
 

 

 طراحی کاتالوگ

دارد که یکی از اولین نیازهای تبلیغاتی و بازاریابی هر شرکت و کسب و کاری است، حال فرقی ن( catalog design)طراحی کاتالوگ 

بازار عنوان صاحبان مشاغل برای معرفی خود به  مواد غذایی در هر صورت شما به است یا طراحی کاتالوگ این طراحی کاتالوگ صنعتی

شاید به  و یا حتی بعضا به خاطر قیمت طراحی کاتالوگ و هزینه های چاپ کاتالوگ نیازمند طراحی کاتالوگ هستید.مشتریان هدف و 

و ما به است  "طراحی کاتالوگ"و آن  ی شماست یک تصمیم در روبرو اما در نهایت رفته باشید، دیجیتال طراحی کاتالوگ تعرفهسراغ 

 شما در این مسیر کمک خواهیک کرد.

 لیست و کاتالوگ خواهند می که کردند ابراز آنها از ٪85 مشخص شده است که ،انجام شدهاز خریداران آنالین که طبق نظرسنجی 

دند که ضمن خرید آنالین ، کر تأیید آنالین خریداران این از ٪13. بخرند رابگیرند تا به چیز  تصمیم آنها روی را مرور کنند تا از  یکاغذ

اولین بار در کاتالوگ چاپ شده خریداری کرده  آن کهاز پس را کاالیی که داشتند اظهار آنها از ٪58کاتالوگ چاپی را در دست خود دارند. 

مطالعه دیگر  یک. کند می توزیع که است چاپی کاتالوگ ، فروشگاه از خرید به آنها عالقه دلیل که داشتند اظهار ٪58اند ، در حالی که 

  .های چاپی ارتباط برقرار می کنند با کاتالوگ بیشتریسال با تعامل  13تا  35نشان داد که زنان بین 

ارائه خدمات  با که ایران است در   (catalog design) شرکتهای طراحی کاتالوگیکی از  وگ دارابیلمجموعه طراحی کاتا

دارای تجربه ای  کانون تبلیغاتی، این می دهد انجامطراحی کاتالوگ برای شرکتها و موسسات مختلف را  ،حرفه ای و متمایز

، یداخلی، عمانبا تعداد زیادی از مشتریان زیبا و حرفه ای  ،با کیفیت یدر زمینه طراحی کاتالوگ هاعالی است که ساله و  31

به منظور کمک به نمایش  مجموعه اینکاتالوگ طراحی موارد . بسیاری از انجام داده است ای و ترکیه یی، کانادایامارات

به خود کند و آنها را که توجه مشتریان بالقوه را به خود جلب  می شودبه شیوه ای حرفه ای طراحی  شمامحصوالت و خدمات 

 .کنیدجلب 
ما لیست بزرگی از کاتالوگ ها را داریم که در طول سالهای گذشته برای طراحی آنها کار کرده ایم ، تعداد زیادی مشتری از نقاط مختلف 

دنیا داریم و با شرکت ها و موسسات در زمینه های مختلف سروکار داشته ایم که این امر ما را قادر ساخته است تا در طراحی کاتالوگ 

کیفیت و دقت باال از انتظارات آنها فراتر خدا و گیرد و به لطف و خالقانه کار کنیم که مورد توجه مشتریان گرانقدر ما قرار های حرفه ای 

 . رفته ایم

 صنعتی طراحی کاتالوگ اصول

. اهمیت آن نیز از این بابت است که اصول طراحی کاتالوگ است که باید در نظر داشت ییکی از موارد بسیار مهمطراحی کاتالوگ اصول 

ما در مجموعه طراحی دارابی برای هریک از مشتریان بر اساس نیاز و خواسته ذایی متفاوت است. صنعتی با اصول طراحی کاتالوگ مواد غ

  اشان طراحی خواهیم کرد.

 لوگوسب از استفاده منا

ما با استفاده باشد.  میشما  شرکت تجاری و سازمانی هویت که دربرگیرندهاست  گرافیکی نماد یک  و یا لوگو در واقع ، نماد، نشانآرم

مناسب از لوگو شما در مراحل طراحی و همچنین انجام اقدامات مناسب در زمان چاپ باعث میشویم لوگو شما در دید مخاطب 

رای اگر شما ب .د همین لوگو استش خواهد ماندگار مشتریان ذهن در که شرکت یک بصری هویت از بخش ترین ماندنی یاد به شایدباشد.

