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ارتباط با ما

در بــازار رقابتــی دنیــای امــروز ،تبلیغـ ِ
ـات درســت و بــه نمایش گذاشــتن

صحیــح خدمــات و محصــوالت بــرای مشــتری بســیار ضــروری اســت.

ایــن ضــرورت در تمامــی کســبوکارها صــرف نظــر از نــوع فعالیــت و
کوچکــی و بزرگــی احســاس میشــود .رعایــت اصــول حرفـهای در تبلیغات

و اهمیــت ویژگیهــای بصــری خالقانــه در جــذب بهتــر مشــتری ،مــا را
بــر آن داشــت تــا بــا تیمــی حرفــهای ،خدماتــی در زمینههــای گوناگــون

ارائــه کنیــم .تتــراس خدماتــی از قبیــل راهانــدازی وب اپلیکیشــن و
موبایــل اپلیکیشــن ،طراحــی انیمیشــن و موشــنگرافیک ،طراحــی
لوگــو ،بســتهبندی ،ســت اداری ،کاتالــوگ و عکاســی صنعتــی و تبلیغاتــی
ارائــه میکنــد .در نهایــت نیــز تــاش بــر ایــن اســت کــه اصولــی از جملــه

ســادگی و انعطافپذیــری بــرای بــاال بــردن رابــط کاربــری ( )UIلحــاظ

شــود.

آشــنایی بــا علــم روز دنیــا در حــوزه دیجیتــال مارکتینــگ و تضمیــن

رابطــه مســتمر بــا مشــتری در مســیر رســیدن بــه نســخه دلخــواه از

محصــول مــورد نیــاز ،در نهایــت موجــب کســب اعتمــاد بیشــتر و رضایــت
خاطــر شــما خواهــد شــد.

دیجیتال مارکتینگ
خدمات ما

دیجیتال مارکتینگ که گاهی تحت عنوان بازاریابی آنالین نیز شناخته

میشود مفهومی گسترده است که به فروش کاال یا ارائه خدمات در بستر
دیجیتال برای نمونه اپلیکیشن موبایل و یا وب سایت اشاره دارد.

تحوالت دنیای مجازی ،تبلیغات را وارد عرصه جدیدی کرده است.

جذب گستردهای از مشتریان بالقوه در مشاغل مختلف با پیشرفت
درباره مـــا

تکنولوژی و بسترسازی دنیای مجازی ،اولویت پیدا کرده است .تبلیغات

وابسته به وب ،پیامک ،ارسال پیامکهای چندرسانهای ،ارسال پست

الکترونیک ،بهینهسازی سایت برای موتور جستجو ( ،)seoتبلیغ کلیکی

و غیره از جمله انواع متنوع روشهای بازاریابی دیجیتال است.
ارتباط با ما

بر اساس تحقیقات انجام گرفته در فارستر ،شرکت فناوری اطالعات

آمریکایی ،با توجه به استقبال کمنظیر شرکتها از بستری که بازاریابی

دیجیتال فراهم آورده است ،اینطور تخمین زده میشود که چیزی حدود

 ۱۴۰میلیارد دالر در سال از طرف شرکتها صرف بازاریابی دیجیتال شود.
راهکارهای به صرفه و فوری برای جذب طیف گستردهای از مشتریان،
یکی از علتهای وجود این استقبال گسترده 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؟
مزیــت بازاریابــی دیجیتــال

در هزینــه کــم ،امــکان ارزیابــی

مســتمر  ،ا نعطا ف پذ یر ی

بــاال ،کــم کــردن فاصلــه میــان

کســبوکارهای کوچــک و بــزرگ،

هدفگیــری

درســت

مخاطــب

و ارائــه اســتراتژیهای تبلیغاتــی
ا ســت .

طراحی وب سایت
خدمات ما

درباره مـــا

ارتباط با ما

در دنیــای امــروزه نــه تنهــا صاحبــان یک کســب و

کار بلکــه همـه بــه طراحــی یــک ســایت اختصاصــی

بــرای خــود نیــاز دارنــد .آن دســته کــه هنــوز حوزهی

دلخــواه خــود را پیــدا نکردهانــد بــه واســطه وجــود ایــن فضــا بــه تدریــج

میتواننــد حــوزه فعالیــت دلخــواه خــود را پیــدا کــرده و نیــاز و ســلیقه

مخاطبــان هــدف خــود را بــه خوبــی بشناســند.

