
 

 

 مشخصه و فرم ارسال طرح برای چاپ چسب:

 مشخصات طرح: 

 CDR.*(    COREL DRAWفایل الیه باز با فرمت کورل )

 *ترجیحا فونت های استفاده در طراحی ارسال شود. 
 از طرح خود به همراه فایل اصلی بفرستید به دلیل اینکه شاید طرح شما در سیستم های متفاوت به درستی باز نشود.  BMP.*یا    JPG.**تصویری به صورت عکس  

 کنید و آن فایل را بصورت الیه باز و تک رنگ ارسال کنید.   CURVESکروز  *فایل خود را پس از طراحی حتما در کورل تبدیل به  

 ❌❌❌❌❌  کورل  فقط  ❌❌❌❌❌

 کنید   ❌اینپورت   اینکه نه  ❌کنید  استاندارد  کورل  به  تبدیل  است  کورل  از  غیر  به  فرمتی  هر  طرحتان  اگر

 نکنید ...  و  عکس  BMP  ایلوستریتور  فتوشاپ   PSDمثل دیگر  های فرمت  با  ارسال  تقاضای خواهشاً خواهشاً ❌❌

   ابعاد طرح:

 سانتیمتر  15میلیمتر یا    150  :طول

 عرض:  
 سانتیمتر   4.5میلیمتر یا  45میلیمتر(=  48سانتیمتر)  5برای چسب  *   سانتیمتر2میلیمتر یا  20سانتیمتر=  2.5برای چسب  

 سانتیمتر  9.5میلیمتر یا  95میلیمتر(=98سانتیمتر)  10برای چسب  سانتیمتر   *    6.5میلیمتر یا  65یمتر(=میل68سانتیمتر)  7برای چسب  

 قطر خطوط و فونت ها )نوشته ها(: 

 به باال باشد  میلمتر 1.5  ضخامت خطوط

 به باال باشد.   22  ضخامت یا اندازه نوشته ها )فونت ها( اندازه
 *از استفاده فونت های دکور نازک جدا بپرهیزید. 

 میلیمتر بیشتر باشد 2*فاصله بین نوشته ها و حروف از  

 اریب یا کج ترجیحا خودداری کنید. /////    *از طراحی تکرار طرح بصورت 

 : های رنگ در  چاپ توانایی

 ... مشکی-ای قهوه-آبی -سبز-قرمز- نارنجی-زرد-سفید

 سفید# ای_قهوه# آبی# سبز# قرمز# مشکی# �👈👈� :اصلی های رنگ

 ای _نقره#  طالیی # یاسی # بنفش# نارنجی# صورتی# درصد افزایش قیمت(%10) �👈👈� :فرعی های رنگ

 :طریق از فقط  و فقط  فایل ارسال❌

 09193055006 ��تلگرام یا  آپ واتس✅

 یا 

 order@arapack.ir ��:نشانی به ایمیل✅

 :  چسب برای طرح  عرض در لوگو و نوشته  یا متن⛔

 مشاور  و  پشتیبانی  با تماس=سانتیمتر15  سطر4=سانتیمتر10  سطر 3=سانتیمتر7   سطر2= سانتیمتر5   سطر1=سانتیمتر 2.5

15 0 64 666-02122196426 

 09193055006واتس آپ و تلگرام:  

@ARAPACK     #ARAPACK        WWW.ARAPACK.IR 
 پیشنهاد ما:

 بهترین نتیجه مشتریان ما در بحث تبلیغات روی نوارچسب: 

 فعالیت خود است طراحی شماره تماس و نام یا لوگو برند و در نهایت وبسایت یا شعار   •

 *زیبایی کار شما بیشترین سود ماست پس ما روی سفارش شما حساسیت بیشتری داریم*

http://www.arapack.ir/

