
 

 

 کاتالوگ  یقانون مھم در طراح 10

 دیریکاتالوگ مد نظر بگ یمخاطب را در طراح یخواستھ ھا – 1

 د دارندیخر یبرا یازید افراد چھ نینیبب

 یزیکنند. آنھا چ یم یداریخر یو روان یذاتل یاوقات مردم بخاطر تما شتریکنند اما ب ید میاز خرین نیتأم یاوقات مردم برا یبعض
د یل بھ خریجاد تمایشوند. ھنر ا یتر م یراض وکنند  یم ی، احساس بھتر دیپس از خررا آنھا یکنند ز یم یداریخواھند خر یرا کھ م

 ب شودین حس ترغیباشد کھ ا یوگ بھ نحوکاتال ین طراحیبنابراخاص جذاب است.  احساسک یبھ  یابیدست یبرا یل مشتریم یبرا

 با و .....یز ییصفحھ آرا، جذابر یتصاو

 یطراحد. ین کار را در تمام سطوح انجام دھید. ایت کنیھدا حس خوبن ، تمام عناصر فروشگاه خود را بھ سمت انتقال یبنابرا
 و روان داشتھ باشد و ... یال و متن اختصاصیرجنر ایا خدمات را داشتھ باشد، تصاویات محصول و یتمام جزئ یستیکاتالوگ شما با

 

 مخاطب یبرا یطراح - 2

 

 متفاوت است. یکاتالوگ صنعت یش با طراحیکاتالوگ آرا یطراح د.یم کنیکاتالوگ خود را متناسب با مخاطبان خود تنظ یطراح
متفاوت از کاتالوگ افراد  یان ظاھرجوان یباشد. کاتالوگ ھا (B2C)د متفاوت از کاتالوگ تجارت یبا (B2B) کاتالوگ تجارت 

 یستیز باین ینوع نرم افزار طراح یحتد. یمخاطبان خود قرار دھ یمسن خواھد داشت. سبک کاتالوگ خود را مطابق با خواستھ ھا
 .درست انتخاب شود

 دیباشمحصول محور  3 -

 

شود.  یشتر میز بیر باشد ، فروش محصول نبزرگت ت تر ویفیبا ک ھرچھ عکس محصولو  بھتر باشدكاتالوگ  یت طراحیفیھرچھ ك
ژه در رابطھ با ارزش سود یم ، بھ ویر محصول را بھ حداکثر برسانیم تا اندازه تصویکن یتالش م ین منظور ، ما بھ طور کلیا یبرا

 . م دادیش خواھینمابزرگتر  راشتر باشد ، محصول یک محصول بیھرچھ سود  یعنیھر محصول 

 

و چاپ را دارند.  یدر عکاس ییدر صرفھ جو یدر کنار عکس سع محصوالت  یبا گروه بند خود کاتالوگ در از شرکت ھا یبرخ
در آن وجود ندارد. بھتر  یمشترنظر جلب  یبرا یچ محصولیھ ین عکسیرا در چنیشود ز یمنجر م کمترن اغلب بھ فروش یاکھ 

 پسشتر محصوالت بدون یم بیدھ یح مید. ما ترجیبط نشان دھار کوچک و مرتیبس یا در گروه ھایاست موارد را بھ صورت جداگانھ 
 .مینشان دھ یفیھ ظرینھ و با سایزم

 دیمحصول استفاده کن یاز عکس ھا - 4

 

ن ید مھمترین وجود شایم. با ایخود را کاھش دھ ینھ ھایم در صورت امکان ھزیخواھ یمت است و ھمھ ما میجاد کاتالوگ گران قیا



 د.یل استفاده کنیذ ین منظور از روشھایا ید. برایح  از آن استفاده کنین بھ نحوه صحیبنابرا استول عکس محص کاتالوگ عنصر 

 از محصوالت یعکاس -

 

نھ خود با یکاھش ھز ید کنندگان برایاز تول یاریھ عکس است، البتھ بسیتھ ین روش ھایاز ساده تر یکیاز محصوالت  یعکاس
انجام دھند از  یحرفھ ا یکھ رقبا اگر عکاس یدھند در حال یرا انجام م یخود کار عکاس یشخص لیل ساده مانند موبایاستفاده از وسا

 خواھند گرفت.  یشیشما در رقابت پ

 ر وبیتصاواستفاده از   -

 

ر با یر موجود در وب استفاده کنند، البتھ اگر از تصاویکنند کھ از تصاو یم یکاتالوگ خود سع یان جھت طراحیاز مشتر یبرخ
 . ست ین صورت اصال بھ صالح نیر ایباشد اما در غ یتواند منبع مناسب یشده باشد م یداریت و خریفیک

 

 میدھانجام  یچرا عکاس

 

د. یب کند تا محصول شما را نخریرا ترغ یتواند مشتر یم بدک عکس ی" اما تر استارزش با ھزار کلمھ از " خوبک عکس ی
 د.یت داشتھ باشیفیخوب و با ک ید اما عکسھاید تعدا عکس ھا را کمتر کنیدار نھ رایم اگر قصد کاھش ھزیدھ یشنھاد میپ

 دیت کنیرا رعا یینقطھ طال – 5

 

ن ین جذاب تری. بنابراکنند یمشاھده مگر یکنند و سپس صفحھ را بھ طرف د یخوانندگان معموالً ابتدا بھ سمت راست باال نگاه م
ن عناصر ید. ایو کنار قرار دھباال ن سود را دارند) در گوشھ یشتریشما ھستند و بمحصوالت خود را (کھ بھ طور معمول محصوالت 

 .دینشان دھاز اندازه  بزرگترر محصوالت موجود در صفحھ یرا نسبت بھ سا

 

