

.متن بروشور درج می شود: صفحه سوم تا صفحه ماقبل آخر. ۳

:  در این صفحه دو مطلب زیر درج می شود: صفحه آخر. 4

نتیجه گیری در چند سطر -

نشانی واحد منتشرکننده برای برقراری تماس و کسب -

(نشانی معاونت تحقیقات و فناوری)اطالعات بیشتر



مشخصات فنی

:مشخصات بروشور به شرح زیر است

.  کاغذ بروشور می تواند گالسه یا تحریر مناسب باشد.  1

در بروشورهایی که . چاپ بروشور می تواند دو رنگ، سه رنگ و یا چهار رنگ باشد.  ۲

.ودچاپ و منتشر می شوند باید الاقل از چاپ رنگی یا کاغذ رنگی استفاده ش–تک رنگ 

هر تا در بروشور معادل یک لت است؛ بنابراین دارای (لت است8یا 4)بروشور دارای .  ۳

.صفحه خواهد بود1۶یا8

.  روی لت اول اختصاص به جلد و پشت لت آخر اختصاص به پشت جلد دارد. 4

.نسخه خواهد بود1000شمارگان بروشور انبوه است که الاقل  .  ۵



مشخصات فنی

استفاده می 1۶و برای میان تیترها قلم 18، برای تیترها 1۳برای حروف متن از قلم  . ۶

.شود

متن، ترکیب و طراحی گرافیک باید با توجه به مولفه های فرهنگی بومی مخاطبان.   ۷

.تنظیم شود

.میلیمتر در نظر گرفته می شود8تا ۷فاصله بین دو سطر متوالی متن بروشور .  8

درصد بیان نوشتاری و بقیه آن به ۶0تا ۵0: حجم هر بروشور به این نحو تنظیم می شود

.ابدتصاویر، نقاشی و طرحهای مناسب مرتبط با متن و هدفهای رفتاری بروشور اختصاص ی



مراحل چاپ بروشور

همیشهه پهیش از. مثل هر محصول تبلیغاتی دیگری مرحلۀ نخست همیشهه ایهده پهردازی اسهت.1

تصور کنید اینکه به سراغ طراح بروید یا خودتان طراحی را شروع کنید، باید بتوانید نتیجۀ نهایی را

.تا دقیقا مطمئن باشید چه چیزی می خواهید

دو نکتهۀ حهائز . مرحلۀ دوم طراحی است که با توجه بهه سهایز کاغهذ مهورد نظهر انجهام می شهود.2

یکهی اینکهه طراحهی بروشهور بایهد چشهمگیر و جهذاب باشهد تها . اهمیت در این بخهش وجهود دارد

مسهههالۀ دوم ههههم دقهههت در مشهههخص کهههردن محهههل تههها . مخاطهههب را بهههه مطالعهههه ترغیهههب کنهههد

.خوردگی هاست تا در مراحل بعدی مشکلی پیش نیاید

اگر همه چیهز را درسهت انجهام داده باشهید، یهک ابهزار تبلیغهاتی. طرح نهایی به چاپخانه می رود.3

یشهتر، ارزان ولی قدرتمند در دستتان دارید که می توانید برای پیشرفت کسب و کارتهان، فهروش ب

.یا هر هدف دیگری که دارید از آن استفاده کنید



خبرنامه یا بولتن



خبرنامه یا بولتن چیست؟

رک، ابزاری است برای اطالع رسانی به طیفی از مخاطبین خاص، با عالیق مشت( بولتن)خبرنامه 

که درباره رویدادها، گزارش ها، یا اخبار مرتبط با یک موضوع، روشنگری کرده و رابط بین یک 