تیــم تخصصــی تتــراس انــواع وب ســایت و فروشــگاه اینترنتــی را

متناســب بــا نیــاز کارفرمــا بــه صــورت تخصصــی طراحــی میکنــد .ارائــه
ظاهــری زیبــا هــم در حالــت موبایــل و هــم در حالــت دســتکتاپ ،آشــنا بــا

اســتانداردهای روز برنامــه نویســی ،بــدون نیــاز بــه آشــنایی بــا کدنویســی
از ســوی کارفرمــا و ارائــه پنــل مدیریت آســان ،طراحــی اپلیکیشــن موبایل

دلخــواه ،بهینهســازی و ســئو ســایت شــما و ســئو کلمــات کلیــدی ســایت
در گــوگل ،ارائــه پشــتیبانی بــرای اســتفاده بهتــر ،چنــد برابــر کــردن فروش
شــما و بــاال بــردن ســود حاصــل از کســبوکارتان همگــی از مزیتهــای
تیــم تخصصــی طراحــی ســایت تتــراس محســوب میشــود.

نمونه کار طراحی وبسایت
خدمات ما

درباره مـــا

ارتباط با ما

طراحی اپلیکیشن
خدمات ما

محبوبیـــت بـــاالی گوشـــیهای هوشـــمند و پوشـــش دادن تمامی

نیازهـــای کاربـــران دلیلـــی مناســـبی بـــرای ســـرمایهگذاری صاحبـــان
کســـبوکار برای طراحی اپلیکیشن موبایل اســـت .موبایل اپلیکیشنها
کاربـــردی اختصاصی در ابعـــادی کوچک ارائه میدهنـــد و همین جزئی

شـــدن کارکـــرد همان چیزی اســـت کـــه باب میـــل اســـتفادهکنندگان

درباره مـــا

موبایل اســـت.

تتـــراس با تیـــم متخصص و طـــراح حرفهای بـــا توجه به نیازســـنجی

درســـتی که برای شـــناخت کارکردهای دقیق انجام میشـــود ارائهکننده
انواع اپلیکیشـــن برای کســـبوکارهای کوچک و بزرگ اســـت.

ارتباط با ما

طراحی وب اپلیکیشن
ب و کارهـــا بـــرای برقـــراری ارتبـــاط مســـتمر و
در دنیـــای امـــروز کســـ 

بهتـــر بـــا مشـــتری میتواننـــد از تنـــوع گســـتردهی وب اپلیکیشـــنها

اس ــتفاده کنن ــد .وب اپلیکش ـن ی ــا وب اپ ی ــک برنام ـهی کارب ــردی اس ــت

کـــه در بســـتر اینترنـــت قابـــل دسترســـی اســـت و در فضـــای وب عمـــل
میکنـــد .و از آنجـــا کـــه اینترنـــت تمامـــی جنبههـــای زندگـــی امـــروزی

را در بـــر گرفتـــه اســـت ،اینکـــه یـــک کســـب و کار بتوانـــد خدمـــات و یـــا
کاالهـــای خـــود را در بســـتر وب اپهـــا ارائـــه کنـــد میتوانـــد موجـــب
افزایـــش مخاطـــب و مشـــتری و ارائـــه بهتـــر خدمـــات شـــود.

نمونه کار طراحی اپلیکیشن
خدمات ما

درباره مـــا

ارتباط با ما

سئو و بهینه سازی سایت
خدمات ما

در دنیایی کـــه همهی کســـبوکارهای رقیب در کنار ارتقای ســـطح

کیفی ،برای جذب هرچه بیشـــتر مشـــتری تـــاش میکننـــد ،توجه به
ســـئو وبســـایت یا بهینهســـازی بـــرای موتـــور جســـتجو میتواند برگ

برنده شـــما باشـــد .ســـئو به مجموعـــه راهکارهایـــی اشـــاره دارد که

حول محور طراحی ســـایت ،تعیین اصـــول کلی در تولیـــد محتوا انجام
درباره مـــا

میگیرد تـــا در نهایت جایگاه ســـایت در صفحه نتایج گوگل بهتر شـــده

و مخاطـــب بیشـــتری را جذب کند.

