
قرمز اولین رنگی است که شما در  .باشدی عشق ، گرما و صمیمیت میرنگ قرمز یکی از سه رنگ اصلی است و نشان دهنده

 .شودی بسیار زیاد به خوبی دیده نمیبینید و از فاصلهتاریکی می

  .کندها جلب توجه میتحریک می کند و بیش از سایر رنگهای دیگر حواس را بیش از رنگ  این رنگ

یعنی اگر قرار است طرحی بزنید که به صورت الرج فرمت برای چاپ با دستگاه چاپ بنر فرستاده شود، دقت کنید که در کجا قرار  

 .است این بنر نصب گردد

 .شود و یادآور خطر آتش استرنگ قرمز ، رنگی گرم است که باعث به وجود آمدن هیجانات قوی در شما می

 .یابدقرار گرفتن در میان رنگ قرمز ، باعث افزایش جریان خون شده در نتیجه میزان ترشح آدرنالین مغز افزایش می

 .توان از رنگ قرمز استفاده کردی بدن و باال بردن گرمای بدن ، میبرای به جریان انداختن انرژی ذخیره شده

 .یی که قرار است با دستگله چاپ بنر و برای برخی از مراکز طراحی شوند بسیار حائز اهمیت استاین نکته در طراحی بنر ها

 دستگاه چاپ بنر 

اور است ، افراد مختلف زمانی که احساس کمبود انرژی افسردگی یا ضعف جسمی دارند بهتر زا و هیجانقرمز رنگی بسیار انرژی

 است به رنگ قرمز نگاه کنند ؛

 .باشدار گرفتن بیش از حد در محیطی با رنگ قرمز خسته کننده میالبته قر

 .شودرنگ قرمز به صورت مداوم باعث تمام شدن انرژی فرد می

 .کندرنگ قرمز هیجان ، سرعت ، قدرت و لذت ایجاد می

 : ی وسیعی داشته باشندتوانند دامنهآیند متفاوتند و میهیجاناتی که با دیدن رنگ قرمز به وجود می

 .شور و شوق ، عشق و هوس ، عصبانیت ، خشم و قتل

 .کنندها از رنگ قرمز استفاده میبرای جلب توجه در تبلیغات و نمایش

 .نکته ای که در طراحی بنر های تخفیف باید رعایت شود

 .البته کیفیت چاپ این طرح ها با دستگاه چاپ بنر نیز از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است

 .بردطبیعت رنگ قرمز بسیار مثبت است و افکار و احساسات منفی را از بین می

 دستگاه بنر 

 سبک رنگ مناسب برای چاپ با دستگاه بنر

 سبک رنگ مناسب برای چاپ با دستگاه بنر

 رنگ نور و تاثیر آن بر انسان

https://www.simayeshahr.com/%d8%b3%d8%a8%da%a9-%d8%b1%d9%86%da%af-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a8-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%da%86%d8%a7%d9%be-%d8%a8%d8%a7-%d8%af%d8%b3%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a8%d9%86%d8%b1/
https://www.simayeshahr.com/%d8%b3%d8%a8%da%a9-%d8%b1%d9%86%da%af-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a8-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%da%86%d8%a7%d9%be-%d8%a8%d8%a7-%d8%af%d8%b3%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a8%d9%86%d8%b1/
https://www.simayeshahr.com/%d8%b1%d9%86%da%af-%d9%86%d9%88%d8%b1-%d9%88-%d8%aa%d8%a7%d8%ab%db%8c%d8%b1-%d8%a2%d9%86-%d8%a8%d8%b1-%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86/


  .رنگ قرمز می تواند خشم ، تمایل جنسی و دمدمی مزاجی را تحریک کند

 .این رنگ برای از بین بردن احساسات منفی مفید است 

  .بیشتری رفتار کنندمی تواند به کسانی که خجالتی هستند یا اعتماد به نفس پایینی دارند ، کمک کند تا با اعتماد به نفس 

  .دهد و در درمان سستی ، بی حالی ، افسردگی و ترس نیز بسیار موثر استاین رنگ به فرد احساس نشاط و سالمتی می

 .ی خطر، نیرو، حمله و موفقیت استرنگ قرمز نشان دهنده

  .بودن را به شما می دهدی پیروزی ، فعالیت ، ورزش ، رقابت و احساسات عاشقانه و حس قدرتمند این رنگ انگیزه

 .ی شور و شوق و نیروی آتشین استنشان دهنده همچنین 

 .خصوصیت اصلی این رنگ قدرت عمل است

 .کند به سرعت دست به کار شود و به نتیجه برسداین رنگ انسان را وادار می

 .برد و اعتماد به نفس را افزایش می دهدنیروی رنگ قرمز ترس را از بین می

 .آوردکند و انرژی الزم برای بلندپروازی و دستیابی به آرزوها را به همراه میافراد را به جنب و جوش تشویق میاین رنگ 

 .های آرام بخش مانند آبی نیز استفاده کنیددر کنار رنگ قرمز ، باید از رنگ

 .شودضایتی، پرخاشگری میزیرا قرار گرفتن طوالنی مدت در محیطی که فقط رنگ قرمز به کار رفته باشد ، باعث نار

 .با کیفیت مناسبی به چاپ می رسد دستگاه چاپ بنر رنگ قرمز توسط

اگر میزان رنگ صحیحی داشته باشد و توسط دستگاه بنر نیز به خوبی به چاپ برسد می تواند تمامی این تاثیرات را به صورت 

 .همزمان از خود بروز دهد

 