 کاتالوگ خود لوگو مناسب نداشته باشید ما طراحی لوگو شما را نیز انجام خواهیم داد.

 طراحی جلد کاتالوگ



 

 

 و کامل اشراف با و خالقانه اثری باید جلد طراحی.باشد می طراحی بخش ترین مهم کاتالوگ جلد ،   لوگو طراحی از بعد

 پیاده سازمانی رنگ به توجه با مبتکرانه فردو به منحصر صورت به محتویات و عناصر تمامی و باشد شرکت فعالیت نوع به راجع تحقیق

عالوه بر موارد فوق از تکنیک های چاپی نیز برای افزایش کیفیت طراحی کاتالوگ مانند رنگ پنجم، برش و یو وی نیز . گردد سازی

 بایستی استفاده نمود.

 

 منحصر به فردطراحی خالقانه و 

 
محصوالت شرکت  برایحرفه ای و زیبا  کاتالوگ های داریم که بر اساس تخصص و خالقیت خود در ساخت گرافیک ما تیمی از طراحان 

اثیر فراوانی در که تصول طراحی کاتالوگ مربوط به نوع طراحی است ما اعتقاد داریم یکی از اولین ا سنگ تمام می گذارند.یا سازمان شما 

ما در کنار طراحان خود  هیم پرداخت.با دقت و حساسیت به این موضوع خواجذب مخاطب و تاثیر گذاری کاتالوگ شما دارد. بنابراین 

راحی در کنار طراحان و به ناظران چاپ حرفه ای را داریم که با اصول و قوانین و امکانات مختلف چاپ آشنا هستند و در طول مراحل ط

نیاز است که برخی از موارد در هنگام  خرفه ایو  ، خاصزیبا رسیدن به یک کاتالوگاتفاق یک دیگر به ارائه نظر و ادیده می پردازند. برای 

  چاپ اعمال شود و همراهی ناظرین چاپ با طراحان ما را به این هدف رسانده است.

 عکاسی صنعتی

 
وجود تالوگ های که از عکس استفاده شده، امکان جذب مخاطب چندین برابر افزایش می یابد.بر طبق مستندات موجود در طراحی کا

حرفه ای از  وبایستی به همراه عکسها و تصاویر زیبا  عکس در طراحی کاتالوگ دیگر بر هیچ کس پنهان نیست. طراحی کاتالوگ

وگرنه جذابیت خود را از دست می دهد. در طراحی کاتالوگ صنعتی و یا طراحی کاتالوگ مواد غذایی و آرایشی و محصوالت شما باشد 

 ، جذاب و خاص به جذب مخاطب کمک کنیم.ت با استفاده از عکس های حرفه ایبهداشتی بهتر اس

 

 نوشتن مطالب و عبارات تبلیغاتی

 
کاتالوگ نیز بر  ی است که امروزه شاهد رشدن آن به خصوص در فضای مجازی هستیم. طراحیجمله کلید این  "محتوا پادشاه است"

در نوشتن مطالب را برای فراوانی خالقیت و ما تعدادی نویسنده محتوا داریم که توانایی  وار است، یکی عکس و دیگری محتوا،دوپایه است

که توجه مشتریان و نوشتن جمالت تبلیغاتی حرفه ای و توصیف خدمات و محصوالت شرح تهیه شعار، شما دارند ،  و خدمات محصوالت

 کند از جمله خدمات ما در این بخش می باشد.به خود جلب  را

 تهیه اینفوگرافیک و موشن گرافیک

اطالعات علمی و دقیق در مورد خود دارند که بایستی آن را به صورت اینفوگرافیک و یا ئه و کارها نیاز به ارا بسیاری از شرکت ها و کسب

مورد موشن گرافی تبدیل کرده و در نتیجه آن را در طراحی کاتالوگ خود استفاده نمایند. ما با اسافاده از نرم افزارهای موجود اطالعات 

 بصری مناسب تهیه خواهیم کرد. شما را به صورت اینفوگرافی و با کیفیت و جذابیت نظر

 استفاده از تکنولوژیهای نوین

ارائه بهتر شود، که از آن جمله به  برای جذابیت بیشتر در کاتلوگ بهتر است از تکنولوژیهای جدیدی استفاده کرد که باعث جذب بیشتر و

QR  کد ها و واقعیت افزوده ها که در آن میتوان فیلم قرارداد اشاره کرد. این موارد هروز در حال پیشرفته تر شدن هستند و ما پیشنهاد

 میکنیم از آنها در طراحی کاتالوگ خود استفاده نمائید.

 