تیم تخصصی تتراس در کنار طراحی ســـایت متناســـب با کدنویسی

استاندارد و ســـرعت و سادگی در اســـتفاده از ســـایت در مرحله اول به

ارتباط با ما

ســـایر بخشهای مـــورد نیاز برای ســـئو ســـایت نیز مســـلط اســـت.
ایـــن تیم تمامی اســـتراتژیهای مـــورد نیاز بـــرای بازاریابـــی محتوایی
و شناســـایی کلمات کلیدی ،طبقهبندی درســـت ،اهمیـــت لینکهای
داخلی در بیـــن صفحات ،ضـــرورت لینکهـــای خارجی از ســـایتهای
دیگر ،تولید محتوای ارزشـــمند را به درســـتی متناســـب با کســـبوکار

شـــما آموزش داده و ارزیابـــی میکند.

بازاریابی و مدیریت شبکههای اجتماعی
خدمات ما

شـــبکههای اجتماعـــی در دنیـــای امـــروز بســـتر مناســـبی بـــرای

دســـتیافتن به مشـــتری بیشـــتر و ســـود کالن محســـوب میشوند.

امـــروزه مـــردم از محصوالتـــی اســـتقبال بیشـــتری میکننـــد کـــه در
شـــبکههایی از قبیل فیسبوک ،لینکدین ،اینســـتاگرام ،توییتر معرفی
ِ
برند مطحر تبدیل شده باشـــند .تولید محتوای مناسب
شـــده و به یک

درباره مـــا

در شـــبکههای اجتماعـــی میتواند کمپین دلخواهی از مشـــتریان را در

کنار هم جمع کنـــد و با فروش محصـــوالت و ارائه خدمـــات به صورت

آنالین ســـود حاصل از کســـبوکار شـــما را دوچندان کند .حفظ ارتباط

بیشـــتر با مشـــتری ،از بین رفتن محدودیتهای زمانـــی و جغرافیایی

ارتباط با ما

در تبلیغات ،آشـــنایی بیشـــتر با ســـایر رقبا و روشهایی که در تبلیغات
خود به کار میگیرنـــد ،ارائهی بهتر خدمات پـــس از فروش محصوالت

با تولید انواع محتواهای آموزشـــی و در نهایت کســـب رضایت بیشـــتر

مشـــتریان از جمله مزایای بازاریابی با شـــبکههای اجتماعی محســـوب
میشو د .

تیم متخصـــص تتـــراس در زمینه مدیریـــت شـــبکههای اجتماعی

اقداماتـــی برای کســـبوکار شـــما انجـــام میدهد .تیـــم متخصص ما
ضمن آشـــنایی بـــا اصولی کـــه همخوانی با کســـبوکار شـــما دارد .

طـراحی و تبلیغات
خدمات ما

ضـــرورت تبلیغـــات در دنیایـــی کـــه دیدهشـــدن شـــانس بزرگـــی

بـــرای کســـب بیشـــتر موفقیـــت اســـت ،بـــر کســـی پوشـــیده نیســـت.

همچنیـــن بـــا توجـــه بـــه اینکـــه خالقیـــت در تبلیغـــات بـــاال رفتـــه
اســـت و همچنیـــن از آنجـــا کـــه آشـــنایی بـــا اصـــول تبلیغـــات

کارآمـــد نیـــاز بـــه تخصـــص دارد ،بـــرای ســـفارش تبلیغـــات نیـــاز بـــه
درباره مـــا

مشـــورت گرفتـــن از تیمهـــای تخصصـــی احســـاس میشـــود.

تی ــم متخص ــص و حرف ـهای تت ــراس طراح ــی ان ــواع کاتال ــوگ ،بروش ــور،

بیلبورده ــای تبلیغات ــی ،پوس ــتر ،بن ــر ،اس ــتند ،س ــت اداری ،لوگ ــو ،س ــایت،
موشـــنگرافیک و انیمیشـــن ،بســـتهبندی ،تقویـــم ،عکاســـی صنعتـــی

ارتباط با ما

و تبلیغاتـــی ،و غیـــره را بـــا توجـــه بـــه نیـــاز کارفرمـــا و بـــا بهرهگیـــری از
علـــم روزِ تبلیغـــات ارائـــه میکنـــد .آنچـــه کـــه پیـــش از ارائـــه نســـخه

نهای ــی ،ض ــروری اس ــت وج ــود جلســههای مش ــاوره ب ــرای مؤث ــر واق ــع
ش ــدن هرچ ــه بهت ــر تبلیغ ــات دلخ ــواه اس ــت .ب ــا وج ــود ای ــن جلس ــات

و اعمـــال بازبینیهـــای دلخـــواه کارفرمـــا در تالشـــیم تـــا هرچـــه بیشـــتر

اطمینـــان و اعتمـــاد شـــما را نســـبت بـــه ایـــن همـــکاری جلـــب کنیـــم.

