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مشـتریان ما
ارتبــاط با ما

ما فعالیــــت خــــود را از ســال ۱۳۷۶بــــا طراحــی و تولیــد

چــاپ
نرم افزارهــــای حســــابداری ،نــــرم افزارهــای صــــدور و
ِ
چــــک (چــــک چــاپ) و  . . .شــــروع کردیم.

همــــواره از پیشــــگامان تولیــــد در صنعــــت نــرم افــــزار

بشــــمار مــــیرویم و بــــا دریافــــت تاییــــدیه فنــــی از ســازمان

داستان مــــا

رســانه هــای دیجیتــال بــه یکــی از تولیدکننــدگان اســتاندارد

نــرم افزارهــای حســابداری ،اداری ،مالــی و غیــره بــــدل شــدیم.

بــــا بهــره گیــری از تکنولــوژی برنامــه نویســی روز دنیــا،

محصــــوالت خــــود را بــــا کیفیــت بــــاال و امکانــــات فــراوان

و کاربــــرپسند ( )user friendlyتولیــــد و بــــا دایــــر نمــــودن
نمایندگــــی فعــــال درسراســــر کشــور ،محصــــوالت خــود را در

تهــــران و ســــایر شــــهرها ارائــــه مــی کنیم.

تنهــا بــه عرضــه محصــوالت قناعــت نکــرده و بــا ارائــه ی

پشــتیبانی و ارتبــاط مســتمر و پویــا بــا مشــتری ،محصــوالت و

خدمــات خــود رو متناســب بــا درخواســت مشــتری بــه روز مــی
کنیــم.

در ادامــه بــه ایــن نــرم افزارهــا در ســه گــروه نــرم افزارهــای

مدیریــت مالــی ،نــرم افزارهــای اداری و نــرم افزارهــای اصنــاف بــه
صــورت جداگانــه اشــاره خواهیــم کــرد.

دیجیتال مارکتینگ
دیجیتال مارکتینگ یا بازاریابی دیجیتال به معنای فروش کاال و ارائه خدمات در

فضای دیجیتال برای نمونه در قالب اپلیکیشن موبایل و یا وبسایت است.

شیوههای بازاریابی در دنیای جدید عالوه بر رسانههای جمعی شکل جدیدی پیدا

کردهاند .برای نمونه میتوان به تبلیغات وابسته به وب ،پیامک ،ارسال پیامکهای

چندرسانهای ،ارسال پست الکترونیک ،بهینهسازی

سایت برای موتور جستجو ( ،)seoتبلیغ کلیکی و
سایر روشهای مشابه اشاره کرد.

شرکتها هزینههای کالنی را در سال صرف

بازاریابی دیجیتال میکنند .علت اصلی استقبال گسترده

شرکتها ،وجود راهکارهایی به صرفه و سریع برای جذب
طیف گستردهای از مشتریان است.

1
بهینه سازی سایت
2
روش های تبلیغاتی ارزان
3
ارتباطات گسترده و مــــوثر
4
هدف گیری دقیق مشتریان
5
آنالــیز تبلیغات
6
دریافت بازخورد

چــرا بازاریابی دیجیتالی
مهم است؟
در یــک بــازار رقابتــی ،بهکارگیــری

بازاریابــی دیجیتــال ،بــرگ برنــده یــک

کســبوکار اســت .مزیــت بازاریابــی

دیجیتــال در هزینــه کــم ،امــکان ارزیابــی

مســتمر ،انعطافپذیــری بــاال ،کــم کــردن

فاصلــه میــان کســبوکارهای کوچــک و

بــزرگ ،هدفگیــری درســت مخاطــب و ارائــه
اســتراتژ یهای تبلیغاتــی اســت.

طراحی وب سایت

سـالها تجربـه در زمینـه طراحـی سـایت و تجـارت الکترونیـک

در کنـار بـکار گیـری نیروهـای متخصـص ،مکمـل مـا در تحقـق آنچه

کـه یـک وب سـایت کامـل و بـدون نقـص نیـاز دارد بـوده اسـت ،ما
معتقدیـم مـوارد زیـر شـیرازه ی یـک طراحی سـایت بـدون نقص در

وب وان را رقـم مـی زننـد کـه همـواره سـعی شـده در کنار ارائـه کیفیتـی مثال زدنـی هزینه ها

تـا حـد ممکـن در حداقل باشـند.

