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کارت ویزیت ها یکی از نیاز های مهم هر شخص و کسب و کاری است و میتواند معرف شما 

و کسب و کار شما باشد و به دیگران بگوید که شما چه کاری انجام میدهید.اهمیت کارت 

ویزیت ها از گذشته باال بوده و امروز هم با وجود راهکار های فوق العاده در بازاریابی و فروش 

زینه مهم و ضروری محسوب میشود.کارت ویزیت ها این قدرت را دارند که افراد هنوز هم یک گ

راه های مختلفی  طراحی کارت ویزیت معمولی را به مشتریان اصلی شما تبدیل کنند.شما برای

ویزیت حرفه ای و تاثیر گذار داشته باشید پیشنهاد  دارید،در صورتی که میخواهید یک کارت

میشود از خدمات طراحی کارت ویزیت شرکت های طراحی و یا فریلنسر ها استفاده 

کنید،همچنین در صورتی که بودجه الزم برای طراحی اختصاصی را ندارید میتوانید به صورت 

ویزیت آنالین یکی از راه هایی رایگان خودتان اقدام به طراحی کارت ویزیت کنید.طراحی کارت 

 .است که میتوانید امتحان کنید

منظور از طراحی کارت ویزیت آنالین ، استفاده از سایت هایی است که میتوانید در آن ها با 

ثبت نام توسط ویرایشگر آن ها اقدام به طراحی کارت ویزیت در لحظه کنید که این کار بسیار 

فیت و امکانات الزم در این سایت ها چندان باال نیست و هم آسان است،اما دقت کنید که کی

شما در نهایت میتوانید یک کارت ویزیت معمولی داشته باشید،با این حال در شروع کار میتوانید 

دست کم این ابزار ها را امتحان کنید و شاید به طرح دلخواه مورد نظر در انتها برسید.در این 

ی کارت ویزیت آنالین و رایگان را معرفی میکنیم تا ضمن سایت برتر طراح 10مقاله به شما 

 امتحان کردن این سایت ها بتوانید به انتخاب خود بهترین ابزار را پیدا کنید

 طراحی کارت ویزیت آنالین

شاید اکنون سوال کنید چرا طراحی کارت ویزیت به صورت آنالین؟ البته که این کار یکی از روش 

ست اما دقت داشته باشید عالوه بر این که انجام این کار رایگان های طراحی کارت ویزیت ا

است،از شما زمان بسیار کمتری میگیرد،دست کم امتحان این روش ضرری ندارد.در صورتی که 

شما به نرم افزار های طراحی گرافیک مثل فتوشاپ و یا ایلوستریتور مسلط هستید میتوانید 

احی کارت ویزیت کنید،تسلط به این نرم افزار های خودتان به صورت حرفه ای اقدام به طر

https://tarahilogo.com/services/business-card-design/
https://tarahilogo.com/services/business-card-design/
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قدرتمند گرافیکی به شما در این امر بسیار کمک میکند و باعث میشود که هر چیزی که در ذهن 

دارید را به راحتی پیاده سازی کنید.در صورتی که هنوز در این زمینه اطالعات خاصی ندارید و 

وید و آموزش های الزم را ببینید پیشنهاد میشود تصمیم گرفته اید وارد حوزه طراحی گرافیک ش

 .را مطالعه کنید سایت برتر آموزش طراحی گرافیک در ایران10  که مقاله

است از طریق لینکی که در پایین  طراحی کارت ویزیت در این سایت ها بسیار آسان است،کافی

هر تیتر برای شما قرار داده ایم وارد سایت مربوطه شوید و بعد از ثبت نام اقدام به طراحی 

کارت ویزیت به صورت آنالین کنید،پیشنهاد میشود که حداقل از چندین سایت مختلف استفاده 

ارت ویزیت بسیار باالست و قدرت کنید تا بتوانید بهترین ابزار را برای خود پیدا کنید.اهمیت ک

آن را دست کم نگیرید،حتما در طراحی آن دقت کنید و سعی کنید طرحی را ایجاد کنید که 

جذابیت و گیرایی باالیی داشته باشید،همچینن کارت ویزیت شما باید دارای تمام اطالعات الزم 

محتوای یک  د مقالهو ضروری برای تماس با شما باشد،برای اطالعات بیشتر پیشنهاد میشو

 .چیست را مطالعه فرمایید کارت ویزیت حرفه ای

1- shopify.co.uk 

 

یکی از سایت های برتر در زمینه طراحی کارت ویزیت آنالین است که تمام  shopify  وبسایت

نیاز های شما در طراحی کارت ویزیت را برآورده میکند.در این ابزار میتوانید تمام اطالعات تماس 

یت مورد نیاز به همراه لوگو خود را به راحتی درج کنید.کارت ویزیت های طراحی شده در این سا

