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اشتباهات رایج در طراحی کارت ویزیت
ژان بقوسیان سایت مدیرسبز

همان طور که می دانید نمایشگاه الکامپ )الکترونیک و کامپیوتر( که یکی از بزرگ ترین 

و مهم ترین نمایشگاه های ایران است در روزهای دوم تا پنجم آذر برگزار شد. 

سعی کردم از تمام این چهار روز به خوبی استفاده کنم و در غرفه مان حضور پیدا 

کنم تا تحقیقاتی در زمینه مشتریان، رفتار آن ها، چگونگی جلب توجه آن ها و … 

شرکت هایی  شدم،  آشنا  سازمان ها  و  شرکت ها  مدیران  از  بسیاری  با  دهم.  انجام 

کرد،  را جلب  توجهم  که خیلی  مواردی  از  یکی  دارند.  توجهی  قابل  درآمدهای  که 

کارت های ویزیتی بود که افراد مختلف به من می دادند.

کارت ویزیت یکی از مهم ترین و ساده ترین ابزار بازاریابی به شمار می رود. توسط آن 

بنابراین  را در کم ترین زمان به دیگران معرفی می کنید؛  شما خود و کسب وکارتان 

برای طراحی آن باید وقت کافی اختصاص دهید. 
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چند نقطه ضعف را که در اغلب کارت های ویزیت مشاهده کردم، با شما درمیان 

می گذارم تا از آن ها بپرهیزید.

1. عدم توضیح زمینه کاری
کارت هایی را دریافت کردم که بر روی آن ها فقط نام شرکت، نام شخص و سمت 

شخص نوشته شده بود و نام شرکت زمینه کاری را مشخص نمی کرد. فرض کنید 

نام شرکتی »فرا فناوران روز« باشد. آیا می توانید حدس بزنید این شرکت چگونه 

می تواند برای شما مفید باشد؟ بنابراین بر روی کارت ویزیت به وضوح زمینه کاری 

را ذکر کنید.

2. استفاده از عکس های نامناسب
کارت ویزیتی دریافت کردم که بیشتر شبیه به کارت ویزیت میوه فروشی ها بود! 

البته زمینه کاری شرکت واردات سخت افزار کامپیوتر بود، ولی طراح خالق کارت 

ویزیت برای نمایش تفاوت آن ها با دیگران از عکس چند میوه استفاده کرده بود 

که یکی از آن ها رنگی متفاوت داشت. کارت ویزیت مکان مناسبی برای نمایش 

خالقیت های طراح نیست و صرفا جهت معرفی و بازاریابی کسب وکار به کار می رود.

3. عدم استفاده از جمالت توضیحی
بیایید شرکت های جهان را به دو دسته تقسیم کنیم. شرکت های بسیار معروف و 

شرکت های معمولی. شرکت های بسیار معروف نیازی به توضیح کسب وکار خود 

ندارد و اگر بر روی کارت خود بنویسند مایکروسافت، همه می دانند که چه کاری 

انجام می دهد. شرکت های معمولی، شرکت هایی هستند که غالب افراد آن ها را 

نمی شناسند. چنین شرکت هایی باید کارشان را در یک یا دو جمله توضیح دهند. 

پروژه های  انجام  بود: شرکت …  نوشته شده  آن  روی  بر  که  کردم  دریافت  کارتی 

اتوماسیون. آیا با این عبارت دقیقا متوجه می شوید این شرکت چه کمکی به شما 

می کند؟ به جای آن می توان نوشت: »با نصب دستگاه های هوشمند در کارخانجات، 
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نیاز به کارگران کمتری خواهید داشت«. این جمله سرنخی ارائه می کند که نشان 

می دهد همکاری با این شرکت، شاید نیاز به نیروی انسانی را کمتر سازد. بنابراین 

انگیزه بیشتری برای تماس و گرفتن اطالعات بیشتر می دهد.

4. استفاده از فونت های بسیار ریز
در طراحی کارت ویزیت از فونت های بسیار کوچک استفاده نکنید. مدیر سالخورده ای 

کارتی را به من داد و بالفاصله توضیح داد که آدرس سایتشان را با حروف بزرگ تر 

و  فونت های کوچک  از  آدرس سایت  نوشتن  در  بود!  ناخوانا  زیرا  کنم  یادداشت 

گرافیست  بود. شاید یک  استفاده شده  فتوشاپ  افکت های  و  از سایه  همچنین 

ترجیح دهد کارتی با فضای خالی و نوشته های ریز طراحی کند، ولی یک بازاریاب 

به فروش می اندیشد و نه فقط به زیبایی کارت.
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