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 یجاد بنرهای جذاب در چند دقیقها

 
ای برای معرفی و تبلیغات محصوالت و خدمات خود  زه فعاالن کار و تجارت از هر ابزار و رسانهامرو

 !کنند، که یکی از این ابزارها نیز شبکه جهانی اینترنت است استفاده می

 
ترین آنها عبارتند  خی از رایجهای مختلفی برای تبلیغات محصوالت و خدمات در اینترنت وجود دارد که بر روش

های تبلیغاتی در  های پستی الکترونیک و تبلیغات از طریق متون و تصاویر گرافیکی. از میان روش از: ارسال پیام

 .ترین آن استفاده از بنرهای تبلیغاتی است اینترنت، رایج

کامال موثر توجه کاربر را به خود جلب شکلی  شود، به این بنرها که اغلب نیز با تغییر تصاویر و محتوا همراه می 

های تبلیغاتی دیگر  پردازند. همچنین این بنرها در هنگام استفاده از روش کرده و به نمایش تبلیغات مربوطه می

های پستی الکترونیک و ... نیز برای انتقال سریع محتوای تبلیغاتی و جلب نظر مخاطب مورد  همچون ارسال پیام

شمار  ترین ابزارهای تبلیغاتی در حوزه اینترنت به و به همین دلیل جزو یکی از ضروری استفاده قرار گرفته

 .رود می

تواند  ای، جذاب و زیبا می باتوجه به اهمیت بسیار باالی بنرها برای جلب نظر مخاطبان، طراحی یک بنر حرفه

ها وجود دارد که هر یک های مختلفی برای طراحی این بنر تاثیر تبلیغات شما را چند برابر کند. روش

 .دهد افزارهای مخصوصی به خود اختصاص می نرم

  
تنها به کمک آن قادرید انواع  افزارها را به شما معرفی کنیم که نه دراین مطلب قصد داریم یکی از بهترین این نرم

کار با ابزارهای ای و جذاب را طراحی کنید، بلکه برای انجام این کار ، نیاز به هیچ دانشی از  بنرهای حرفه

 .افزارهایی همچون فلش نخواهید داشت گرافیکی و نرم
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 ای بنر طراح حرفه

افزارهای طراحی بنر است که امکانات  ، یکی از تواناترین نرمBanner Designer Pro  افزار قدرتمند نرم

ن نیاز به تسلط روی مختلفی اعم از پشتیبانی از صدها افکت حرکتی، امکان ایجاد بنرهای انیمیشنی فلش بدو

های مختلف و... را به خود  افزار فلش، رابط کاربری آسان و روش کار ساده، ذخیره فایل خروجی در فرمت نرم

 .اختصاص داده است

ترین آنها عبارتند  های مختلفی برای تبلیغات محصوالت و خدمات در اینترنت وجود دارد که برخی از رایج روش

های تبلیغاتی در  الکترونیک و تبلیغات از طریق متون و تصاویر گرافیکی. از میان روش های پستی از: ارسال پیام

 ترین آن استفاده از بنرهای تبلیغاتی است اینترنت، رایج

 بنرهای چرخشی
مدت چند ثانیه روی صفحات  خواهید هریک از این بنرها به فرض کنید چند بنر تبلیغاتی در اختیار دارید و می

نمایش درآید. انجام چنین  وبالگ شما نمایش داده شود و پس از آن، بنر فعلی پنهان و بنر بعدی بهسایت یا  وب

افزار  کمک این نرم اسکریپت است! به کارگیری کدهای جاوا های گوناگون همچون به کاری نیازمند استفاده از روش

توانید براحتی بنرهای  ز این کدها میهای مختلف و یادگیری چگونگی استفاده ا بدون نیاز به جستجو روی سایت

موردنظرتان را مشخص کنید و تمامی کدهای موردنیاز برای ایجاد بنرهای چرخشی را در کمتر از یک دقیقه از 

 .افزار تحویل بگیرید نرم

  

 مجموعه تصاویر و موضوعات

ای برای تصویر  اولین قدم برای طراحی یک بنر، انتخاب یک تصویر زمینه مناسب برای آن است. اگر هیچ ایده