ساده هستند اما جذابیت خاص خود را دارند که میتواند برای بسیاری از افراد ایده آل باشد.ایجاد 

https://tarahilogo.com/blog/branding/top-10-graphic-design-tutorials-in-iran/
https://tarahilogo.com/blog/design-guide/what-is-business-card-content/
https://tarahilogo.com/blog/design-guide/what-is-business-card-content/
https://tarahilogo.com/blog/design-guide/what-is-business-card-content/
https://www.shopify.co.uk/tools/business-card-maker
https://www.shopify.co.uk/tools/business-card-maker
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کارت ویزیت در این سایت تنها چند دقیقه طول میکشد و شما در نهایت یک فایل خروجی 

برای چاپ و ارسال به چاپ خانه دریافت میکنید.همچنین اپلیکیشن این ابزار برای دستگاه های 

 .ندرویدی وجود دارد که میتوانید نصب و از آن استفاده کنیدا

2- psprint 

 

ظاهر بسیار ساده ای دارد اما از امکانات بسیار مناسبی برخوردار است.در  psprint  وبسایت

نظر خود را از لحاظ سایز و رنگ انتخاب کنید و در ادامه محتویات  ابتدا کافیست طرح مورد

داخل آن را میتوانید شخصی سازی کنید،ممکن است ایجاد کارت ویزیت کمی بیشتر در این 

سایت طول بکشد اما شما میتوانید متن ها ،تصاویر ، اشیا ، و حتی حاشیه و سایه های 

 .یشود حتما از این سایت استفاده کنیدمختلفی به طرح خود اضافه کنید،پیشنهاد م

3- Jukebox 

https://www.psprint.com/design-templates/business-cards/
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یکی از بهترین ابزار های طراحی کارت ویزیت آنالین است که از همان ابتدا  jukebox  ابزار

میتوانید از قالب های متنوع و بسیار جذاب آن به صورت رایگان استفاده کنید،با کلیک بر روی 

هر طرح وارد صفحه ویرایشگر میشوید و میتوانید اطالعات تماس،رنگ ها و لوگو خود را در آن 

 .قرار دهید

4- Canva 

 

https://www.jukeboxprint.com/editor/business_card_selector.php
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یکی از بهترین ابزار های طراحی گرافیک به صورت آنالین است،در این سایت  Canva  سایت

نه تنها میتوانید به صورت رایگان کارت ویزیت اختصاصی خود را طراحی کنید،بلکه این ابزار از 

، بروشور ،تراکت و بسیاری از اوراق دیگر نیز  طراحی لوگو ی گرافیکی مثلبیشتر طراحی ها

پشتیبانی میکند،ابزار لوگو ساز و کارت ویزیت ساز این سایت بسیار حرفه ای است و از امکانات 

ین سایت بیشتر برای ایجاد تصاویر مخصوص شبکه های بسیار خوبی برخوردار است.از ا

اجتماعی استفاده میشود و کار تولید کنندگان محتوا را بسیار آسان کرده.بعد از وارد شدن به 

سایت یکی از طرح ها را انتخاب کنید و شروع به اختصاصی سازی و قرار دادن اطالعات خود 

 .ای و جذاب استفاده کنیدحرفه  کنید.پیشنهاد میشود حتما از این ابزار

5- freelogoservice 

 

 freelogoservice است که خدمات طراحی کارت  نالینطراحی لوگو به صورت آ یکی از ابزار های

ویزیت آنالین نیز ارائه میدهد، امکانات این ابزار ساده است،کافیست یک طرح را انتخاب کنید 

و اطالعات تماس و لوگو خود را جایگزین کنید،به طور کلی امکاناتی که این سایت میدهد قابل 

بهترین طرحی که مد نظر دارید  قبول است،شما میتوانید قالب ها را سفارشی سازی کنید تا به

https://www.canva.com/create/business-cards/
https://www.canva.com/create/business-cards/
https://tarahilogo.com/services/logo-design/
https://tarahilogo.com/services/logo-design/
https://www.freelogoservices.com/business-card-maker
https://tarahilogo.com/blog/online-tools/best-logo-maker-2020/
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برسید،از آن جایی که استفاده از این سایت زمان زیادی از شما نمیگیرد پیشنهاد میشود از آن 

 .استفاده کنید

6- Design Mantic 

 

 design mantic ده برای طراحی کارت ویزیت آنالین است که امکانات و رابط کاربری یک ابزار سا

بسیار ساده ای دارد اما طرح های پیش فرض آن جذابیت خود را دارند.پس از انتخاب طرح 

 .مورد نظر میتوانید اطالعات و لوگو خود را در کارت ویزیت درج کنید

7- business card maker 

 

http://www.designmantic.com/business-card-design/gallery
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 business card maker  مجموعه ای از طرح های رایگان و رنگارنگ را به شما ارائه میدهد که

معموال پس زمنیه آن یک تصویر واقعی است،طرح های این ابزار را میتوان تنها با یک کلیک 

و کار با آن بسیار راحت است،پیشنهاد میشود از این ابزار رایگان استفاده  ویرایش و تغییر داد

 کنید

8- Adobe Spark 

 

را میشناسید،غول طراحی نرم افزار های گرافیکی که امروزه  Adobe  احتماال شما هم شرکت