طراحـی و برنامـه نویسـی اختصاصـی از  0تـا  100بدون اسـتفاده از ابزارهای سـایت سـاز

موجـود ماننـد جومال،وردپـرس OpenCart،و. ....

بهـره منـدی از کنتـرل پنل جدید شـرکت طراحـی سـایت وب وان این امـکان را می دهد

وب سـایت بـه طـور مرتب بـا تکنولوژی هـای روز و تغییرات جدید بروز رسـانی شـود.

عملیـات سـئو سـایت به طـور کامل بـدون دریافت هزینـه اضافی از همان بدو شـروع کار

همزمـان با طراحی سـایت انجام می شـوند.

کامال بروز جهت میزبانی وب سایت.
استفاده از سرورهای اختصاصی با مشخصات
ً

از کجــا
شــروع
کنیــم؟

نمونه کارهای طراحی سایت و سئو ما را ببینید.
در بخش هزینه طراحی سایت اختصاصی هزینه سفارش را آنالین ببینید.
اگر طراحی سایت اختصاصی متناسب با بودجه شما نیست قالب عمومی
انتخاب کنید.

کســب و کاری را داریــد و مــی خواهیــد فــروش خدمــات و
محصــوالت خــود را افزایــش دهیــد بایــد بــه فکــر طراحــی
اپلیکیشــن باشــید .چــرا کــه اپلیکیشــن فرآینــد خریــد و
ارتبــاط بــا مشــتری را آســان تــر مــی کنــد .اپلیکیشــن بــه
شــما کمــک مــی کنــد مزیــت هــای رقابتــی خــود را افزایــش

دهیــد و از رقبــای خــود متمایــز شــوید .فــروش خــود را ۲۴
ســاعته کنیــد و هزینــه هــای تبلیغاتی خــود را کاهــش دهید.

بــه راحتــی مــی توانیــد بــا ارســال نوتیفیکیشــن ،مشــتریان

طراحی اپلیکیشن

اگــر صاحــب کســب و کاری هســتید یــا قصــد راه اندازی

خــود را از جدیدتریــن محصــوالت و خدمــات مطلــع کنیــد.

طراحی وب اپلیکیشن
وب اپلیکیشــن هــا ،دنیــای جدیــدی در طراحــی ســایت و اپلیکیشــن موبایــل ایجــاد

کــرده انــد ،طیــف گســترده وب اپلیکیشــن هــا باعــث شــده اســت کــه شــما نیازمنــد
دانســتن اطالعــات بیشــتری در ایــن زمینــه باشــید ،تــا در صــورت نیــاز بــرای ســازمان یــا

کســب و کار خــود در فکــر توســعه یــک وب اپلیکیشــن قدرتمنــد باشــید .بــا طراحــی وب
اپلیکیشــن مــی تــوان از طریــق وب ســایت هــا بــا کاربــران و مخاطبــان قدرتمنــد تــر از قبــل

ارتبــاط برقــرار کــرد ،امــا چگونــه؟

وب اپلیکیشــن یــا  pwaقابلیــت هــای بســیاری دارد کــه در ادامــه بــه آنهــا خواهیــم

پرداخــت .طراحــی وب اپلیکیشــن
بایــد بــا اســتفاده از جدیدتریــن

متدهــا و تکنولــوژی هــای روز
باشــد کــه کاربــران زیــادی را بــه
خــود جلــب کنــد .از ایــن رو در

انتخــاب شــرکت طراحــی وب اپ

دقــت الزم را داشــته باشــید.

