طراحی گرافیک و چاپ و تبلیغات
شرکت کوشا مبین پایا با بهره گیری از طراحان حرفه ای و خوش سلیقه گرافیک ،طرحهای
جذاب و چشمگیری را در اختیار شما قرار میدهد و با استفاده از مدرن ترین دستگاهها و
ماشین آالت چاپ ،برترین کیفیت رسانه های چایپ را در اختیار شما قرار میدهیم ،شرکت
کوشا مبین پایا ارائه دهنده خدمات تخصیص طراحی گرافیک و چاپ و تبلیغات:

طراحی گرافییک
امروزه طراحی گرافیک بیش از قبل حائز اهمیت است،با رشد روز افزون اینترنت و فضای
مجازی دیگر حضور آنالین یک ضرورت است و با وجود رقابت زیادی که وجود دارد
برندها فرصت بسیار کیم برای دیده شدن دارند .ییک از بهترین راه ها برای دیده شدن و
جلب توجه طراحی گرافیک است که موجب میشود برند شما در نگاه اول مخاطب را
جذب کند.
“طراحی گرافیک حرفه ای راهی برای افزایش موفقیت و فروش شما”

کاربردهای رایج طراحی گرافیک شامل هویت (لوگو و نام تجاری) ،انتشارات (مجالت،
روزنامهها و کتابها) ،تبلیغات چاپ ،پوسترها ،بیلبوردها ،گرافیک وبسایت و عناصر،
عالئم و بستهبندی محصوالت است .خدمات طراحی گرافیک کوشا مبین پایا عبارتند از:


طراحی لوگو :یا همان طراحی هویت بصری برند،بخیش از فرایند برندینگ شرکتها و مجموعهها یم باشد .بیش از  07درصد
تبلیغات در برندینگ ،بر روی لوگوی کسب و کارها انجام یم شود .برای داشتن تبلیغایت موثر و کارآمد ،کسب و کار شما،
نیازمند یک لوگوی حرفه ای هستید.



طراحی و چاپ ست اداری  :داشتن یک ست اداری زیبا باعث میشه مشتریان شما در نگاه اول به نظم و دقت شما در
تجارتتون یپ ببرند و این مورد ناخواسته موجب جلب اعتماد مشتری میشود.



طراحی و چاپ بسته بندی :بسته بندی مناسب محصول ییک از مهمترین اصول بازاریایب و فروش موفق آن محصول در
مارکت های امروزی است .بدون یک بسته بندی جذاب و گیرا محصول شما هرچند با کیفیت و با قیمت مناسب بازهم
شانیس برای دیده شدن در این بازار پر از رقابت را پیدا نیم کند.





طراحی و چاپ بروشور :بروشور ییک از مهم ترین شیوه ها برای معرفی محصوالت محسوب یم شود.



طراحی و چاپ کاتالوگ :کاتالوگ و ژورنال ییک از مهم ترین شیوه ها برای معرفی محصوالت جدید محسوب یم شود.
طراحی و چاپ لیبل  :طرحی حرفه ای و جذاب انواع لیبل با رعایت اصول طراحی و رعایت هویت بصری و رنگ سازماین
شما ،به همراه در نظر گرفتن روانشنایس رنگ و نوع محصویل که لیبل روی آن یم چسبد.
طراحی و ساخت موشن گرافیک :سفارش یک موشن گرافیک حرفه ای باعث خواهد شد تا حال هوای تبلیغات کسب و
کارتان یک هوای تازه تر به خود بگیرد و با قدریت بیشتر به کار خود ادامه دهد.

“حضور طراحی گرافیک در تبلیغات (تجاری ،فرهنیگ و…) به قدری چشمگیر و اثربخش است که
همواره از گرافیک به عنوان نخستین جلوهگاه عناصر دیداری در تبلیغات یاد یمشود”.

