آژانس طراحی و تبلیغات آگرین

لیست تعرفه های استودیو طراحی گرافیک و انیمیشن ژین
آژانس طراحی و تبلیغاتی آگرین
لیست خدمات
طراحی لوگو
طراحی لوگو تایپ
طراحی پیکتوگرام
تعمیر لوگو (ریدیزاین)
طراحی کاراکتر
طراحی پوستر (بدون عکاسی ،البراتوار و اسکن)
طراحی و صفحه آرایی ست کامل اداری (پاکت هوایی ،پاکت ،A4
سربرگ  ،A4سربرگ  A5و یک کارت ویزیت)
طراحی کارت ویزیت دورو
طراحی کارت ویزیت سه بعدی
طراحی اوراق اداری مانند اسناد حسابداری ،قبض رسید،
صورتحساب ،پیش فاکتور و ...
طراحی اوراق بهادار ،اوراق سهام ،سند مالکیت ،دیپلم افتخار
طراحی آگهی یک صفحه مجله و یا روزنامه
طراحی یکپارچه بدنه اتوبوس
طراحی تبلیغاتی محیطی مانند بیلبورد ،عرشه پل و ...
طراحی تبلیغات بر روی بنر و Lamppost
طراحی روی استند های تبلیغاتی
طراحی تابلوی سردر فروشگاه
طراحی بدنه ی اتومبیل های پخش
بازسازی طرح های روزنامه و مجله برای اندازه های دیگر
پوستر فروشگاهی
هنگر یا دنگر ()Hanger or Danger
وابلر ()Wobblers
استیکر
شلف تاکر ()Shelf Talker
بانتینگ ()Bunting
ویندوز فریز ()window Freeze
طراحی تراکت تبلیغاتی دورو
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طراحی بروشور تا  8صفحه ،هر صفحه
طراحی بروشور تا  16صفحه ،هر صفحه
طراحی بروشور بیش از  16صفحه ،هر صفحه
طراحی منو برای رستوران ،هر صفحه
طراحی جلد کاتالوگ (پشت و رو و عطف)
طراحی ساختار کلی صفحات کاتالوگ تا  16صفحه
اجرای صفحات داخل کاتالوگ از  16صفحه به بعد ،هر صفحه
طراحی جلد دفترچه راهنما (پشت و رو و عطف)
طراحی و اجرای صفحه های داخلی دفترچه راهنما ،هر صفحه
طراحی جدول و نمودار هر مورد
طراحی فولدر
طراحی ساختار کلی برای یک گروه بسته بندی (یونیفرم) بیشتر از
سه مورد
طراحی بسته بندی واحد برای یک محصول (به همراه عکاسی از
محصول و طراحی نام تجاری محصول و )...
طراحی کارتن مادر محصوالت (بسته های  6تایی 12 ،تایی و )...
طراحی برچسب کاال
طراحی ساک خرید
طراحی کاغذ کادو
طراحی رابط گرافیکی کاربر وبسایت پویا (دینامیک) شامل ایده
پردازی ،طراحی صفحه اصلی و صفحات داخلی (تا  6صفحه
جداگانه) ،طراحی ساختار کلی
طراحی رابط گرافیکی کاربر وبسایت ثابت (استاتیک) شامل ایده
پردازی ،طراحی صفحه اصلی و صفحات داخلی (تا  6صفحه) ،طراحی
ساختار کلی
بهینه سازی و طراحی واکنش گرا (ریسپانسیو) وب سایت برای هر
الگو
طراحی واسط گرافیکی کاربر در اپلیکیشن
طراحی نشانه یا آیکون تصویری برای اپلیکیشن
طراحی واسط گرافیکی کاربر در نرم افزار شامل ایده پردازی،
دسترس پذیری ،تجربه ی کاربری ،طراحی ساختار و طراحی گرافیکی
تولید و ساخت اینفوگرافیک (گرافیک های اطالع رسان ،داده نما) سند
تصویری ثابت شامل طراحی ساختار کلی و اجرای صفحات ،هر صفحه
تولید و ساخت اینفوگرافیک (داده نما) سند تصویری متحرک شامل
تولید و پس – تولید دیجیتال بر اساس هر دقیقه
تیتراژ فیلم ،هر دقیقه (سفارش بر مبنای حداقل دو دقیقه محاسبه می
شود)
بنر متحرک برای سایت ،یک طرح و حداکثر در سه اندازه
متحرک سازی نشانه
میان برنامه ( ،)Voletکلیپ تصویری هر ثانیه
طراحی کاراکتر برای انیمیشن
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ساخت انیمیشن ،هر ثانیه
طراحی استوری بورد انیمیشن
طراحی ساختار کلی مجله و طراحی شیوه ی حروف چینی و صفحه
آرایی
طراحی جلد مجله (شامل پشت و رو و عطف)
طراحی جلد کتاب شامل رو ،پشت و عطف
طراحی تقویم دیواری تک برگ ساالنه
طراحی قلم (فونت)
طراحی پشت لوح فشرده
طراحی جلد لوح فشرده شامل پشت و رو و عطف
طراحی کارت دعوت ،تبریک و موارد نظیر
طراحی کارت های بانکی ،اعتباری ،حضور و غیاب و موارد نظیر
طراحی تمبر
طراحی تی شرت
طراحی برگ سهام هر برگ
طراحی بن خرید
طراحی انواع گواهینامه ،دیپلم و موارد نظیر
طراحی انواع کارت ضمانت و گارانتی
تدریس نرم افزارهای گرافیکی هر ساعت
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اطالعات تماس:
تلفن:
021-44866719
موبایل:
09126855896
09309592383
تلگرام ،وایبر ،الین ،واتس اپ:
09218870363
آدرس ایمیل:
info@zheen.ir
آدرس سایت:
www.zheen.ir
www.agerin.ir
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