
 

 

 

 

 

 آشنایی با توانمندیها و سوابق اجرایی       

 

 

 

 

 

 

 

When you need find the way... 
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 مقدمه:

تبلیغات جزیی از فرآیند بازاریابی یک محصول و یا خدمات به شمار می رود،به بیان ساده می توان گفت  

تبلیغات یعنی رساندن یک پیام در مورد یک محصول یا یک خدمت از طریق رسانه های مختلف برای 

 متقاعد کردن مخاطبان بالقوه برای خرید آن محصول یا خدمات.

 تبلیغات معموال اهداف متفاوتی دنبال می شود که در زیر به بخشی از آنها اشاره می کنیم:در 

 آگاهی مشتریان در مورد محصوالت و یا خدمات جدید .-1

 آگاه کردن مشتریان از طرز کار و یا قیمت جدید یک محصول.-2

 ایجاد تصویری روشن و قدرتمند از کسب و کار.-3

 خدمت.یک تشویق مشتری برای اتخاذ تصمیم خرید فوری محصول یا -4

 

با رویکرد مشتری مداری و  1332که در راستای تحقق این اهداف شرکت تبلیغاتی هنرمند که در سال 

ل با استفاده از دانش و پتانسیل جوانان فارغ التحصی درک نیازهای تبلیغاتی صاحبان مشاغل استان البرز

 به عرصه گذاشت.دانشگاهی قدم 

 ماٌموریت :

مجموعه هنرمند به شرکت ها ، سازمان ها و صاحبان مشاغل و صنایع در زمینه تبلیغات و مایحتاج اداری 

)ست اداری( و در کل بهتر دیده شدن این شرکت ها مشاوره میدهد.این مجموعه خود را ملزم به فشار 

به چشم انداز بلند مدت خود بر روی خروجی  درآمدی نمی کند بلکه شرکتی آزاد است که برای رسیدن

 یی همچون توسعه و خدمات به مشتری متمرکز است.ها

 را تعیین می کند .ما یبرنامه کار خواسته او را مشتری تعیین می کند و  اساس کار ما 

 کارکنان ،سرمایه اصلی سازمان ما هستند و جلب رضایت و ارتقاء شغلی آنها ،ضامن بقای ماست.
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 دیدگاه:

طراحی و چاپ مجموعه هنرمند در چشم انداز میان مدت خود،ارائه تمامی خدماتی را که در دو حوزه 

 متصور است ، در دستور کار دارد.

 فهرستی از این خدمات در پیوست همین مجموعه درج شده است.

 : ارزشها

 زیر در مجموعه پشتیبانی می کند:ی شرکت هنرمند عمیقاً از ترویج ارزشها

 احترام به مشتریان و همکاران             

 سازمانیصداقت در روابط درون و برون             

 رازداری            

 تفکر،رفتار و عمل حرفه ای           

 انعطاف پذیری           

 :باورها 

 ما بر این باوریم که:

 ی ما را تعیین می کند.امشتری ،هدف و اساس کار ماست ، خواسته او برنامه ه -

 سود آوری سازمان ما ، از طریق جلب رضایت مشتری فراهم می شود. -

 کارکنان ، سرمایه های اصلی سازمان ما هستند، جلب رضایت و ارتقای شغلی ضامن بقای ماست. -
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 ه هنرمند :وجوه تمایز مجموع

 دارای نظام مدیریت کیفیت چاپ -

 دارای کادر مجرب کارشناسی از معتبرترین دانشگا ه های ایران -

 ارائه خدمات با توجه به نیاز مندیهای بازار ومشتریان -

 دریافت حق الزحمه بر اساس اصول مشتری مداری  -

 طراحی.ده ها قرارداد همکاری با شرکت ها و ارگان های مختلف در زمینه چاپ و  -

 دارای حسن شهرت در استان البرز و شهرهای مجاور. -

 ارسال(-چاپ-تایید طرح-سفارشات -عمل به قراردادها بصورت آنالین)مکاتبات -

-ینستاگراما-تلگرام-استفاده از کلیه راه های ارتباطی برای سهولت مکاتبات توسط مشتریان)ایمیل -

 گوگل پالس و ...

