


درباره ما

  tengraph  مجموعـه تبلیغاتى
فعالیت خود را ازسال   1390 آغاز کرده است .

زمـیـنه این  تجـربـه در  یـک دهـه  با گـذشت  اینـک 
امیـدواریم بتواینم با بهره گیرى از تجارب ، امکانات 

اهداف   پیشبرد  در  شایانى  گام  روز،  تکنولوژى  و 
مخاطبان خود برداریم . 
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مدیرهنرى ِتن گراف
بهاره  منتظرصاحب



با طرح هاى حرفه اى و به روزآمـاده پذیرش  
انـواع سفارشات طراحى  گرافیک 

شامل:طراحى آرم و لوگو ، ست اوراق ادارى
طـراحـى پوستر، طراحـى کاتـالوگ ،  بـروشور
طـراحى لیبـل ، جـعبه ،  بسته بندى محصول

 بنر و استند و ...  مـى بـاشد. 

آتلیه طراحى
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 طراحى
کاتالوگ
بروشور



 طراحى
آرم - لوگو
اوراق ادارى
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 طراحى
 لیبل-جعبه
  بسته بندى
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آتلیه عکاسى

امـروزه عکسهـاى حرفـه اى  و  با کیـفیت  باال  نیـاز
اساسى کلیـه  فعالیت هاى کسب و کارى ، تجارى  
اجتماعى و ... مى بـاشد که مخاطبین و جامعه هدف 

را بسیار تحت تاثیر قرار داده و موجبات ارتباط موثر  
شناخت بیشتر و  فروش بهتر محصوالت و خدمات را 

فراهم مى نماید .  

با عکاس و عکس هاى حرفه اى سفـارش هاى شما
را پذیرا مى باشیم.
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عکاسى صنعتى و تبلیغاتى



��

عکاسى مُد و پوشاك
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عکاسى تخصصى کفش و کیف



عکاسى از  نما  و فضاى داخلى
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عکاسى  خطوط تولید کارخانجات
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خدمات  آموزش

واحد آموزش با همکارى اساتید بنام و حرفه اى 
اقدام به برگزارى دوره هاى کوتاه مدت آموزشى 
در زمینه هاى دیجیتال مارکتینگ - مدیریت تبلیغات 
و بازاریابى مدیریت کسب و کار - عکاسى و فتوشاپ 

نموده و به رشد و توسعه کسب و کارها کمک 
مى کند. (آموزش کاربردى ، کارگاهى  در محل و آنالین)   

کسب و کار با آموزش شروع میشود و با آموزش ارتقاء مى یابد .



��

آموزش خصوصى
نیمه خصوصى و آنالین
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امروزه طراحى  وب سایت هاى الکترونیکى - صفحات 
مجازى - اپلیکیشن ها  و پلتفرم هاى مجازى مورد توجه 
و  استفاده   بسیارى از شرکتهاى تولیدى  و  خدماتى  

قرار گرفته است. 
ارائه انواع خدمات طراحى سایت : 

- طراحى انواع سایت و فروشگاه آنالین
- سایت هاى خبرى، شرکتى ، شخصى و ...

- بهینه سازى و سئو سایت براى موتورهاى جستجو
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طراحى سایت
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طراحى انواع سایت
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ساخت کلیپ و تیزر
ساخت موشن گرافیک

تیزر به این مفهوم است که شما بتوانید با فیلم 
کوتاه ، کلیپ ، صوت ، مالتى مدیا و… 

توجه مخاطبین بازار هدف را به کسب و کار خود 
معطوف نموده و شرایط را براى بهبود فروش و 

خدمات  فراهم نمایید.
موشن گرافیک انیمیشنى است که به بهترین شکل 
ممکن کسب و کار شما را براى مشتریان معرفى کرده 

و مخاطبین را با محصوالت و خدمات کسب و کارشما 
آشنا  خواهد کرد . 
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ساخت کلیپ - تیزر
انیمیشن
موشن گرافیک
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واحد چاپ

هرچند امروزه سایت هاى الکترونیکى و مجازى مورد
استفاده بسیارى از شرکتها قرار گرفته اما اهمیت

و جایگاه چاپ  کم نشده است. 
چاپ افست و دیجیتال براى بهتر دیده شدن کاتالوگ
و بروشورمحصوالت و خدمات کسب کار ها  همچنان
استفاده شده  و درانتخاب مشتریان تاثیر چشمگیرى 

دارد. 

چاپ افست و دیجیتال
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چاپ دیجیتال
چاپ  افست
نظارت چاپ



ما به مشتریان خود به چشم
شـرکـاى تـجـارى مى نـگریـم

برخى از برندهایى که افتخارهمکارى داشتیم
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