بهینه سازی یا SEO
سئو یکی از زیرمجموعههای دیجیتال مارکتینگ است که اگر در فضای آنالین فعالیت داشته

باشید یا به موضوعات مرتبط با آن عالقمند باشید ،ناگزیر هستید برای یادگیری آن وقت بگذارید.
احتماال شما هم چنین جمالتی (یا مشابه آنها) را زیاد شنیدهاید:
ً

تتراس شما را به

شما باید روی سئو سرمایه گذاری کنید؟
شما دیده نمیشوید؛ اگر در صفحهی اول
گوگل نباشید؟
چرا سئوکار نمیآورید تا مسئولیت بهینه سازی
سایت را برای موتورهای جستجو به عهده بگیرد؟
الگوریتمها عوض شده .کافئین؟ پاندا؟
مرغ مگس خوار؟ کبوتر؟

صفحهی اول موتورهای
جستجو می آورد.
مطمئن باشید

این منطقیترین

سرمایه گذاری شماست.

تبلیغــات و بازاریابــی
شــبکه های اجتماعی

 SMMکــه مخفـف عبـــارت

 Social Media Marketingکه به معنای بازاریابی رسانههای

آیــا شــما یک اســتراتژی

واضــح بــرای بازاریابــی

شــبکه هــای اجتماعــی
خــود داریــد؟

اهــداف خــود را شناســایی

کنیــد.

بــرای خودتان دســتاوردهای

بازاریابــی در نظــر بگیرید.

ایــدهآل

کنیــد.

را

در مــورد رقبــای خــود

تحقیــق

کنیــد.

تاکتیــک و خــط مشــی

تعییــن کنیــد.

اســتراتژی تولیــد محتــوا

ایجــاد کنیــد.

بودجــه و منابــع مالــی را

تأمیــن کنیــد.

فعالیت بخش زیادی از جامعه در پلتفرمهای اجتماعی مانند تلگرام،

ً
تقریبا برای
اینستاگرام ،توئیتر و … بازاریابی در رسانه های اجتماعی،

افزایش آگاهی از برند
()Awareness

بازاریابی شبکه های اجتماعی

شناســایی

میتوانید حجم زیادی از مخاطبان را جذب کنید .با توجه به

هر کسبوکاری مفید است.

 ۸گام راهاندازی

مشــتریان

اجتماعی است .در صورت بازاریابی مناسب در این شبکهها،

قانونگذاری کنید.

اثرگذاری بر سئو و بهبود رتبه در
موتورهای جستجو
انسانیسازی برند
راهاندازی امور مشتریان و پشتیبانی

برقراری روابط عمیق ،بلند مدت و
دوسویه با مخاطبان

افزایش ترافیک ورودی
برای سایت
تبدیل شدن به منبع محتوا
دریافت اطالعات مخاطبان و فالوئرها

بهبود اعتبار برند
و اثربخشی خوب

رهبری بازار و رهبری فکری
تحلیل رقبا و یادگیری از آنها

طراحـی و تبلیغـات تتـراس پیشـرو در طراحـی

کاتالـوگ ,طراحـی بیلبورد تبلیغاتـی ,طراحی بروشـور,
سـئو سـایت  ,طراحـی پوسـتر ,طراحـی بنـر ,طراحـی

طــراحی

اسـتند,طراحی سـت اداری ,طراحـی تبلیغاتـی,
طراحـی لوگـو ,عکاسـی صنعتـی و تبلیغاتـی طراحـی

و

سـایت و… آمـاده ارائـه خدمات بـه مشـتریان گرامی
بـه صـورت سـفارش حضـوری و غیـر حضـوری

تبلیغــات

(اینترنتـی) کاملا خالقانه و تضمین شـده می باشـد.
تتـراس با سـال هـا تجربه آمـاده ارائه مشـاوره

دقیـق ،طراحـی حرفـه اي و اجـرای قدرتمنـد ،از گام
نخسـت تـا نقطـه نهايـی بـه متقاضيـان میباشـد.
ویژگـی ممتـاز این گـروه فعاليت مشـتری محور

آن اسـت .همچنین ایـن مجموعه مشـاوره را گامی

مقـدم بـر اجرا مـی داند و بـا اسـتفاده از دانش
و فنـاوری نويـن ،پاسـخگوی نيازهـای روز
مشـتريان میباشـد .بـاور اعضـاء گروه
بـر ایـن اسـت کـه ابـراز رضايـت

مشـتری و انتقال آن به دیگران
خود بـه تنهایی از اساسـی
تریـن روش هـــــای

تبلیغـــات اسـت.

