ًٙ ثـش٘ذی/ ةٚ / ٌـشافیه
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ثب ٔب ث ٝد٘جبَ ایذٞ ٜبی ٘ ٛثبضیذ.
عٕٔٛبً افشاد ثشای ا٘تخبة ٞبیطبٖ دالیُ ٔعمِٛی ٘ذاس٘ذ  ٚثیطتش ثشاسبس رائم ٝخٛد ٔحصِٛی سا ٔٛسد آصٔبیص لشاس ٔی دٙٞذ؛  ٚچٙب٘چ ٝاص آٖ ٔحصَٛ
ثشایطبٖ حصُ ضٛدٔ ،طتشی دائٕی آٖ ٔحص َٛخٛاٙٞذ ضذ .ثٙبثشایٗ دس د٘یبی ثبصاسیبثی أشٚص اضىبَ ،سً٘ ٞب ٛ٘ ٚضتٞ ٝب ٘مص ث ٝسضایی دس تسخیش رٗٞ
ٔطتشی ایفب ٔی وٙٙذ.
ثشای یه طشاحی حشف ٝای ٔشاحّی اص جّٕ ٝدسن صحیح خٛاست ٝی سفبسش دٙٞذ ، ٜتجضی ٚ ٝتحّیُ ،ثشسسی  ٚتحمیك دس ٔٛسد ٔٛضٛع ٔٛسد ٘ظش ثبیذ ا٘جبْ
دزیشد تب ثتٛاٖ ث ٝیه ایذٙٔ ٜبست سسیذ LogoMix .ث ٝخٛثی ایٗ ٔسئّ ٝسا دسن وشد ٚ ٜثب فشا ٓٞوشدٖ ضشایطی ٔٙبست ثشای وبسفشٔبیبٖ ایشا٘ی ایٗ
أىبٖ سا ثٚ ٝجٛد آٚسد ٜو ٝاص ثٟتشیٗ خذٔبت ثب وٕتشیٗ ٞضی ٝٙثٟش ٜثجش٘ذٕٞ .چٙیٗ دس وٙبس ٔبٔٛسیت اصّی خٛد یعٙی طشاحی ِ ٌٛٛا٘جبْ سبیش أٛس طشاحی ٚ
تجّیغبتی ٘ظیش طشاحی ست اداسی ،وبست ٚیضیت ٚ ،ة سبیت ،ثجت عالئٓ تجبسی  ،تذٚیٗ ٘بْ ضعبس تجّیغبتی  ...ٚسا ٘یض ثشعٟذٔ ٜی ٌیشد.

ایذ ٜدشداصی  ٚطشاحی

ٔطبٚسٔ ٚ ٜذیشیت

ٚیشایص  ٚثبصسبصی

طشاحی ِ ٌٛٛثب ثٟتشیٗ ویفیت ٙٔ ٚبست تشیٗ لیٕت
طشاحی ِ٘ ٌٛٛسجت ث ٝدیٍش ٔٛاسد ٌشافیىی – تجّیغبتی وبسی تخصصی تشٔ ،طىُ تش  ٚدش إٞیت تش ٔی ثبضذ .چشا و ٝثبیذ دس ٔحذٚد ٜوٛچىی ٔعب٘ی ٔٛسد ٘ظش
سا ثب سعبیت اص َٛتجّیغبتی طشاحی وشد  ٚجبی داد تب عال ٜٚثش داضتٗ صیجبیی  ،ثتٛا٘ذ ثب ٔخبطت استجبط ثش لشاس وٙذ  ٚثٔ ٝشٚس صٔبٖ دس ر ٗٞثجت ضٛد .ثذیٟی
است ٞشچ ٌِٛٛ ٝاصِٛی تش طشاحی ضٛد ثبتٛج ٝثٛٔ ٝضٛع ٔ ٚیضاٖ تجّیغبت صٔبٖ وٕتشی ٘یبص داسد تب دس رٔ ٗٞخبطت ٔب٘ذٌبس ضٛد.

