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 ساخت و طراحی تابلو مغازه

 

 مفناسا   تبلیغاتی جمالت و لوگو از  اسافااده کرد  توجه آن  به  باید مغازه  تابلو سااخت هنکام  در که  نکاتی از  یکی

 .کند ترغی  مغازه به ورود برای را مشفری بطوریکه باشد باید کارتان و کس  با

اگر تابلو سار در مغازه یا رروشاهاه شاما جیابیت آنننانی برای مشافریان نداشافه باشاد شاما به راحفی ر ابت در  

جیب مشااااااااافریان را به ساااااااااایر ر با واگیار کرده اید بنابرایت در انفااب انواک تابلو مغازه د ت کاری را داشااااااااافه و 

 .ا کس  کارتان به شما توصیه می شودطراحی تابلو مغازه مفناس  ب

 وظیاه تابلو مغازه ) جیب مشفری هدف (

میدانیم که تمام مغازه ها مشفریان خاص خود را دارند. گروهی از مشفریان با توجه به آشناییت  بلی با مغازه 

 .میشوندشما به واسطه خرید های  بلی و یا کیایت خدمات شما جزو مشفریان ثابت شما محسوب 

اما ایت تعداد بسیار کمفر از تعدادی هسفند که تا به حال از خدمات شما اسفااده نکرده اند تا به مشفریان ثابت  

 .شما تبدیل شوند. آنها حفی از حضور شما اطالعی ندارند

تابلو رروشهاه  برای کس  و کار شما از اهمیت باالیی برخوردار میشود. پس   مغازه  تابلو   طراحی در اینجاست که

  .یا مغازه شما معرف کس  و کار و سطح خدمات شما است

https://kasagroup.co/articles/ساخت-تابلو-مغازه/
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در نفیجه هرچه تابلو شما جیاب تر باشد و مااطبان را به خود جیب کند مشفریان شما بیشفر و رروشفان بیشفر  

 .خواهد بود
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 تابلو مغازه مدرن و شیک  

ای تبلیغاتی ، شاهد تابلو سر در مغازه ها و  با پیشررت تکنولوژی و دگرگون شدن صنعت تبلیغات و تابلو ه

 .رروشهاه ها هسفیم و دیهر خبری از رنگ و خوشنویسی بر روی شیشه مغازه ها نیسفیم

 

برای کسبه ها و کاسبان از  دیم تا اآلن ساخت تابلو مغازه یکی از مهمفریت موضاعات بوده و هست. اما ایت  

 .میشوند که هر کدام مناس  یک صنف خاصی می باشدتابلو ها به انواک مافلای تقسیم 

 تابلو چلنیوم ، زیبایی ماندگار 

که به تازگی و طی چند سال گیشفه وارد بازار تابلو های مغازه شده    یکی از انواک تابلو مغازه است چلنیوم  تابلو 

 .است و به خوبی و سرعت جایهاه خوبی را در میان آنها کس  کرده است 

درصد تابلو های   ۵۰تابلو چلنیوم یا تابلو چلینیوم تابلو هایی برجسفه و زیبایی هسفند که میفوان گات بیش از  

 .ده استمغازه ها را به خود اخفصاص دا

در ساخت تابلو چلنیوم از ورق های پلکسی و گالوانیزه ضد زنگ اسفااده میشود که به صورت بسیار زیبایی در 

 .داخل آنها نور بکار ررفه است که زیبایی دوچندانی در ش  به آن میباشد

https://kasagroup.co/articles/%d8%aa%d8%a7%d8%a8%d9%84%d9%88-%da%86%d9%84%d9%86%db%8c%d9%88%d9%85-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa/
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مغازه ها میفوان از آن تابلو های چلنیوم را معموال به صورت نوشفه طراحی میکنند و میفوان گات برای تمام  

 .اسفااده کرد 

 تابلو مغازه نئون 

در کاره  یکی از زیباتریت و گران تریت نوک تابلو در میان تابلو های مغازه هسفند که بیشفر آنها را   نئونی  های  تابلو

 .ها و رست رود ها دیده ایم 

که  ابلیت   میشود  اسفااده  هسفند  گران  هم  که  دری  نوری  باریک  های  لوله  از  نئون  های  تابلو  در ساخت 