طــــــراحی
لــــو گــــو

نمــاد اصلــی و ســمبل هــر شــرکت یــا ســازمان،لوگوی آن مــی باشــد.طراحی خالقانــه لوگو

توســط تتــراس در زمینــه هــای طراحــی گرافیکــی لوگــو صنعتی,طراحــی لوگــو فارســی,طراحی
لوگــو بــا حــروف التین,طراحــی لوگــو کلینیــک ها,طراحــی لوگــو آنالیــن کارخانجات,طراحــی

آرم کافــه هــا و رســتوران هــا و… بــا هزینــه هــای منطقــی و متناســب بــا نیازهــا و ســایق

مشــتریان انجــام مــی شــود.تعرفه طراحــی متناســب بــا بودجــه شــما,طراحی نشــان تجــاری
متفــاوت و برجســته تــر از ســایر رقبــا.

شـرکتهای بـزرگ همگـی مـی دانند

سـاخت لوگـو حرفه ای برای کسـب و کارها،
از اهمیت باالیی برخوردار اسـت .یک لوگوی
مناسـب باعـث خواهـد شـد تـا در ذهـن
مخاطـب خود بمانیـد و مخاطب برای مدت
زمـان بیشـتری برند شـما را بخاطر بسـپارد.

با طراحی لوگو ،برای سـازمان و کسـب و کار
خـود ،یـک هویـت جدیـد ایجاد مـی کنید.

هویتی که باعث درخشـش بیشـتر کسب و
کار شـما خواهد شـد.

آیــا میدانیــد کــه طراحــی ســت اداری بــه دهــه ۱۸۶۰

برمیگــردد؟ درســت اســت – و در واقــع ،آبراهــام لینکلــن اولیــن

طراحی
ست اداری

کســی بــود کــه از ســربرگ اســتفاده کــرد .او در حیــن مبــارزات
انتخاباتــی مجــدد ،تصویــر پرتــرهی خــود را در گوشـهی بــاال ســمت

چــپ نامههــای خــود چــاپ کــرد و همــه چیــز از اینجــا شــروع شــد.
رشــد و شــکوفایی ســت اداری تجــاری و ســربرگهای حرفــهای

تــا دهــه  ۱۹۰۰ادامــه یافــت؛ حتــی نیکــوال تســا طراحــی خــاص
خــود را داشــت کــه مهمتریــن اختراعاتــش را در آن زمــان در ایــن

ســربرگها شــرح مــیداد.

باالبردن هویت و
ماهیت کاری سازمان
سهولت تماس و دسترسی مجدد
دیگر سازمانها

1

ایجاد اطمینان و اعتماد
الزم در مخاطبین

2
4

3
5

انتقال منسجم اطالعات در قالب
رسمی و اداری

نشاندهندهی نظم و ترتیب
در سازمان شما

چرا طراحی ست اداری بسیار مهم است؟

بهطور کلی
طراحی و چاپ ست اداری همراه
با فاکتورهای فروش در صورت

اجرای صحیح میتوانند

برند و هویت شما را
تقویت کنند.

شــرکتها بــرای معرفــی

محصــوالت و یــا خدمــات

خــود نیازمنــد کاتالــوگ هســتند.

هرچــه طراحــی کاتالــوگ دقیقتــر و

خالقانهتــر باشــد ،محتــوای دلخــواه در

قالــب مناســبتری بــرای مخاطــب

ارائــه میشــود .کاتالــوگ مکتــوب از نظــر

دردســترس بــودن و یــا خوانــش بهتــر از

انــواع دیگــر اســت .اطالعــات و جزئیــات

بــه صــورت دقیــق چــاپ میشــود.

درنمایشــگاهها ،کنفرانسهــا و

جشــنوارهها معمــوال نســخه چاپــی
کاتالــوگ ارائــه میشــود.

نــوع دیگــری از

کاتالوگهــا ،کاتالــــوگ

اســمارت اســت .کاتالــوگ

اســمارت نســخهای الکترونیکــی

اســت کــه بــه صــورت آنالیــن

و آفالیــن قابــل دســترس اســت.