طـراحی لوگو
خدمات ما

لوگــو در واقــع یــک نمــاد ،ســمبل یــا آرم اســت کــه بــه یــک شــرکت

یــا ســازمان نســبت داده مــی شــود .لوگــو مــی توانــد شــامل تصویــر،
نوشــتار و یــک طــح گرافیکــی باشــد کــه در آن نــام شــرکت ،حــروف

اختصــاری یــا یــک تصویــر مرتبــط بــا کســب و کار و بیزینــس گنجانــده
شــده باشــد .لوگــو یــک تصویــر مشــخص از برنــد ایجــاد مــی کنــد تــا

درباره مـــا

مخاطبیــن بتواننــد یــک شــرکت را از ســایر رقبــا بــه ســرعت تشــخیص

دهنــد و محصــوالت و خدمــات آن را بــرای خریــد انتخــاب کننــد.
تیــم حرفــهای تتــراس ،لوگــو اختصاصــی مخصــوص برنــد خــاص

شــما را بــا قیمــت و تعرفــه هــای مناســب طراحــی میکنــد .پــس از
ارتباط با ما

ثبــت سفارشــات و پاســخگویی ســریع ،لوگوهــای نوشــتاری و تصویــری
ی بهتــر بــه صــورت چندیــن اتــود
در مرحلــه اول بــرای تصمیمگیــر 

بــه مشــتری ارائــه میشــود .در صــورت تاییــد نمونــه آرم ،لوگــو حرفــه

ای بــا نــرم افزارهــای گرافیکــی و بــه روز ،طراحــی میشــود .در مرحلــه
آخــر ،پشــتیبانی تخصصــی و ارائــه خدمــات حرفــهای بــرای رفــاه بیشــتر

مشــتریان در نظــر گرفتــه شــده اســت .در نتیجــه ایــن همــکاری بازاریابــی،
تبلیغــات و برندینــگ بــا لوگــو هــای حرفــهای ،آســان خواهــد شــد.

نمونه کار طراحی لوگو
خدمات ما

درباره مـــا

ارتباط با ما

طـراحی ست اداری
خدمات ما

هویــت یکپارچــه بصــری کــه طراحــی ســت اوراق اداری یکــی از اجــزای

مهــم آن اســت ،بحثــی مهــم در برندینــگ یــک مجموعــه اســت .عــاوه بــر
آن کــه طراحــی ســربرگ یــا حتی ســایر اقــام ســت اداری بصــورت یکپارچه،

پرســتیژ کاری یــک مجموعــه را بــاال بــرده و هویــت یکپارچــه آنــرا نشــان
میدهــد ،در بحــث دانــش برنــد نیــز میتوانــد بــه آن مجموعــه یاری رســاند.

درباره مـــا

دانــش برنــد بــه تمامــی اطالعــات و یافتــه هــای یــک مخاطــب در ارتبــاط بــا

یــک برنــد گفتــه مــی شــود کــه در ذهــن او باقــی مــی مانــد .بدیــن ترتیــب
ایــن همخوانــی بصــری حــس خوبــی را بــه مخاطبانتــان القــا مــی کنــد.

ارتباط با ما

ســت اداری شــامل کارت ویزیــت ،کارت پرســنلی ،ســربرگهای ،A4

ت نامــه ،فاکتــور ،برگــه یادداشــت و غیــره اســت .بــه عبــارت دیگــر
پاکــ 

تمامــی ملزومــات چاپــی یــک شــرکت در ایــن دســته قــرار میگیرنــد.
همخوانــی در رنــگ ،ابعــاد ،لوگــو و خالصــه در تمامــی اِلِمانهــای
موجــود در ایــن ملزومــات چاپــی ضمــن اینکــه باعــث شــکل گرفتــن
انضبــاط ســازمانی خواهــد شــد در نهایــت نیــز منجــر بــه شــکل گرفتــن
تأثیــر مثبتــی بــر مشــتری میشــود.

