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 تِ ًام خذا
 

جلسِ خٌجن  

 هزٍری تز هحتَای کاتالَگ
 کساتچِ ای زثلیغازی اػر کِ تشای ایجاد ساتٌِ تیي زَلیذ کٌٌذگاى ٍ هـسشیاى تِ ٍجَد آهذُ ٍ اغلة تِ كَسذ چاخی ( Catalog)کاتالَگ 

ػثاسذ کساتچِ اكٌالح اػر صیشا هوکي اػر تشگ ّای یک کازالَگ تِ كَسذ ). ، فشٍؿٌذگاى ٍ تاصاسیاتاى لشاس هی گیشد دس دػسشع هـسشیاى

دس کاالی . ، ساٌّوای زثلیغازی هحلَالذ یک کاسخاًِ یا خذهاذ یک ؿشکر اػر ایي کساتچِ (زا ؿذُ ٍ تذٍى كحافی کساتچِ ای تاؿذ

زثلیغازی هـخلاذ کاال، اػن اص ًام ٍ اًذاصُ ٍ هذل ٍ ٍیظگی ّای آى تِ ٍاػٌِ هسي ٍ زلَیش تِ ّوشاُ خلَكیاذ فٌی کاال دسج هی ؿَد زا 

 . خشیذاس تسَاًذ اص آى تِ ػٌَاى کاسًوای آى زَلیذاذ اػسفادُ کٌذ

 

 ًکتِ کلیذی در طزاحی کاتالَگ   :

 -ّذف اس چاج کاتالَگ چیست؟ 

تا خیچیذُ زش ؿذى ٍ زٌَع .  تا ّذف هؼشفی کاال یا خذهاذ ٍ جزب هـسشیاى تالمَُ ٍ دس جْر ساٌّوایی آًاى هٌسـش هی ؿَدکازالَگ

دس ایي صهیٌِ اگشچِ فوای هجاصی . هحلَالذ دس تاصاسّای زَلیذی، تِ ًظش هی سػذ کازالَگ ّا تیؾ اص ّش صهاى دیگشی جایگاُ یافسِ اًذ

زَػؼِ صیادی یافسِ ٍ اگشچِ حسی گاّی کازالَگ ّای هجاصی ٍ غیش چاخی ًیض دس فوای ایٌسشًر هٌسـش هی ؿًَذ، اها ّوچٌاى هاًذگاسی ٍ دم 

 .دػر تَدى یک ًؼخِ چاخی ٍ ّوشاّی آى تا فشٍؿٌذُ، اص هضایای ایي ًَع زثلیغاذ اػر

، هحلَالذ ٍ جایگاُ زَلیذ  ، لاتل حول ٍ کن حجن ّؼسٌذ ٍ دس ًین ًگاّی هفیذ ٍ هخسلش تِ زَلیذاذ ّوچٌیي ًؼخِ ّای چاخی کازالَگ ّا

کٌٌذُ اؿاسُ هی کٌٌذ ٍ اص ًشف دیگش تشای اهَس تاصاسیاتی ٍ زثلیغاذ ٍ هؼشفی زَلیذاذ دس هحیي فشٍؿگاُ ّا ٍ ًوایٌذگی ّا ًیض تؼیاس هَثش 

 . ّؼسٌذ

- ؟ کاتالوگ برای چه کسانی است 

کازالَگ هجوَػِ ای گشد آٍسی ؿذُ یک دػسِ اص هحلَالذ یا خذهاذ اسائِ ؿذُ زَػي یک ؿشکر یا هَػؼِ، تا سیضزشیي اًالػاذ هَسد ًیاص 

دس ٍالغ آى ّا تشای اؿخاكی کِ ساتي هیاى زَلیذکٌٌذُ ٍ هلشف کٌٌذُ ّؼسٌذ، زْیِ هی .تشای فشٍؿٌذُ یا ٍاػٌِ ی آى کاال یا خذهاذ اػر