 :هنرمند  ارتباط با شرکت

 4 واحد-مهدی ساختمان-مریم داروخانه روی روبه-بخشداری خیابان-آزادگان پل-کرج : آدرس

 )سه خط( 32222243:  تلفن

3113583514: کدپستی  

ایمیل: 

:کانال تلگرام   

: اینستاگرام
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 خدمات مجموعه هنرمند : 

 : اوراق اداری      

که ازطریق صنعت چاپ مهیا می گردد،)اوراق اداری شامل:کارت  استمجموعه ای از ملزومات اداری 

 لی،کاغذ یادداشت و...(نویزیت،سربرگ،پاکت نامه،کارتهای اعتباری و پرس

 : کاتالوگ، بروشور    

 کتابچه ای است که به معرفی کلیه کاال، خدمات و یا امکانات می پردازد.

 تهیه مجالت اختصاصی :     

تبلیغاتی بازار امروز تهیه مجالت و کتابچه های اختصاصی برای معرفی یک صنف و یک یکی از نیازهای 

 صنعت می باشد.

 سررسید و سالنامه:     

نامه ـید و سالـل سررسـاحبان مشاغـیکی از بهترین راه ها برای ارائه خدمات و تبلیغ آنها در اذهان ص

 می باشد.

 هدایای تبلیغاتی:      

ای شناساندن محصول را شامل می شود که یا ارزش هنری و یا مالی یا کاربردی دارند که برمعموال اجناسی 

یک شرکت یا برند از آنها استفاده می شود. این اجناس شامل انواع:لیوان،جاسوئیچی،فلش،ساعت،تقویم 

 رومیزی،خودکارو ... .

 تیزر سازی:       

ط المان ـساال توـستند که برای ارائه و معرفی یک کتبلیغات متحرک ه تیزرهای تبلیغاتی زیر مجموعه 

 بط تصاویر زنده از آن استفاده می شود.ا ضهای گرافیکی یا انیمیشن ی
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  ساعت و تقویم )کودک و اصناف(:     

یکی از ابزارهایی که در طول روز چه در منزل چه محل کار پیش روی ماست ساعت،تقویم های رومیزی  

 یا دیواری هستند که از پتانسیل باالیی برای عرضه تبلیغات و معرفی کاال برخوردار می باشند.

 عکاسی صنعتی و تبلیغاتی:      

اولین مرحله انجام هر پروژه چاپی استفاده از اورژینال مناسب است.بدین معنی که اگر قرار است عکسی 

صویر ت شکل حرفه ای تهیه گردد،که تهیه  از محصول یا شخصی گرفته شود بهتر است که این عکس به

 الزم است. حرفه ای برای این منظور یک سرمایه گذاری به جا و

 : طراحی و چاپ پوستر،آلبوم و کاور موسیقی وجلد کتاب      

از نیازهای اساسی یک آلبوم موسیقی قبل از شنیده شدن توسط مخاطبان ارائه ی یک پیش زمینه ی 

 به مخاطب عرضه می شود. CDذهنی به مخاطب است،که این کار از طریق هنر طراحی بر روی کاور 

 بیلبورد:طراحی بنر       

اده از با استفاصلی ترین بخش هر تبلیغ طراحی منحصربفرد و چشم نواز آن است که مجموعه هنرمند 

 طراحان مجرب این مهم را محقق کرده است .