نمونه کار طراحی ست اداری
خدمات ما

درباره مـــا

ارتباط با ما

طـراحی کاتالوگ
خدمات ما

طراحــی کاتالــوگ ،بخشــی از ابتــکارات بازاریابــی بســیاری از

شــرکتهای بــزرگ بــرای جلــب مشــتری و تثبیــت محصــول در بــازار

هــدف اســت .در واقــع کاتالــوگ ،کتابچــهای از اطالعــات کامــل در

مــورد محصــوالت یــا خدماتــی اســت کــه شــما ارائــه میدهیــد و نحــوه

اســتفاده از محصــوالت یــا خدمــات را در اختیــار کاربــران قــرار میدهــد.
درباره مـــا

بــه بیانــی ســادهتر کاتالــوگ یکــی از قدرتمندتریــن ابزارهــای بازاریابــی و

تبلیغاتــی بــرای اطــاع رســانی در مــورد محصــوالت و خدمــات بــه شــمار

م ـیرود کــه صاحبــان کســب و کار بایــد در کنــار ســایر ابزارهــای بازاریابــی

و تبلیغــات از آن بــرای معرفــی محصــول و برنــد خــود اســتفاده کننــد.
ارتباط با ما

شرکتها برای معرفی محصوالت و یا
خدمات خود نیازمند کاتالوگ هستند .هرچه
طراحی کاتالوگ دقیقتر و خالقانهتر باشد،
محتوای دلخواه در قالب مناسبتری برای
مخاطب ارائه میشود .کاتالوگ مکتوب
از نظر در دسترس بودن و یا خوانش بهتر
از انواع دیگر است و اطالعات و جزئیات
به صورت دقیق در آن چاپ میشود.
درنمایشگاهها ،کنفرانسها و جشنوارهها
معموال نسخه چاپی کاتالوگ ارائه میشود.

نوع دیگری از کاتالوگهــــــا ،کاتالــوگ
اسمارت است .کاتالوگ اسمارت نسخهای
الکترونیکیاستکهبهصورتآنالینوآفالین
قابل دسترس است .از مزیتهای کاتالوگ
هوشمند یا اسمارت سرعت باال و سهولت
در انتشار محتوا برای طیف گستردهای از
مخاطبان است .کاتالوگ اسمارت نسبت به
نسخه چاپی امکان بهروزرسانی راحتتری
دارد و از جهت اقتصادی بهصرفه است .نسخه
الکترونیک کاربری آسانی دارد و همیشه دردسترس است.

نمونه کار طراحی کاتالوگ
خدمات ما

درباره مـــا

ارتباط با ما

طـراحی موشن و انیمیشن
خدمات ما

ویدیوهایــی کــه پیــام و محتــوا را بهصــورت متحــرک منتقــل میکننــد

موشــن هســتند .واژه موشــن  Motionدر زبــان فارســی پویــا ترجمــه

میشــود و بــه هــر چیــزی کــه دارای حرکــت باشــد میگوینــد .انتقــال

محتــوا بــا ایــن روش از مزیتهــای بســیاری برخــوردار اســت .از جملــه
اینکــه میتــوان محتــوا را بهصــورت تأثیرگذارتــر و جذابتــر در زمــان

درباره مـــا

ن هــا میتواننــد بهصــورت
کوتاهتــری بــه مخاطــب ارائــه داد .موشــ 

آفالیــن و آنالیــن بــر روی کامپیوتــر و موبایــل در وبســایتها و

نرمافزارهایــی کــه قابلیــت نمایــش ویدیــو را دارنــد نمایــش داده شــوند

وقتــی بخواهیــد کلیپــی بســازید مطمئنــا بــه دوربیــن ،نورپــردازی،

ارتباط با ما

صدابــرداری و بازیگــر ســپس تدویــن ویدئــو نیــاز داریــد .ولــی در موشــن
گرافیــک تقریبــا ً فقــط تدویــن و صــدا گــذاری داریــد و بقیــه نقــش هــا را

کامپیوتــر ایفــا مــی کنــد .بنابرایــن منطقــی هســت کــه هزینــه موشــن
گرافیک پایین تر باشــد .از طرفی موشــن گرافیک بســیار جذابتر می باشــد.

طـراحی ظاهر و رابط کاربری
خدمات ما

 UIمخفــف عبــارت User Interface

 Designبــه معنــای طراحــی رابــط
کاربــری اســت .در واقــع  UIبیشــتر بــه
جنب ـهی گرافیکــی موضــوع وبســایت یــا

درباره مـــا

اپلیکیشــن میپــردازد.