ایي اؿخاف، خشیذاساى ػوذُ یا کؼاًی ّؼسٌذ کِ ًمؾ فشٍؿٌذُ یا هغاصُ داس، یا ًمؾ ٍاػٌِ هیاى اسائِ دٌّذُ ی خذهاذ ٍ گیشًذُ ی . ؿًَذ

کازالَگ ّا تشای هؼشفی کاال یا خذهاذ تِ ایي اؿخاف یا هَػؼاذ، زْیِ هی ؿًَذ .سا تاصی هی کٌٌذ... خذهاذ هاًٌذ ؿشکر ّای هخاتشازی ٍ 

 . ایي اًالػاذ لضٍها تشای هلشف کٌٌذُ هفیذ ًیؼسٌذ. ٍ حاٍی اًالػاذ هٌاػة آًْاػر

- سلیقِ در طزاحی 

هوکي اػر ؿوا اص یک ًشاح تخَاّیذ تشای ؿوا ساجغ تِ فالى هَهَع هذ . ّواى ًَس کِ هی داًیذ، ًشاحی یک هؼالِ ػلیمِ ای اػر

تؼذ اص چٌذ سٍص کِ ًشح ّا آهادُ ؿَد، احسواال . ًظشزاى، یک ًشح آهادُ کٌذ ٍ ّوضهاى اص یک ًشاح دیگش تخَاّیذ ّویي کاس سا تشایساى تکٌذ

الثسِ تِ فشم ایٌکِ آى دٍ ًفش )دٍ چیض کاهال هسفاٍذ اص ّن خَاّیذ دیذ کِ اص لحاٍ گشافیکی ًویسَاى تِ ّیچ کذام ایشاد ػاخساسی گشفر 

 ایي ػلیمِ . ؿوا هثال اص ًشح اٍل خَؿساى هی آیذ ٍ یک ًفش دیگش اص ًشح دٍم. ّیچ کذام ایي ًشح ّا ایشادی ًذاسد. (ًشاحاى خَتی تاؿٌذ
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الثسِ ایي ًَس ّن ًیؼر کِ . تحث زفاٍذ ػلیمِ ؿوا ٍ تمیِ اػر. اها دس ؿشایي هؼاٍی، ّیچ کذام تش دیگشی تشزشی ًذاسد. ؿخق ؿواػر

ٍلی تِ ؿشى سػایر زوام آى اكَل، کاس ػلیمِ ای هی . یک ػشی اكَلی دس کاس ٍجَد داسد کِ تایذ سػایر ؿَد. هٌلة کاهال ػلیمِ ای تاؿذ

. ؿَد

-کاتالَگ را تا تزٍشَر اشتثاُ ًگیزیذ 

ایي دس حالی تشٍؿَسّا تیـسش . کازالَگ ّا تش خالف تشٍؿَسّا تیـسش تا ّذف تاصاسیاتی ٍ جزب هخاًثاى ٍ هـسشیاى ًشاحی ٍ زَلیذ هی ؿًَذ

دس ٍالغ هی زَاى کازالَگ ّا سا اتضاسی تشای اسائِ داًؼر تِ ایي كَسذ کِ ها . تِ اًالػاذ فٌی ٍ ًحَُ ی اػسفادُ اص کاال یا خذهاذ هی خشداصًذ

اص ساُ دیذى کازالَگ هحلَالذ هثال یک کاسخاًِ لَاصم تشلی، هی زَاًین تِ گؼسشُ ٍ داهٌِ ی زَلیذی ٍ جایگاُ آى هحلَالذ دس تاصاس اص هٌظش 

 .  ٍیظگی ّای فٌی خی تثشین

 

-هحتَای کاتالَگ چِ تایذ تاشذ؟  

  ایي هسي اص اّویر . تْسش اػر هسي تا هـَسذ کاسؿٌاع هحلَل ٍ کاسؿٌاع زثلیغاذ ًَؿسِ ؿَد. تخؾ اٍل کاس هسي کازالَگ اػر

تشای سٍاى تَدى هسي، هی زَاى اص . تاالیی تشخَسداس اػر ٍ دس ػیي زَهیح زواهی جَاًة الصم، تایذ فاسؽ اص خیچیذگی صتاًی تاؿذ