که   دلاواهی  هر شکل  به  که  میدهد  را  ایت  امکان  موضوک  همیت  و  دارند  زیادی  بسیار  انعطاف  و  خمیدگی 

 .میاواهیم ساخفه شوند

https://kasagroup.co/articles/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88-%D9%86%D8%A6%D9%88%D9%86/
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 :بسیار شبیه به تابلو چلنیوم است اما دو تااوت اصلی میان آنها وجود داردتابلو نئونی 

نور اسفااده شده در تابلو نئون به صورت گازی میباشد اما در تابلو چلنیوم از المپ های اس ام دی اسفااده  

 .میشود

آن انجام میشود اما   لبه اسفااده شده در تابلو چلنیوم از جنس رلز آلومینیوم است که نورپردازی رقط از روی

 .در تابلو نئونی لبه دور آن از پالسفیک پلکسی است که نور را از کناره های نیز نمایان میکند

 .از تابلو های نئونی نیز میفوان در انواک کس  و کار ها و به صورت های مافلف اسفااده کرد

 تابلو الیت باکس 

یا جعبه ای یا یکی دیهر از مدل های پر کاربرد در ساخت تابلو رروشهاه ها می باشد که   باکس  الیت   های   تابلو 

 .ی عکس دار اسفااده میشوندبیشفر برای ساخفمان های پزشکان و تبلیغات دیواری و تابلو ها

https://kasagroup.co/services/%d9%84%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%da%a9%d8%b3-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa%db%8c/
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در ساخت الیت باکس ها از طلق های بسیار باکیایفی اسفااده میشود که به دو صورت چاپ خورده و ساده  

  .میباشند. در مدل چاپ خورده تصویر بر روی طلق چاپ میشود و بر روی باکس نوری پیاده سازی میشود

 

  تابلو . روی آن چسبانده و سپس بر روی الیت باکس اجرا می شوداما در مدل ساده ابفدا اسفیکر های مورد نطر  

 .دارند  خوبی بسیار دید روز در هم و ش   در هم هسفند باکس الیت صورت به که مغازه های

 

 انفااب رنگ در طراحی تابلو مغازه 

 

مافلای بسفهی دارد و به انفااب بهفریت رنگ برای تابلو مغازه به روانشاسی رنگ ها و عوامل و پارامفر های  

 !!! هیچ عنوان نمیفوان توصیه کرد که اسفااده از یک رنگ خاص تاثیر گیار می باشد یا نه 
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نکات مهمی مانند رعایت کنفراست رنهی , اسفااده از نورپردازی    در انفااب رنگ برای تابلو تبلیغاتی مغازه 

 .دار استمناس  , توجه به نوک مشفری و … از اهمیت باالیی برخور 

  یمت انواک تابلو مغازه 

همانطور که در باال گافیم تابلو رروشهاه و مغازه انواک مافلای دارد که  یمت ساخت آنها با توجه به انواک آنها  

 .مفااوت است و به موارد زیادی بسفهی دارد که به آنها اشاره خواهیم کرد

 جنس تابلو مغازه 

ررفه شده در هر سازه ای مفااوت بوده و  یمت آنها نیز مفاثر از مفریال بکار  میدانیم که کیایت جنس های بکار  

 .ررفه شده در آنها میباشد که ایت موضوک در إنیز مسفثنی نیست 

 

 کیایت تابلو 

میدانیم که کیایت جنس های بکار ررفه شده در هر سازه ای مفااوت بوده و  یمت آنها نیز مفاثر از مفریال بکار  

 .شده در آنها میباشد که ایت موضوک در إنیز مسفثنی نیست ررفه 

 مفراژ تابلو 

اندازه و مفراژ تابلو ها یکی دیهر از عوامل تاثیر گیار در  یمت ساخت تابلو رروشهاه است که طبیعفا هر چه  

 .اشدمفراژ تابلو ها بزرگفر باشد مفریال اسفااده شده در آنها نیز بیشفر است و  یمت آن نیز بیشفر میب
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 نمونه کار بیشفر 
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