.  سازمان، شرکت یا کسب و کار با مخاطبان آن می شود

به محتوایی گفته می شود که اشخاص حقیقی و حقوقی مانند سازمان: (Newsletter)خبرنامه 

ها، موسسات، خبرگزاری ها و غیره به صورت منظم و مداوم برای مشترکین خود ارسال می 

.کنند

ه در یک تعریف کلی، یک نشریه داخلی، یک بولتن سازمانی و مجله ادواری، حتی یک اطالعی

.به شمار می رود« خبرنامه»خبری سازمانی، 

یکی از اهداف اصلی تولید بولتن، ارایه آن به مخاطبان درون سازمان است، تا بدینوسیله 

واحدهای روابط عمومی بر اساس سیاست گذاری های خود اطالع رسانی مناسبی به مخاطبان 

.خود داشته باشند

محتوا و مضمون خبرنامه اغلب حاوی زبان های فنی و تخصصی است که برای عموم مردم به 

.آسانی قابل درک نمی باشد



انواع محتوا برای بولتن و خبرنامه

محتوای بولتن ها بیشتر شامل مطالب و مقاالت اطالع رسانی، خبری، آموزشی و در 

اگر بولتن با ساختار علمی . برخی موارد شامل بخش سرگرمی و اوقات فراغت می شود

رای و با بررسی روحیات سازمانی طراحی و تولید گردد می تواند به عنوان یه رسانه قوی ب

.روابط عمومی مورد استفاده قرار گیرد

الزم به ذکر است بدانید خبرنامه یا بولتن شامل انواع مختلف محتواست و مخاطبان 

از . می توانند متناسب با شرایط و نوع فعالیت خود آن ها را مورد استفاده قرار دهند

:مهمترین و برجسته ترین این محتوا ها عبارتند از

که به مثابه ابزاری برای اطالع رسانی درون سازمانی عمل : نوعی گزارش کاری❑

می کند و جزئیات و اطالعات مربوطه را برای بهره برداری های داخل سازمان به مخاطبان 

.انتشار می دهد



انواع محتوا برای بولتن و خبرنامه

که بدون در نظر داشتن ابعاد درآمد زایی، کسب درآمد و چشم: نوعی نشریه سازمانی❑

.داشت مالی در بین مخاطبان خاص منتشر می شود

فاده که تنها به منظور تبلیغات سازمانی مورد است: ابزار در اختیار روابط عمومی سازمان❑

.قرار می گیرد

که بدون توجه به گرایش های سیاسی در : مجموعه ای از محتوا ها و مقاالت علمی❑

.اختیار تعدادی از افراد مرتبط و عالقه مند قرار می گیرد

که (:اعم از خبرنگاران و دیگر فعاالن رسانه ای)ابزار دعوتی برای فراخواندن افراد مختلف ❑

دور یکدیگر جمع … می خواهند به منظور نشست خبری، گردهمایی و اجالس علمی و 

.شوند

.ابزار برای اهداف بازاریابی و فروش هر چه بهتر و مناسب تر شرکت❑



انواع بولتن یا خبرنامه

امروزه خبرنامه  ها را از لحاظ ظاهری و نوع ارائه می توان به دو صورت چاپی و الکترونیک 

. تقسیم کرد

ساختار و نوع ارائه خبرنامه های چاپی که مشخص است و سال هاست که مورد استفاده 

ه اما در سالهای اخیر با توجه به توسعه اینترنت و دسترسی عموم افراد ب. قرار می گیرند

.  رده استفضای مجازی، تولید و ارائه بسیاری از خبرنامه ها از چاپی به الکترونیک تغییر پیدا ک

:دلیل این موضوع بسیار ساده است

نیازی به پرداخت هزینه های چاپ نیست ❑

نیازی به سیستم توزیع فیزیکی ندارد ❑

.در کوتاهترین زمان و به آسانی در اختیار مخاطبان قرار می گیرند❑

«خبرنامه»برای برقراری ارتباط موثر با مخاطبان و مشتریان، وجود سیستم ثبت نام در 

.الکترونیک در بخش روابط عمومی یک سایت یا وبالگ ضروری است



کاکردهای موثر خبرنامه الکترونیک

.باعث ارتباط طوالنی مدت با مخاطبان می شود❑

.حس وفاداری مخاطب نسبت به سازمان یا شرکت را تشدید می کند❑

.ارتباط سازمان با مشتری های قدیم را محکم تر می کند❑

.تالش های شرکت ها را در امر تجارت قوت می بخشد❑

.ا می شودمنافاتی با داشتن وب سایت، تبلیغات یا مسائل دیگر تجاری ندارد، بلکه باعث تقویت آن ه❑