 دیاستفاده کن ر ابزارھایسااز  6 -

 

 pdfل یگسترش فروش خود فا یمتداول است. بھتر است برا یاز روشھا یکیفروش  یو عرضھ آن برا یکاتالوگ کاغذ یطراح
 د.یز قرار دھیو ... ن یاجتماع یت، شبکھ ھایل، وب سایکاتالوگ خود رد اپ موبا

 

غات کھ بطور یسھ با اشکال مشابھ تبلیشود ، در مقا یاست کھ بھ طور ھمزمان اجرا م یغاتی، اشکال متعدد تبل یغاتیک قاعده تبلی
 یو برخ یونیزیغات تلویبا تبل یک فروشگاه خرده فروشیدھد.  ینشان م یشتریاسخ بشود ، پ یمختلف اجرا م یجداگانھ در زمان ھا

غات یگر با تبلیک ماه دیانجام دھند و  یونیزیغات تلویرا با تبل یغاتیک ماه تبلی. اگر آنھا دیرا در نظر داشتھ باش ییویغات رادیاز تبل
از  یکیغ کنند. در اصل یو ھمزمان تبلیون و رادیزیزمان در ھر دو تلونسبت بھ آن دارند کھ ھم یر کمتریغ کنند ، تأثیتبل ییویراد

ت خود در فروشگاه و فروشگاه خود در وب یغ وب سایشما صادق است. با تبل ین مورد در مورد کاتالوگھایکند. ھم یھ میتغذ یگرید



 .کنند یرید تا افراد بارگیارسال کن pdf د. کاتالوگ چاپ خود را با فرمتیت خود ، از تجارت متقابل رسانھ ھا استفاده کنیسا

 دیمحدود کنفونت ھا را - 7

 دیمحدود کن ۳ا ی ۲ا وزن ھا را بھ یھا و /  فونتتعداد 

 

متن را در  یرید. بعالوه ، فاصلھ و قرارگیدر کل کاتالوگ خود استفاده نکن فونت ۳تا  ۲ش از یز و مداوم ، بیتم یحفظ ظاھر یبرا
ره یحات محصول و غیج مانند نام محصول ، توضیعناصر را ید. از ھمان سبک متن بھ طور مداوم برایارر ثابت نگھ دیکنار تصاو
 .دیاستفاده کن

 

 از داشتھ باشدینکھ سبک شما بھ آن نید ، مگر اینکن یفانتز یلیخ -د یھا را در سبک و عملکرد خود حفظ کن فونت

 

ن باشد ، ییت پایفیبا ک فونتاگر باشد. شما  ید و سبک آنھا مطابق با سبک زندگد کھ خواندن آنھا آسان باشیرا انتخاب کن ییفونت ھا
 .لطمھ وارد کند کاتالوگ د بھ چاپیرا کاھش داد و شا ی، ظاھر حرفھ ا ییتوان خوانا یم

 ش دھد.یرا افزاد یدر مورد خر یریم گیت کند تا تصمید از خواننده حمایمتن باعکس بھ ھمراه 

 دیحفظ کنرا خود  یسبک طراح – 8

 

ان شما ید) مشتریرا بارھا و بارھا آن را مشاھده کرده اید (زیشو یاست کھ از نگاه کاتالوگ خود خستھ م یغات وقتیتبل یک قاعده کلی
خود  یھ گذارین سال از سرمایچند یخود برا یطراحکنند. با نگھ داشتن تم  یص آن بھ عنوان چھره شما میتازه شروع بھ تشخ

 یطراحد. تکرار یکوچک انجام دھ یشرفت ھایبا پ ین کار را در مدت زمان طوالنید ، ایر دھیید تغیم داریو اگر تصمد یمحافظت کن
 .رش و فروش را بھ ھمراه داردیپذ یت شناختن نام تجاریآورد و بھ رسم یرا بھ ارمغان م یت نام تجاریت شناختن ھویبھ رسم

 

 د یاز خود را بھ محصوالت بدھیمورد ن یفضا 9- 

 

ن سود در طول زمان ، نھ لزوماً یشتریب البتھ یشتریب یدارند، فضا یشتریشما سود ب یکھ برا یکاتالوگ خود بھ موارد یدر طراح
 .ھ سود را دارند ین حاشیشتریکھ ب ییکاالھا

ھزار فروختھ شده  یر کاالھ یو برا رود یفروش م ھزار تومان بھ  ۵مت یقبھ  کاالد. ھر دویریبگدر نظر را  کاالبھ عنوان مثال دو 
درآمد  ھزار ۲۰۰۰۰فقط  B کھ محصول یسود کسب کرد در حال ھزار ۵۰۰۰۰سال گذشتھ  A کنند ، اما محصول یسود م تومان

شتر بھ یب یم با دادن فضاییبگو کھل است: ین دلیداشتھ باشد. و بھ ھم یشتریب ید در کاتالوگ شما فضایبا A ن محصولیداشت. بنابرا
گر ید ھزار ۲۰۰۰۰د ، ممکن است سود آن را یبدھ یشتریب یفضا B ابد. اگر بھ محصولی یش میفروش افزا ٪۱۰،  ک محصولی

 .دھد یش میافزا ھزار ۵۰۰۰۰را با د سود آن یبدھ یشتریب یفضا A بھ محصولاگر  کھ  یدر حالد ، یش دھیافزا

 گرینکات مھم د – 10

مقرون بھ صرفھ بودن بھتر است کھ  ین براید. ھمچنیکن یو ... خودار ییامال کاتالوگ خود از اشتباھات ید در طراحیکن یسع



 د.یکن یرا جمع آور یع آن بازخورد ھایباشد. و حتما پس از چاپ کاتالوگ و توز ۱۶از  یصفحات مضرب