 طراحی ونقشه کشی جعبه و کارتن:     

برند پس از تولید هر محصول اولین نیاز قرار دادن آن درون یک جعبه یا کارتن شکیل و در خور آن 

شرکت تجربیات زیادی را اندوخته  15با طراحی و تولید بیش از  است،که شرکت هنرمند در این عرصه

  است

 : ساک خرید،جعبه،پاکت     

پاکت مناسب اعتبار هر موسسه و شرکتی را نشان می دهد،کیفیت طراحی و چاپ پاکت نقش بسزایی 

سربرگ،فاکتور فروش،یادداشت و صورتحساب و ...در در ارائه بهتر خدمات شما دارد،با قرار دادن 

 بخشید . ء میپاکت اعتبار شرکت و سازمان خود را حفظ و ارتقا
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 تولید لیبل محصوالت غذایی و صنعتی:    

یژگی وروی محصول عالوه بر جاذبه بصری نیاز مخاطب برای اطالع از اطالعاتی هستند که لیبل یا برچسب 

 می سازد .محصول را نیز برآورده های 

 طراحی سایت:     

رفع نیازهای روزمره شبکه اینترنت امروزه یکی از قابل دسترس ترین و پر بازدیدترین مکان ها برای 

ی م    است،که این موضوع خود به تنهایی این فضای مجازی را محلی مناسب برای تبلیغ و ارائه ی خدمات

 کند،که طراحی سایت عاملی است برای به ثمر رساندن این هدف.

و ایده های نو است، پس منتظر خدمات شرکت هنرمند پایه و اساس خود را بر ایده های نو بنا کرده 

 تبلیغاتی)تبلیغات نوین( این مجموعه در آینده ای نزدیک باشید.

 

اره ـها اشـبسیاری را داشته است که به برخی از آنت های ـکاری با شرکـار همـد افتخـه هنرمنـمجموع

 : کنیم می

 

 شرکت تولیدی کامپوزیت لواسان.-1

 .شرکت تولیدی پارچه )پارس المع(-2

 .هنرمندان کشور آلبوم های موسیقیطراحی و اجرای -3

 تولید و پخش قطعات خودرو مهسان.-4

 شرکت ایران مترولوژی.-1

 شرکت سما شیمی.-2

 . شرکت پروتئین خرم-5

 همکاری با سایت هنرمند عزیز کشور جناب آقای مجید اخشابی.-8
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 همکاری با مجموعه ی سینمایی فارابی.-3

 .کاسپین کارتن سازیشرکت -15

 .پارسیان شرکت کارتن سازی-11

 .سپنتا  قطعات خودرو تولید رکتش-12

 .ترنج زغال کارخانه تولید-13

 سوگل. کودک گهواره کارخانه تولید-14

 شرکت تبلیغاتی میرک کیش.-11

 برکات-همای-فدک-العالم-)ابریشمسراسرکشور تولید مرغ و تخم مرغ شرکت های همکاری با-12

 ....(الله باغ و -چیکا-الوند طوس-یاران-سماء-نسیم صبا -ابر تجارت-شمس-نور -رزاق -کوثر

سته ـن های بـکارتت تولید کشمش سراسر کشور در زمیـن طراحی و تولیدانه جاـکارخهمکاری با= 15

 .و...( سهند تاک-برهان-الماس تاک-سبز تاکستان-کویین دایموند-تبریک-)پارسبندی

 چاپار. کارخانه جات تولید خشکبار=18

 .کارخانه چسب رازی-13

 .کارخانه تولید لبنیات امکان-25

 .ایران ترمو حوله خشک کنکارخانه تولید -21

 .کریستال حوله خشک کنکارخانه تولید -22

 .کارخانه تولید مواد غذایی ژمیس-23

 .شرکت پخش مواد غذایی نوین پویان تجارت-24

 .فرین پخش مواد غذایی شرکت -21

 .دکور هایلند-22



 .فروشکاه تاپ لند-25

 .شرکت حبوبات ایلیا-28

 .شرکت کره سوپر طالیی-23

......... 

 

 در انتها امید داریم در توسعه کسب کار شما ، شرکت هنرمند گامی موثر را بردارد

 