.با ایجاد پالس های منظم، مانند قلب شرکت یا سازمان عمل می کند❑

مرتبط نتایج سریع و قابل محاسبه و پی گیری به دنبال دارد و می توان تعداد کلیک ها و سایر اطالعات❑

.را بررسی و داده های قابل برنامه ریزی استخراج کرد

مصرف کاغذ را کاهش داده و ضمن کمک به صرفه جویی اقتصادی سازمان به حفظ محیط زیست ❑

.کمک خواهد کرد

.اطالع رسانی لحظه ای را میسر می کند❑



طراحی خبرنامه

طراحی بولتن یا خبرنامه چیزی مشابه با مجله یا روزنامه است بر اساس موضوع و

در طراحی خبرنامه یا بولتن سازمانی باید موارد و . محتوای خبرنامه انجام می شود

جنبه های مختلفی مثل مخاطبان و نوع محتوا و همچنین نوع ارائه آن توجه کامل 

.شود تا بهترین نتیجه از طراحی خبرنامه به دست آید



نکات مهم در تهیه خبرنامه

ری چنانچه در کلیه مقاالت ، از یک س. برای خوانندگان خود و نه برای خود، بنویسید( 1

اطالعات جذاب و مورد توجه خواننده استفاده شود، مخاطبین بیشتری را جذب خواهید 

به عبارت دیگر ارایه مطالب مهم و جامع در خبرنامه تاثیر به سزایی در جذب . نمود

ید توجه داشته باش. از ارائه مطالب قدیمی و تکراری پرهیز شود. مخاطبین خواهد داشت

مردم که در کیفیت خبرنامه خود باید به رقابت با سایر شرکت هائی که مثل شما برای

ر ممکن است خبرنامه شما در میان ده ها خبرنامه دیگ. خبرنامه ارسال می کنند باشید

.پس کیفیت آن خیلی مهم است. به دست مشتریان برسد

ی یکی از مؤثرترین عوامل در جذب مخاطبین به کار گیری تیترهای جذاب در نشریه م( ۲

واندن چنانچه مقاالت از این قابلیت برخوردار نباشند، خوانندگان تمایلی به ادامه خ. باشد

یز تیتر ها باید طوری انتخاب شوند که برای مردم هیجان انگ. خبرنامه پیدا نخواهند کرد

صرف در انتخاب تیتر ها وقت بیشتری. باشد و آنها را ترقیب کند که مقاله ها را بخوانند

.کنید چون باعث مثبت تر بودن اثر مقاله شما در خواننده می شود



نکات مهم در تهیه خبرنامه

استفاده از . عاملی دیگر در جذب خوانندگان، به کار گیری ساختار طراحی حرفه ای و جذاب می باشد( ۳

یکی از . فرمت چند ستونی و عناصر گرافیکی مناسب شما را به این اهداف نزدیک خواهند ساخت

مواردی که کمک مؤثر در جهت بدست آوردن این ساختار خواهد نمود، قرارگیری مناسب و سازمان یافته 

.تصاویرو عناصر گرافیکی در صفحه می باشد

یکی ازعوامل عدم جذب خوانندگان، استفاده از نقاشی های نامناسب و با کیفیت نامطلوب در ( 4

این گونه نقاشی ها برای خبرنامه های خانگی ممکن است . خبرنامه های خارج شرکت می باشد

ر چنانچه می خواهید خبرنامه ای با کیفیت باال تولید نمایید، از بکاربردن این گونه تصاویر د. مناسب باشند

در اصل استفاده از آنها نه تنها کمکی به زیباسازی خبرنامه نخواهد کرد بلکه . آنها جددا خودداری نمایید

حال، چنانچه به استفاده از نقاشی ها در خبرنامه نیز . سطح کیفیت مقاالت را نیز پایین خواهند آورد

ی استفاده ترکیب. مایلید، تنها از یک گروه تصویری خاص متناسب با سطح کیفیت خبرنامه استفاده نمایید

.ازتصاویر کارتونی در خبرنامه ای حاوی تصاویر با کیفیت باال ،باعث افت کیفیت آن خواهد شد



