
 تقویم رومیزی گرافیکی

 گالری تصاویر تقویم رومیزی گرافیکی

 گرافیک از یک کلمه یونانی گرفته شده است

 گرافیک از طراحی تا چاپ را در بر میگیرد و با تکنیک های متفاوت قابل اجرا میباشد

 و کلمات کنار یکدیگر و با ایده دادن به کل ترکیب که ممکن است تصویر این هنر از کنار هم قرار دادن

 ن اطالعات خلق میگرددرساند قالب اثری زیبا شناسانه و یا در

گرافیک از دیروز تا به امروز تغییرات زیادی را داشته است که هر روز نیز شیوه های جدیدتر و خلق آثار برتری دیده 

 میشود

 گرافیک در حالت کلی از هنرهای تجسمی ریشه میگیرد

 میتواند هر جای باشد از پارچه و چوب گرفته تا دیوار و فلز گرافیست سطح مورد استفاده یک

 و همین طور ابزارهای اثر گذار نیز بسیار متنوع و جالب توجه است که میتواند چشم هر بیننده ای را به خود جلب نمایید

 تقویم رومیزی گرافیکی

 اختصاصی است تقویم رو میزی منظور از تقویم رومیزی گرافیکی در حقیقت همان

 به این صورت که به مشتری این امکان را میدهیم که تمامی تصاویر و محصوالت خود را

 رت گرافیکی و طراحی شده ارائه نماید بزرگترین مزیت تقویم رومیزی گرافیکیبه صو

 را میتوان به همین موضوع نسبت داد اختصاصی و یا همان تقویم رومیزی

 چراکه این امکان را فراهم میکند که مشتری از نظر ابعاد تنوع جنس و متریال

 مورد استفاده در تولید یک تقویم رومیزی خاص سلیقه خود را نیز در کار لحاظ کرده

 و در انتها تقویم رومیزی را داشته باشد که مطابق عالیقش می باشد

 همین امر باعث میگردد که هم حس خوبی از کار دریافت نماید و مشتریان

 خود راضی تر باشد متفاوت نیز به همان اندازه از دریافت هدیه تبلیغاتی

 هنر اگر کمی با مقوله گرافیک آشنایی ذاشته باشید میتوانید به راحتی خالقیت و

 خود را به نمایش بگذارید
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