بوب است و تقریبا همه طراحان از یکی از نرم افزار های این مجموعه استفاده بسیار مح

نام دارد و به وسیله آن  Spark میکنند،این سایت ابزار جدید و آنالین خود را ارائه داده که

میتوانید اقدام به طراحی آنالین بسیاری از طرح های گرافیکی از جمله کارت ویزیت کنید،ابزار 

یزیت آنالین این سایت بسیار جذاب است و حتما پیشنهاد میشود از آن استفاده طراحی کارت و

 .کنید

9- visme.co 

https://www.bizcardmaker.com/#/?theme=theme-picture--city-half-black
https://spark.adobe.com/make/card-maker/business/
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 visme  یکی از ابزار های جدید است که امکانات قابل قبولی به ما در طراحی کارت ویزیت

ست در سایت ثبت نام کنید و اقدام به انتخاب قابل و شخصی سازی آنالین میدهد،کافی

امکانات آن کنید،ویرایشگر این سایت بسیار قدرتمند است و زمانی که از آن استفاده کنید 

متوجه این موضوع خواهید شد.همچنین این ابزار صرفا برای طراحی کارت ویزیت آنالین 

یت بسیاری از طرح های گرافیکی به خصوص نیست،شما میتوانید با ثبت نام در این سا

اینفوگرافیک،لوگو و تصاویر جذاب برای شبکه های اجتماعی خود ایجاد کنید،پیشنهاد میشود 

 .حتما از این ابزار حرفه ای استفاده کنید

10- crello 

https://www.visme.co/business-card-maker/
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 crello  رایگان برای طراحی کارت ویزیت آنالین است که به شما امکانات قابل قبولی یک ابزار

ارائه میدهد،استفاده از این ابزار بسیار راحت است،کافیست در سایت ثبت نام کنید و یکی از 

 .طرح ها را انتخاب کنید و در ویرایشگر این سایت اقدام به شخصی سازی کارت ویزیت کنید

معرفی شد،امیدوارم که تا  2020کارت ویزیت ساز برتر  10ار به شما بسیار خوب،تا اینجای ک

اینجای کار توانسته باشید کارت ویزیت مورد نظر خود را ایجاد کنید،در صورتی که هنوز هم 

نتوانسته اید طرح مورد نظر خود را ایجاد کنید چاره ای جز یادگیری نرم های گرافیکی ندارید.اما 

رد که میتوانید به وسیله آن کارت ویزیت هایی بسیار حرفه ای تر و یک ترفند عالی وجود دا

جذاب تر از کارت ویزیت ساز های آنالین ایجاد کنید،راه حل استفاده از قالب های آماده سایت 

یکی از معروف ترین سایت های دنیاست که  freepik  های ارائه فایل های الیه باز است.سایت

 .در ایران هم بسیار طرفدار دارد

استفاده از این سایت ها بسیار برای طراحان رایج است،چرا که از هر چیزی که بخواهید تعداد 

یش و شخصی سازی کنید،پس از ورود به سایت و بیشماری پیدا میکنید و میتوانید آن را ویرا

https://crello.com/create/business-cards/
https://www.freepik.com/search?dates=any&format=search&page=1&query=business%20card&sort=popular
https://www.freepik.com/search?dates=any&format=search&page=1&query=business%20card&sort=popular
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پیدا کردن طرح دلخواه از میان ده ها هزار طرح مورد نظر میتوانید آن را دانلود کنید و در 

باز  illustrator کامپیوتر شخصی خود آن را به وسیله یک نرم افزار گرافیکی مثل فتوشاپ و یا

آن کنید،در این جا تسلط حداقلی و پایه کنید و اقدام به شخصی سازی اطالعات و محتویات 

 .ای از این نرم افزار ها میتواند به شما کمک زیادی بکند

 در آخر

در نهایت خوشحال میشویم که کارت ویزیتی که خودتان توسط این ابزار ها طراحی کرده اید 

را با ما به اشتراک بگذارید تا کیفیت این ابزار ها را با یکدیگر بسنجیم،بی صبرانه منتظر دیدن 

طرح های جذاب شما هستیم.در صورتی که به یک کارت ویزیت حرفه ای و جذاب نیاز دارید 

ورت اختصاصی برای شما طراحی شده باشد میتوانید از خدمات طراحی کارت ویزیت که به ص

ما استفاده کنید،شما میتوانید با یک قیمت بسیار مناسب یک طرح اختصاصی و جذاب برای 

خود داشته باشید و کلیه فرایند آن از طراحی تا چاپ را به ما بسپارید،برای مشاوره رایگان و 

 .زیت با ما تماس بگیریدسفارش طراحی کارت وی

 برای مطالعه مقاالت بیشتر به وبسایت ما مراجعه فرمایید:

https://tarahilogo.com/blog 

 گیریدبا ما تماس ب لوگوبرای ثبت سفارش طراحی 

/design-https://tarahilogo.com/services/logo 

09192775994 

Flamingo.groupdesign@gmail.com 

 

https://tarahilogo.com/blog
https://tarahilogo.com/services/logo-design/
tel:9192775994
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