نکات مهم در تهیه خبرنامه
یکی دیگراز راههایی که در جذب مخاطبین بسیار حایز اهمیهت اسهت، اسهتفاده از دو رنهگ( ۵

زی استفاده از این قابلیهت در رنهگ آمیه.در خبرنامه می باشد( مشکی به همراه یک رنگ تند )

.خبرنامه، آن را بسیار حرفه ای تر از خبرنامه هایی تک رنگ می نماید

ت چنانچه در خبرنامه،بیش از دو یا سه نوع قلم مختلهف اسهتفاده نماییهد، نشهریه دچهار افه( ۶

هم، سعی کنید حد اکثر از سه نوع قلم برای تیتر ها، متن و بخش های م. کیفیت خواهد شد

بهه نصهب در خبرنامه های الکترونیکی فارسی، از قلمی استفاده کنید که نیهاز. استفاده کنید

قلههم مههورد اسههتفاده در خبرنامههه هههای فارسههی . جداگانههه در سیسههتم عامههل نداشههته باشههد

است که هرچند زیاد زیبا نیسهت ولهی بهرای خواننهدگان فارسهی زبهان کهامال  Tahomaمعموال 

هها روی با تغییر اندازه و سهایر افکهت. نیازی نیست از سایر قلم ها استفاده کنید. آشنا است

بهرای خبرنامهه هها مناسهب 1۲و 10و 9اندازه قلم . همین قلم می توانید به هدف خود برسید

.است



نکات مهم در تهیه خبرنامه

یکی از مواردی که همواره مورد توجه مردم قهرار مهی گیهرد، ایهن اسهت کهه احسهاس شهود ( ۷

یکی از راههای ایجهاد چنهین حسهی در . نشریه در جهت حفظ محیط زیست نیز گام برمی دارد

چنانچهه مهی خواهیهد ایهن . مخاطب، استفاده ازکاغذهای بازیافتی در چاپ خبرنامه مهی باشهد

ان نیهز عمل تاثیر بیشتری نیز بر روی مخاطبین بگذارد، طی اعالمیه ای آن را به اطالع خواننهدگ

.برسانید

استفاده از کادر نظر خواهی به همراه اطالعات تمهاس بها ناشهر، ویراسهتار و سهایرکارمندان ( 8

اد زیهرا تمهامی افهر. یکی دیگر از عواملی است که مخاطبین به آن توجه قابل مالحظه ای دارنهد

مایلند اطالعات کافی در مهورد مکهانی کهه پیشهنهادات و انتقهادات خهود را ارسهال مهی نماینهد، 

حتهی اگهر آن را توسهط نهرم افهزار . سعی کنید خبرنامه را مردمی ترجلهوه دهیهد. داشته باشند

ا آنها ارسال خبرنامه ارسال می کنید، حتما اطالعات شخصی افراد تولید کننده و نحوه تماس ب

.را در خبرنامه بنویسید



نکات مهم در تهیه خبرنامه

یکی دیگرازعوامل موفقیت نشریه زمانی حاصل خواهد شد که خبرنامه در بازه های زمانی منظم( 9

نشر فصلی خبرنامه ها به همراه یک سری اطالعات جذاب می تواند برای بسیاری از . چاپ شود

تفاقات همچنین، اگر بتوانید تاریخ نشر خبرنامه را با حوادث و یا ا. بنگاه های اقتصادی مناسب باشد

.مهم همزمان نمایید، خوانندگان بیشتری را جذب خواهید نمود

ینه جهت ایجاد چنین زم. درهر نشریه خواستار دریافت پیشنهادات و انتقادات خوانندگان باشید( 10

یکی ای، در هر نشریه از یک سری فرم نظرخواهی استفاده نمایید و یا با گذاردن آدرس پست الکترون

.خود این امکان را فراهم سازید

ه خبرنامه ها به عنوان موثرترین و ساده ترین راه حفظ ارتباط با مشتریان بالقوه، همواره مورد توج

دلیل این موضوع رسیدن راحت و به موقع اطالعات با قیمت بسیار اندک، به دست. مردم بوده اند

.  مخاطب است



با تشکر


