
 چگونه از زباله پول بسازیم؟

 :تولید دفترچه یاد داشت در ابعاد گوناگون با کناره برش چاپخانه ها-2

کناره برش خورده کاغذ در چاپخانه ها معموال بالاستفاده است واکثر چاپخانه ها ضایعات کاغذی 

میتواند یک فرصت کاری  موضوع )کناره های برش خورده( را بصورت کیلویی می فروشند.این

در سایزهای مختلف در کارگاههای کوچک باشد.چند وقت قبل یک دفترچه  ،برای تولید دفترچه

باریک که تولید یک برند معتبر تولید لوازم التحریر بود در یک کتابفروشی نظرم را جلب کرد و 

بسیاری از ضایعات به زحمت به دو سانت می رسید )دقیقا مشابه  ترچهفآنرا خریدم.عرض این د

چاپخانه ها( اما در کمال تعجب هر کدام از دوستانم که آنرا در دست من دید از من سراغ مغازه 

برای راه اندازی این کار ابتدا بایستی ضایعات کناره کاغذ چاپخانه ها را جمع کنید  اش را گرفت!

نید.اضافه سیم فنری را در ابتدا دفترچه سیمی درست ک ،.توصیه میکنم سعی کنید با این شیوه

هم معموال میتوانید با قیمت مناسب در دفاتر چاپ و تکثیر پیدا کنید.ضمنا شما نیاز به یک 

سوراخ کن کاغذ هم دارید که خیلی گران نیست.می ماند جلد  برش کاغذ دستی و یک ماشین

برای این کار  دفترچه که از طلق پالستیکی تا انواع مقوا )که آن هم میتواند ضایعاتی باشد!(

ضمنا برای جلد، اگر شما کمی ذوق و سلیقه به خرج دهید و از ایده .مناسب وقابل استفاده است

های ارزان و ابتکاری )مثال استفاده از کاغذ کادو های باطله یا روزنامه و...( برای جلد دفترچه 

.ابتدا به ساکن، برای و اما بازار فروش شمااستفاه کنید ، دفترچه خاص و جذابتری خواهید داشت.

چنین محصولی فروشگاههای لوازم التحریر اولین انتخابند. اما دانشگاهها ، مدارس ، فضای 

مجازی و ... هم میتوانند محل فروش خوبی برای دفترچه های تولیدی شما باشند.اگر هم به امید 

و البته باید باسودی خدا کارتان گرفت، میتوانید به سراغ عمده فروشهای لوازم التحریر بروید 

کمتر کاالیتان را به آنها بفروشید.به هر حال با وجودیکه تولید کننده در این عرصه زیاد است، اگر 

دفترچه های شما با سلیقه و تمیز و از آن مهمتر با قیمتی مناسب تولید شوند ، شما قطعا 

 مشتریان خود را خواهید داشت.
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