از مزیتهــای کاتالــوگ هوشــمند یــا

اســمارت ســرعت باال و ســهولت در انتشــار

محتــوا بــرای طیــف گســتردهای از مخاطبــان

اســت .کاتالــوگ اســمارت نســبت بــه نســخه

چاپــی امــکان بهروزرســانی راحتتــری دارد

و از جهــت اقتصــادی بهصرفــ ه اســت .نســخه

الکترونیــک کاربــری آســانی دارد و همیشــه

دردســترس اســت .طراحــی کاتالــوگ اســمارت کــه بــا
وبســایت و وباپلیکیشــنها همپوشــانی دارد بهتــر

اســت کــه براســاس اســتانداردهای تجــاری بــهروز
دنیــا صــورت بگیــرد.

طــــــراحی
کـا تا لـــو گ

مکتوب

و

هوشمند

طراحی موشن گرافیک و انیمشن
وقتــی بخواهیــد کلیپــی بســازید مطمئنــا بــه دوربیــن ،نورپــردازی،

صدابــرداری و بازیگــر ســپس تدویــن ویدئــو نیــاز داریــد.

ولــی در موشــن گرافیــک تقریبـ ً
ـا فقــط تدویــن و صــدا

تتراس با به کارگیری

گــذاری داریــد و بقیــه نقــش هــا را کامپیوتــر ایفــا

مــی کنــد .بنابرایــن منطقــی هســت کــه هزینــه
موشــن گرافیــک پاییــن تــر باشــد .از طرفــی
موشــن گرافیــک بســیار جذابتــر مــی باشــد .از

کاربردهــای موشــن گرافیــک مــی تــوان ســاخت

تیــزر تبلیغاتــی ،انیمیشــن هــای دوwبعــدی،

معرفــی محصــول یــا خدمــات ،ایــده هــای

بیش از  9000گرافیست از سراسر

کشور ،برگزاری آزمون های آنالین

گرافیک و موشن گرافیک برای اولین بار

در ایران ،دیتا ماینینگ و تیم سازی در
حوزه گرافیک و مدیریتی ویژه ،خدمات
موشن گرافیک را با کمترین هزینه

تبلیغاتــی و برنامــه هــای آموزشــی و ...را نــام بــرد.

ممکن برایتان مهیا نموده است.

کافــی اســت در وب ســایت ثبــت نــام نمــوده و

ســفارش طراحــی موشــن گرافیــک خــود را ثبــت نماییــد

تــا در کمتــر از چهــار دقیقــه مشــاوره دریافــت نماییــد و بــه شــما اعــام هزینــه شــود.

موشن گرافیک

انــــواع

موشـــن

گرافیــک

در این نوع موشن گرافیک ها متحرک سازی تصاویر و وکتور انجام
می شود و سپس صداگذاری انجام می گیرد .مطمئنا چون صدا دارد
جذابیت بیشتری برای مخاطب دارد و انتقال مفاهیم بهتر انجام می شود.

ویدئو موشن

این دسته از موشن گرافیک ها تلفیقی از فیلمبرداری واقعی
و گرافیک است و قسمت هایی از فیلم که قابلیت فیلمبرداری
واقعی ندارند با گرافیک اجرا می شوند.

استاپ موشن

در این نوع از موشن گرافیک از اشیا واقعی عکاسی می
شود ،کمی حرکت می دهند و سپس عکس می گیرند سپس این
عکس ها را متحرک سازی می کنند.

اینفو موشن

ابتدا اینفوگرافیک رسم می شود و حاال حرکت را به گونه ای وارد
اینفوگرافیک می کنیم تا مراحل را نشان دهیم .اینفوگرافها شامل شکل،
نقشه ،نمودار ،جدول و متن هستند.

گرافیک
موشن
ابتـدا سـناریو یـا اسـتوری بـرد برای شـما نگارش می شـود و
از شـما تاییـد گرفته می شـود.
تولید
مراحل
سـپس کاراکترهـا و لوکیشـن هـا بـه شـما نشـان داده مـی شـود تـا
تاییـد نماییـد.

متحرک سازی براساس سناریو یا استوری بورد شما انجام می شود.