طراحــی رابــط کاربــری بــه کمــک

گرافیســتهای ســایت و برنامهنویــس Front-endپیــاده ســازی

میشــو د .

طراحــی رابــط کاربــری مهــم اســت زیــرا کاربــر مســتقیما ً بــا آن

ارتباط با ما

ارتبــاط دارد و معمــوال ً افــراد بــه وبســایتهایی بــا  UIضعیــف ،کمتــر

اعتمــاد میکننــد.

 UXمخفـف عبـارت User

ExperienceDesign
بـه معنـای طراحـی تجربـهی

کاربـری اسـت .بـه احساسـات

و راحتـی کاربـر حیـن کار کردن

بـا اجزای مختلف سـایت گفته
میشـود .اینکـه وبسـایت ما

طوری طراحی شـده باشـد که هر بخـش به راحتی در دسـترس کاربران
قـرار بگیـرد و بـرای کار کـردن با هر قسـمت آسـودگی و راحتـی کاربر در

نظـر گرفتـه شـود اینهـا مسـائلی از طراحـی  UXهسـتند.

جنبـهی دوم آن بـه هدایـت کاربر مرتبط میشـود .اینکـه چگونه ما

کاربـران یک صفحـه را به صفحـهی دلخواه خـود هدایت کنیم.

طـراحی تقویم
خدمات ما

هدیـه دادن تقویـم یکـی از کاربـردی تریـن انتخابها بـرای تبلیغات یک

شـرکت اسـت .تقویم یـک وسـیلهی عمومی و مورد اسـتفاده تمامـی افراد

اسـت .تقویـم شـما بایـد موضـوع مناسـبی داشـته باشـد .بـرای ایـن کار
بـا همـکاران خـود مشـورت کنیـد و از کارهـای بقیـه ایـده بگیرید تـا بتوانید
بهتریـن موضـوع را طراحـی کنیـد .موضوع شـما بایـد طوری طراحی شـود

درباره مـــا

کـه بـرای مشـتریان شـما جـذاب باشـد ولـی در ایـن حـال بایـد مشـخص
باشـد کـه ایـن طراحی متعلق به شـرکت شـما اسـت .بـه این معنـی که در

تقویـم از رنـگ یـا تصاویری اسـتفاده کنید که یادآور مجموعه شـما باشـد.
نکتـه ی مهمـی کـه حتمـا بایـد بـه آن توجـه داشـته باشـید ایـن اسـت کـه

ارتباط با ما

تقویمـی کـه طراحـی کرده اید مورد پسـند مشـتریانتان باشـید ،یعنی شـما

بایـد مخاطب خود را بشناسـید.تقویم هـای رایج معموال  ۱مـاه ۶ ،ماه یا ۱۲

مـاه را در هـر صفحـه ی خود جای مـی دهند ،تـا جایی که اعـداد در صفحه
بـه انـدازه کافی قابل خواندن باشـد .اگـر تقویم خـود را در یک صفحه چاپ
مـی کنیـد ،می توانیـد از صفحه بعـد برای اسـتفاده از عکس هـای طبیعت
و یـا عکـس هایـی که طراحـی کـرده ایـد اسـتفاده کنید.تصاویری کـه برای
تقویـم خـود اسـتفاده می کنید بسـیار مهم هسـتند .شـما نباید بـا تصاویر
زیـاد مخاطب را خسـته کنیـد و نباید انقدر تقویم خلوت و سـاده ای طراحی
کنیـد کـه بـا سـلیقه مخاطـب جـور نباشـد .بهتـر اسـت از تصویرهـای بـا

کیفیت اسـتفاده کنید ،به این صورت تقویم شـما چشـم نوازتر می باشـد.