چاپ
در کوشا مبین پایا کلیه مراحل طراحی و چاپ پروژه مورد نظر شما در کمترین زمان
ممکن و باالترین کیفیت انجام یم پذیرد .با مشاوره رایگان بهترین نوع چاپ ،کاغذ
مناسب ،تیراژ مورد نظر و سبک طراحی مورد عالقه خود را انتخاب کرده و پروژه چایپ
خود را از صفر تا صد با خیال راحت به ما سپرده و در کوتاه ترین زمان از ما تحویل
بگیرید .طراحی تمام خدمات چایپ در این مجموعه با توجه به روانشنایس رنگ ،هارموین
مناسب و اصول مدرن طراحی حرفه ای و صنعیت انجام یم پذیرد سپس طرح شما پس از
تایید شما به بخش چاپ سپرده یم شود و بصورت دیجیتال یا افست چاپ ،بسته بندی و
ارسال یم گردد.





چاپ روتو گراور
چاپ فلکسو
چاپ لیبل یپ وی یس شرینک

“اگر قرار باشد ما در بازاریایب که انجام یم دهیم به سمت ایجاد ارزش بیشتر و رسیدن به نتیجه
بهتر گام برداریم ،این دو بدون کمک گرفتن از طراحی گرافیک و چاپ امکا پذیر نیست .طرحهای
صحیح ،پیام درست را منتقل یمکند و پیام درست مخاطب را درگیر خود کرده و بر او اثر میگزارد.
این پیام یا به شکل دیجیتال به دست مخاطب یم رسد و یا بصورت چایپ که در هر دو صورت
نیاز به طراحی گرافیک دارد”.
در دنیای امروز که به لطف طراحی گرافیک و چاپ ،و البته متخصصین اجرای آن ،افراد هر
روز طرحهای زیباتر و باکیفیتتری یمبینند باید در انتخاب مجری خدمات طراحی
گرافیک و چاپ برای کسبوکارمان بیش از پیش دقت کنیم ،هیچ کدام از ما نیمخواهیم
با یک طراحی گرافیک بد ،کجسلیقیگمان را نشان دهیم ،چاپ سایهدار ،کمرنگ و …
مواجه شویم! پس اگر به دنبال مجموعهای از خدمات طراحی گرافیک و چاپ حرفهای
هستید،با ما تماس بگیرید.
021-26424350
021-26424801

تبلیغات
ما در راستای نیاز تبلیغات مشتریان طیف وسیعی از خدمات تبلیغایت را ارائه میدهیم  ،که
منجــــر به نمایش بهتر محصوالت و خدمات و در نتیجه پیشبرد فروشتان یمگردد .ما
پیشنهاد های متنوعی در حوزه تبلیغات برای شما داریم بخیش از خدمات ما به شرح زیر
است:
“تبلیغات بهترین شیوه برای رونق کسب و کار است”








طراحی سایت
طراحی و برنامه ریزی اینستا و طراحی پوستر  ،بنر و بیلبورد
عکایس صنعیت و تبلیغایت
خدمات مارکتینگ  ،برندینگ و مشاوره
طراحی سایت و برنامه ریزی و طراحی اینستا و…
عکایس صنعیت و ساخت ویدئو تبلیغایت

ما در شرکت کوشا مبین پایا با شما هستیم تا در دنیای پیچیده تبلیغات و برندینگ امروز
که رقابت ،سرعت و خالقیت در آن بسیار باالست به شما کمک کنیم ،برای مشاوره
رایگان تبلیغاتتان همین حاال با ما تماس بگیرید!

نداشتن تیم طراحی متخصص در کنار راهبردهای تبلیغات و بازاریایب سبب یمشود از
پتانسیلهای گرافیک تبلیغایت در اهداف فروش و روابط عمویم و حیت برندینگ یببهره باشید .هر
آنچه که به بیرون عرضه یمنمایید یبروح و غیر اثربخش خواهد بود .توجه داشته باشید مردم در
شرکت شما زندیگ نیمکنند ،آنها فقط شما را یمبینند و اگر شما در برداشت اول تاثیر مورد نظر
را بگذارید ،اعتماد اولیه را در بین آنها ایجاد نمودهاید .و اما یک نکته اسایس این است که فرآیند
طراحی فقط با ایجاد طرح مورد نظر تمام نیمشود و هنوز در بسیاری از موقعیتها و زمانها،
رساندن پیام اصیل به صورت فیزییک در متریالهای مختلف چایپ اعم از کاتالوگ ،بروشور ،کارت
ویزیت و … نقش تمامکننده را به خویب بازی یمکنند .جهت ثبت سفارش و یا مشاوره رایگان با ما
تماس بگیرید:
021-26424350
021-26424801
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