صداگذاری بر اساس سناریو نهایی انجام می شود.

مخاطب را تحت تأثیر قرار می دهد.

2

وارد بازاریابی ویدئویی می شوید.

3

هزینه بسیار کمتر از تیزرهای واقعی با فیلمبرداریست.

4

در بازاریابی شبکه های اجتماعی بسیار به شما کمک می کند.

5

کیفیت آموزش را بسیار باال می برد.

6

مزیت های موشن گرافیک

انتقال مفاهیم به بهترین نحو ممکن.

1

بـا توجـه به امکانـات که یک تقویم برای کسـب و کارها و سـازمان

هـا دارد ،تقویـم یکـی از بهتریـن ابـزار هـای تبلیغاتـی مـی باشـد .امـا

طراحـی یـک تقویـم کـه بتوانـد بـا تقویـم هـای دیگـر متفاوت باشـد و

باعـث جـذب مخاطبیـن بشـود ،نیاز بـه تجربه ،دانـش و هنـر دارد .تیم
طراحـی و تبلیغـات لولسـا ،هـر سـه این مـوارد را در کنـار هم قـرار داده

اسـت و ایـن خدمـات را بـا بهتریـن کیفیت برای مشـتریان خـود فراهم

مـی کنـد .خدمـات طراحـی تقویـم هـای تبلیغاتی لولسـا بـه دو بخش
تقویـم هـای دیـواری و تقویـم هـای رومیـزی تقسـیم بندی می شـوند.
البتـه تیـم طراحـی و تبلیغات تتـراس با توجه به شـعار «تمـام آنچه نیاز
داریـد» تمـام آنچـه را که شـما نیـاز داریـد در اختیارتـان قرار مـی دهد؛

بنابرایـن تقویـم های سفارشـی به صورت دلخواه شـما نیـز قابل طراحی

می باشـند.

طراحی
تقـویم

تقویم دیواری

تقویم رومیزی

ایـن تقویـم هـا بـه سـه صـورت
کلـی تقسـیم بنـدی مـی شـوند.
تقویـم های یـک صفحـه ای ،تقویم
های فصلـی و تقویم هـای ماهیانه.

ایـن تقویـم هـا عمومـا بـه صورت
ماهیانـه طراحـی مـی شـوند .البته در
صـورت تمایل شـما به صـورت فصلی
نیـز قابـل طراحی می باشـند.

چرا خدمات طراحی تقویم تتراس؟
ما از افراد تحصیل کرده در شاخه کاری خودشان استفاده می کنیم و خدمات تخصصی به

مشتریان خود ارائه می کنیم.

سرعت در ارائه خدمات در کنار کیفیت باال از خصوصیات ما است.

از هنرمندان گرافیست برای طراحی استفاده می کنیم.
ما به هنر در طراحی اهمیت فوق العاده می دهیم.
طراحی زیبا ،شیک و مدرن به شما ارائه می دهیم.

طراحان ما با اصول برندینگ آشنایی کامل دارند.
قیمت های مناسب برای طراحی ارائه کرده ایم.
خالقیت در طراحی ،ویژگی اصلی ما است.
موفقیت مشتری برای ما اهمیت دارد.

 UXمخفــف عبــارت User Experience

 UIمخفــف عبــارت User

اســت .بــه احساســات و راحتــی کاربــر حیــن کار

طراحــی رابــط کاربــری اســت.

 Designبــه معنــای طراحــی تجربــهی کاربــری
کــردن بــا اجــزای مختلــف ســایت گفته میشــود.

اینکــه وبســایت مــا طــوری طراحــی شــده باشــد
کــه هــر بخــش بــه راحتــی در دســترس کاربــران
قــرار بگیــرد و بــرای کار کــردن بــا هــر قســمت
آســودگی و راحتــی کاربــر در نظــر گرفتــه شــود

اینهــا مســائلی از طراحــی  UXهســتند.

 Interface Designبــه معنــای

در واقــع  UIبیشــتر بــه جنبــهی
گرافیکــی موضــوع وبســایت یــا

اپلیکیشــن میپــردازد.

