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 طشاحی ٍ اجشای چٌذیي ٍاحذ هسکًَی ٍ ٍیالیی -



 ضْشضب -طشاحی سبختوبى هشکضی ثٌیبد هسکي اًقالة اسالهی -

 کشج -ٍاحذی هسکًَی حسي آثبد 300ّوکبسی دس طشاحی  -

 هطْذ -طجقِ سضَیِ کبضبًی ّب 10ّوکبسی دس طشاحی ّتل  -

 طشاحی ٍ تصحیح ًوبّبی ٍاحذّبی هسکًَی هجوَعِ ضْیذ هحالتی تْشاى  -

 تْشاى -طشاحی قسوتی اص پبسک دس هحلِ سیضدُ آثبى -

 

 

 فعبلیتْبی ٌّزی 

 

 کست دسجِ هوتبص خَضٌَیسی اص اًجوي خَضٌَیسبى ایشاى  -

 اص جولِ چٌذیي ًوبیطگبُ دٍ سبالًِ گشافیک ایشاى  -ضشکت دس چٌذ ًوبیطگبُ جوعی گشافیک ٍ خَضٌَیسی -

ثشًذُ اٍل ًطبى ضشکت پست، ثشًذُ سَم ًطبى : فعبلیت دس صهیٌِ ّبی هختلف گشافیک ٍ هسبثقبت هعتجش هلی ٍ دٍلتی -

 جوَْسی اسالهی ایشاى، ًطبى ضشکت عوشاى ضْشّبی جذیذ، پظٍّطکذُ تَسعِ کبلجذی ٍ ...ثبًک هشکضی 

عکبسی تجلیغبتی، پَستش، ثشٍضَسّبی هجلِ ای ٍ فعبلیت ٍ اجشاّبی هتعذد دس صهیٌِ ّبی هختلف گشافیک ٍ تجلیغبت:  -

، طشاحی ٍ ثستِ ثٌذی ٍ آفیص ّبی ًوبیطگبّی، سصٍهِ سبصهبًْب، فعبلیت ّبی چبح ٍ ًطشیبتی، طشاحی جلذ کتت ٍ ًطشیبت

 تجلیغبتی ٍ ...