درباره مـــا

طـراحی بسته بندی

خدمات ما

بـه آخریـن خریـد خـود فکـر کنیـد .چـه محصولـی را بـا چـه طراحـی

بسـته بنـدی خریـداری کردیـد و چـه چیـز باعـث شـد تـا آن محصـول را از

ارتباط با ما

آن برنـد خـاص انتخـاب کنیـد؟ آیـا چیـزی شـما را بـرای خریـد محصـول

مـد نظرتـان در همـان لحظـه ترغیـب کـرد یـا از قبـل بـه آن نیـاز داشـتید؟
حـاال کـه داریـد بـه ایـن موضـوع فکـر مـی کنیـد ،احتمـاال تـا االن متوجـه

شـدهاید کـه بـی شـک طراحـی بسـته بنـدی محصـول در خریـد شـما بـی
تاثیـر نبـوده .البتـه درسـت اسـت کـه شـاید بـه آن شـامپو نیـاز داشـتید

و اینکـه قبـل از انتخـاب خـود سـعی کردیـد از رایحـه خـوب آن مطمئـن

شـوید .امـا چـرا ناخـودآگاه اول بـه سـراغ آن شـامپوی جـذاب میرویـد؟
پاسـخ بـه قـدری سادهسـت کـه گاهـی بـه آن اعتنـا نمیشـود .شـما

ناخـودآگاه جـذب آن محصـول شـدهاید چـون طراحـی و سـاختار آن حتـی

برای لحظه ای کوتاه به شما احساس خوب و خوشایدی داده است .شاید
تا  ۱۰۰سـال پیش کسی بسـته بندی را چیزی جز ابزار نگه داری و محافظت

از کاال نمیدیـد امـا امـروزه هـدف از پکیجینـگ بسـیار فراتـر از آن اسـت.
در نهایـت یـک طراحی جذاب و خالق اسـت که همیشـه محصـول را به

فـروش میرسـاند .امـا هـدف از طراحـی بسـته بنـدی یـا همـان پکیجینگ
فقـط گذاشـتن لوگـو در طرح و یـا حتـی ایجـاد المـان هـای مختلـف بـرای

آن نیسـت .بسـته بنـدی شـما چیـزی اسـت کـه جلـب توجـه میکنـد،

پیامـی را رسـانده و حـس و حـال خاصـی را بـه مخاطـب القـا میکنـد.

نمونه کار طراحی بسته بندی
خدمات ما

درباره مـــا

ارتباط با ما

عکاسی تبلیغاتی و صنعتی
خدمات ما

ن هــای تبلیغاتــی بــه شــمار
عکاســی ،تنهــا و مهــمتریــن عنصــر کمپی ـ 

مــیرود و در نمــود بیلبوردهــا ،مجــات ،پوســترها و تیزرهــا ،نقشــی
ت هــا صـ ِ
ـرف یــک
ی رایترهــا ســاع 
حیاتــی ایفــا مــی کنــد .ممکــن اســت کپـ 

ـح مزایــای یــک محصــول کننــد؛ امــا در
عنــوان یــا کپــی چشــمگیر بــرای شـ ِ

درباره مـــا

نهایــت ،ایــن عکــس اســت کــه بایــد مخاطــب را به ســوی خــود جــذب کند.
ِ
قــدرت تصویــر باعــث مــی شــود کــه مخاطــب ،ورق زدن مجلــه

ه ای متوقــف و بــه عکــس نــگاه کنــد؛ بــه عبارتــی،
را بــرای لحظــ 
آخریــن چیــزی کــه مخاطــب پــس از ورق زدن مجلــه بــه خاطــر مــی

ســپارد ،همــان عکــس اســت .همیــن قــدرت باعــث مــی شــود بــه
ارتباط با ما

بیلبــورد نگاهــی بیندازیــد یــا بروشــور را برداریــد و آن را ورق بزنیــد.

وقتـی بـه یـک تبلیـغ نـگاه

میکنیـد ،اولیـن چیـزی کـه
توجـه شـما را جلـب میکنـد

چیسـت؟ اگـر شـما مثـل
عمـوم مـردم باشـید ،اولیـن
چیـزی کـه توجه شـما را در یک

آگهـی تبلیغاتـی بـه خـود جلـب
میکنـد ،تصویـر و عکـس

موجـود در آگهـی خواهـد بود.
بیشـتر اوقـات یـک عکـس،

سرنوشـت آگهـی تبلیغاتـی را

تعییـن میکنـد و افراد بـا توجه
بـه کیفیـت و قابـل توجـه بودن
تصویـر ،بـه سـایر اجـزاء تبلیـغ

نـگاه و توجـه میکننـد.
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نمونه کار عکاسی تبلیغاتی
خدمات ما

درباره مـــا

ارتباط با ما

لطفا یکی از گزینهها را انتخاب کنید:
خدمات ما

درباره مـــا

ارتباط
ارتباطباباماما