طراحــی رابــط کاربــری بــه

کمــک گرافیســتهای ســایت و

برنامهنویــس  Front-endپیــاده

جنبــهی دوم آن بــه هدایــت کاربــر مرتبــط

ســازی میشــود .طراحــی رابــط

را بــه صفح ـهی دلخــواه خــود هدایــت کنیــم .در

ً
مســتقیما بــا آن ارتبــاط دارد و

میشــود .اینکــه چگونــه مــا کاربــران یــک صفحــه
واقــع بعــد دوم تجربــهی کاربــری بــه مدیریــت

و هدایــت کاربــر از لحظ ـهی ورود بــه ســایت تــا
لحظــهی خریــد محصــول اشــاره میکنــد.

چـه گزینههایـی در منـو
قــرار داده شوند؟
باکس جسـتجوی کجای
صفحه قـرار بگیرد؟
بنرهای تبلیغاتی کجـای
صفحه سـایت باشند؟

کاربــری مهــم اســت زیــرا کاربــر

ـوال افــراد بــه وبســایتهایی
معمـ ً
بــا  UIضعیــف ،کمتــر اعتمــاد

میکننــد .

ظاهـر منو چگونه است؟
باکس مربوط به بنرهـــا
تبلیغاتی چگونه طـراحی
شوند؟
رنگ دکمهی جستجــــو
با رنگ اصـــلی ســایت
هماهنگ است؟

طراحی بسته بندی
طراحـی بسـته بنـدی ،سـاختار ،مـواد ،رنـگ ،تصویـر ،تایپوگرافـی و اطالعـات نظارتـی با

عناصـر طراحـی فرعی اسـت تا محصولی مناسـب برای بازاریابی باشـد .هدف اصلـی آن ایجاد
وسـیله ای اسـت کـه بـه منظـور مهـار ،محافظت ،حمـل و نقـل ،توزیـع کاال ،ذخیره ،شناسـایی

و تمایـز محصـول در بـازار انجـام مـی گیـرد .درنهایـت ،هـدف از طراحـی بسـته بنـدی تحقق
اهـداف بازاریابـی از طریـق ارتبـاط متمایـز شـخصیت یـا عملکرد یـک محصول مصـرف کننده
و ایجـاد فـروش اسـت .غذایـی کـه مـی خوریـد ،لباسـی کـه مـی پوشـید ،اسـباب بـازی ها و

ویتامیـن هایـی کـه هـر روز صبـح مصـرف مـی کنید همـه در فضـا های کوچـک ،جعبـه ها و
کیسـه هـا مخفـی می شـوند .طراحی بسـته بندی یـک محصول بیش از دکوراسـیون نیسـت؛

ایـن بخشـی از تجربه مشـتری اسـت .مـا آموخته ایم که از روی بروشـور آنها را قضـاوت نکنیم،

ً
تقریبـا تمـام کاری اسـت کـه ما انجـام مـی دهیم.
امـا وقتـی عـادت بـه خریـد مـا مـی آیـد،
در حقیقـت ٪72 ،از مصـرف کننـدگان موافـق بودنـد کـه طراحـی بسـته بنـدی مـی توانـد بـر

تصمیـم خریـد آنهـا تأثیـر بگذارد .ایـن دلیل دقیقی اسـت که یک طـراح باید از طراحی بسـته
بنـدی در اطـراف محصـول اسـتفاده کنـد .این یـک ابـزار بازاریابـی در درون خود اسـت .ده ها
هـزار محصـول مختلـف وجـود دارد کـه قفسـه هـای یک سـوپر مارکت را پوشـش مـی دهند.
فروشـگاه هـای بـزرگ ،بازرگانان انبوه ،فروشـگاه هـای تخصصی ،فروشـگاه هـا و اینترنت همه

سـایت هـای بازاریابـی خـرده فروشـی هسـتند کـه در آن محصـوالت به بـازار عرضه می شـود

و بـا طراحـی بسـته بنـدی خـود ،مصرف کننـدگان را به خـود جلب مـی کنند .وسـعت انتخاب
مشـتری باعـث ایجـاد رقابـت در محصـول مـی شـود کـه به نوبـه خود نیـاز بـه تمایز بـازار را
تقویـت مـی کند.