ٔعشفی ا٘ٛاع ٌِٛٛ
ٌِٛٛی ٞبی تصٛیشی

ٌِٛٛی ٞبی ا٘تضاعی

ٌِٛٛتبیخ

ِٞ ٌٛٛبی تشویجی

طشاحی ِ ٌٛٛثش دبی ٝتصٛیش ٕ٘ ٚبد

طشاحی ِ ٌٛٛثش دبی ٝاضىبَ ٙٞذسی  ٚا٘تضاعی

طشاحی ِ ٌٛٛثش اسبس ٘بْ تجبسی

طشاحی ِ ٌٛٛثب تشویجی اص ٘بْ ٘ ٚطبٖ تجبسی

ٔعشفی دىیج ٞبی طشاحی ٌِٛٛ

دىیج دبیٝ
 2اتٛد اِٚی / ٝطشاحی دس  3سٚص وبسی ٚ /یشایص ٘بٔحذٚد

ٞ 200ضاس تٔٛبٖ

دىیج دیطشفتٝ

دىیج تجبسی

 3اتٛد اِٚی / ٝطشاحی دس  5سٚص وبسی ٚ /یشایص ٘بٔحذٚد

 5اتٛد اِٚی / ٝطشاحی دس  7سٚص وبسی ٚ /یشایص ٘بٔحذٚد

ٞذی ٝسفبسش ; طشاحی وبست ٚیضیت یب سشثشي

ٞذی ٝسفبسش ; طشاحی ست وبُٔ اداسی (سشثشي  ،دبوت ٘بٔ)...ٚ ، ٝ

ٞ 300ضاس تٔٛبٖ

ٞ 500ضاس تٔٛبٖ

ٔجبِغ دسج ضذ ٜثبثت طشاحی ِ ٌٛٛثٛد ٚ ٜسبیش ٔٛاسد ث ٝعٛٙاٖ ٞذی ٝسفبسش دس اختیبس ٔطتشی لشاس ٔی ٌیشد  /ا٘جبْ أٛسی و ٝدس دىیج ٞبی فٛق دیص ثیٙی ٘طذ ٜث ٝصٛست تٛافمی أىبٖ دزیش است
 /دس تٕبْ دىیج ٞب أىبٖ تجذیذ ٘ظش دس طشاحی ٚجٛد داسد  ٌِٛٛ /ثب فشٔت ٞبی  PSD , EPS , CDR , PNG , AI , PDFتحٛیُ داد ٜخٛاٞذ ضذ.
** دس ِٞ ٌٛٛبی تشویجی (ضبُٔ طشاحی ٌِِٛٛ ٚ ٌٛٛتبیخ) 50دسصذ ثٔ ٝجبِغ فٛق افضٚدٔ ٜی ضٛد**.

------------------------------------------------------------------------ٔشاحُ طشاحی ٌِٛٛ
 -1ثجـــت سفبسش  ٚا٘تمبَ اطالعـــبت  -2صـــذٚس دیــص فـــبوتٛس ٚ ٚاسیض ٔجّــغ دیص دشداخت ( ٔعبدَ  30دسصذ وُ ٞضی)ٝٙ
- 3ا٘جبْ طشاحی  ٚاسائ ٝطشح ٞبی اِٚی -4 ٝا٘جبْ اصالحبت احتٕبِی  ٚتبییذ طشح - 5اسائ ٝفبوتٛس ٟ٘بیی  ٚدشداخت ٔبثمی ٞضیٝٙ
 -6اسســـبَ فـــبیُ ٞـــبی اصـــّی ِـــٌٛـــٛ

ٔعشفی سبیش خذٔبت
ٌِٔٛٛیىس دس وٙبس طشاحی ِ ،ٌٛٛدس سبیش أٛس طشاحی  ٚتجّیغبت ٘یض دس وٙبس ضٕب خٛاٞذ ثٛد

طشاحی ست اٚساق اداسی  ٚوبست ٚیضیت
ست اٚساق اداسی ضبُٔ طشاحی سشثشي دس د ٚسبیض  ،دبوت ٘بٔ ٝدس س ٝسبیض ،فِٛذس ،فبوتٛس ،دبوت ِ ٚیجُ سی دی  ٚوبست ٚیضیت دطت  ٚس : ٚاص ٞ100ضاس تٔٛبٖ
طشاحی وبست ٚیضیت حشف ٝای دطت  ٚس : ٚاص ٞ30ضاس تٔٛبٖ

طشاحی وبتبِٛي  ٚثشٚضٛس
طشاحی جّذ وبتبِٛي دطت  ٚس : ٚاص ٞ80ضاس تٔٛبٖ  /طشاحی صفحبت داخّی وبتبِٛي ٞ :ش صفح ٝاص ٞ30ضاس تٔٛبٖ

تذٚیٗ ٘بْ  ٚضعبس تجّیغبتی
ا٘تخبة ٘بْ ضشوت اص ٞ 50ضاس تٔٛبٖ  /ا٘تخبة ٘بْ ثش٘ذ اص ٞ 50ضاس تٔٛبٖ  /تذٚیٗ ضعبس تجّیغبتی اص ٞ 100ضاس تٔٛبٖ

طشاحی ٚة سبیت
طشاحی  ٚا٘تطبس ٚة سبیت ضشوتی ثب أىب٘بت استب٘ذاسد اص ٔ 1یّی ٖٛتٔٛبٖ

ا٘جبْ أٛس چبح
ثب ٕٞىبسی ٔجٟض تشیٗ ٔشاوض چبح وطٛس آٔبد ٜلج َٛسفبسضبت چبح ضٕب ٞستیٓ ...ثشای دسیبفت لیٕت تٕبس ثٍیشیذ

ثجت ٘بْ  ٚعالئٓ تجبسی
ٚوالی ثب تجشث ٝی ٔب دس سا ٜثجت ٘بْ  ٚعالئٓ تجبسی ٕٞشا ٜضٕب خٛاٙٞذ ثٛد ...ثشای دسیبفت لیٕت تٕبس ثٍیشیذ

ثشای وست اطالعبت ثیطتش ثب ٔب تٕبس ثٍیشیذ 24 .سبعت ٝدبسخٍٛی سٛاالت ضٕب ٞستیٓ...

تّفٗ021-28424802 :

ٕٞشا ٚ ٜتٍّشاْ 09128774323 :

www.logomix.ir

info@logomix.ir