توانید از مجموعه  ترین بنرها را نیز طراحی کنید، می خواهید بهترین و جذاب زمینه بنر موردنظرتان ندارید و می

گیرد، استفاده کنید.  ر در اختیار شما قرار میافزا طور پیشفرض توسط این نرم تصاویر ثابت و متحرکی که به

اندازه استاندارد بنرهای تبلیغاتی اینترنتی است و عالوه بر  81تصویر ثابت در  053افزار فوق شامل بیش از  نرم

توانید از  تصویر زمینه متحرک را نیز در خود جای داده است که براحتی یک کلیک ماوس، می 53این بیش از 

 .برای طراحی بنرهای خود کمک بگیرید هریک از آنها
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 فیلترها
افزار  دار، افزایش و کاهش وضوح تصویر و ... فیلترهایی است که بدون نیاز به هیچ نرم معکوس، خاکستری، لبه

ها فیلتر مختلف  افزار بیش از ده توانید در طراحی بنرهای خود مورد استفاده قرار دهید.در این نرم ای می اضافه

 .نها را روی بنرهای خود اعمال کنیدتوانید آ برای استفاده شما طراحی شده است که بسادگی می

  
  

 کتابخانه موضوعات
ای است. اگر در  ترین موارد در طراحی بنرها، استفاده از موضوعات و تصاویر جذاب، زیبا و حرفه یکی از مهم

ه های موردنیاز ب بندی مناسب و جذابیت توانید تصاویری را با رنگ کردن این تصاویر با مشکل مواجهید و نمی پیدا

افزار گنجانده شده  تصویری که به همین منظور در این نرم 0333توانید از مجموعه  بنرهای خود اضافه کنید، می

افزار وجود دارد که  بندی شده در این نرم موضوع دسته 03تصویر در  0333است، استفاده کنید! بیش از 

 .همراه خواهد داشت جستجوی سریع و انتخاب مناسب را برای شما به

  

 های حرکتی افکت

شود که عملیات حرکت از یک فریم به فریم بعدی  های بنرهای تبلیغاتی زمانی مشاهده می یکی دیگر از جذابیت

 ,Slide, Fade هایی همچون کارگیری افکت های یک بنر تبلیغاتی با به گیرد. حرکت میان فریم صورت می

Checkerboard, Sparkles, Spin Shatter, Stars ... جذابیت بنرهای شما را چند برابر کرده و  و

 .کند براحتی توجه مخاطبان را به خود جلب می

کردن چند  کردن موضوعات و اشکال با تصاویر دلخواه شما، یکپارچه اعمال افکت منحنی روی متون موردنظر، پر

های طراحی،  ی در تمامی بخشهای انتخاب تصویر در یک گروه، پشتیبانی از ابزار انتخابگر رنگ و استفاده از رنگ

سازی  های مختلف، امکان ذخیره پی، طراحی همزمان چند بنر در تب تی آپلود مستقیم بنرها روی سرورهای اف

های دلخواه در بنر با  گیری دقیق همه موضوعات و قسمت های بعدی، اندازه هایی برای طرح عنوان قالب بنرها به

اندازه استاندارد از پیش تعریف شده برای شروع کار طراحی، پشتیبانی  83از کش، پشتیبانی  استفاده از ابزار خط

های زیبا برای بنرهای فلش،  Preloader های سیستمی شما برای طراحی بنرها، ایجاد خودکار از قلم

سازی و انتشار بنرهای طراحی شده و بسیاری از  فرمت )ثابت و متحرک( جهت ذخیره 80پشتیبانی از 

 .شود افزار مشاهده می ی دیگر، از جمله امکاناتی است که در این نرمها قابلیت

کنیم همین  اش را افزایش دهید، پیشنهاد می تر جلوه داده و بازدهی خواهید تبلیغات خود را اثربخش چنانچه می

های  کانات و ویژگیافزار را از لینک زیر دانلود کنید تا عالوه بر استفاده رایگان، با ام ای از این نرم امروز نسخه

 .فرد آن نیز بیشتر آشنا شوید منحصر به

http://www.bannerdesignerpro.com/asp/DirectDownload.asp?strPro=1 
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