اص هٌظش دیگش ساػسگَیی ٍ كذالر دس ایي هسي ًکسِ لاتل زَجْی دس زثلیغاذ دساص هذذ اػر ٍ گضافِ گَیی ٍ . ٍیشاػساس کوک گشفر

تِ ًَس کل دس تحث زثلیغاذ ایي ًکسِ اّویر داسد ).اغشاق تیؾ اص حذ، هوکي اػر هـسشیاى سا اص کاال ٍ خذهاذ هَسد ًظش ًااهیذ کٌذ

هحسَای کازالَگ تْسش اػر دس هـَسذ  (.اػسفادُ ًکٌیذ... کِ ؿوا اص ػثاسذ ّای اغشاق آهیض هاًٌذ تشزشیي، صیثازشیي، تا کیفیر زشیي ٍ 

هوکي اػر . تا کاسؿٌاػاى زَلیذ ٍ فشٍؽ كَسذ گیشد زا هحلَالذ ٍ تشزشی آى دس تاصاس ًؼثر تِ دیگش سلیثاى هذ ًظش لشاس گیشد

کاالیی داسای ٍیظگی کَچکی تاؿذ کِ اص هٌظش زَلیذ کٌٌذُ، چٌذاى تشزشی تِ ؿواس ًیایذ اها دس تاصاس ٍالؼی، آى هضیر ٍ زفاٍذ 

فؼالیر ؿوا ٍ . دس ًْایر تایذ تایذ ػلیمِ هـسشیاى دس ساتٌِ تا خشیذ کاال سا ًیض دس ًظش گشفر. کَچک، هَجة فشٍؽ تیـسش کاال ؿَد

. هجوَػِ زاى، تایذ تِ كَسذ دلیك ٍ هخسلش، تیاى ؿَد

 حتوا اس تظاٍیز هتٌاسة تا هحظَالتتاى استفادُ شَد .

  ٍ اگز در گذشتِ، اس هجوَػِ شوا تقذیز شذُ است یا در رقاتتی تا شزکت ّای ّوکار، خیزٍس شذُ ایذ، آى ّا را تیاى کٌیذ

. در طَرت ٍجَد تقذیزًاهِ، آى را چاج کٌیذ

 کیفیت چاج را فزاهَش ًکٌیذ .

 تزای ایي هطلة تایذ تا طزاحتاى ٍارد گفتگَ شَیذ. ًَع فًَتی کِ استفادُ هی کٌیذ، ًثایذ خستِ کٌٌذُ تاشذ .

 آدرس، تلفي، ). در تْتزیي جای هوکي، هحل ٍ ًَع تزقزاری ارتثاط تا هجوَػِ را تٌَیسیذ. هشتزی ًثایذ هؼطل شوا تواًذ

 (...ایویل ٍ ، فکس

 -ػکس ّای کاتالَگ را اس کجا تیاٍرین؟ 

.  تشای زْیِ ػکغ ّای کازالَگ تایذ اص ًشاح گشافیؼر ٍ ػکاع حشفِ ای کوک گشفسِ ؿَد

، ًَس ٍ زشکیة تٌذی ّؼسٌذ کِ  اگشچِ هی زَاى تا یک گَؿی هَتایل ػکغ گشفر اها تایذ تذاًین ػکغ ّای زثلیغازی حشفِ ای، حاٍی کیفیر

  . زٌْا یک ػکاع زثلیغازی اص خغ آى تش هی آیذ
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- ؟چِ کسی تایذ کاتالَگ را طزاحی کٌذ  

ایي کاس تایذ تِ ٍػیلِ ًشاح حشفِ ای کازالَگ اًجام گیشد ٍ دس ایي تیي ًشاح تایذ اص ًمٌِ ًظشاذ ٍ اّذاف ػفاسؽ دٌّذُ دس زْیِ کازالَگ 

. آگاّی یاتذ زا ًؼثر تِ اٍلَیر ّا دس ًشاحی ٍ ػاخساس آى زلوین تگیشد

همذاس هسي ٍ زؼذاد زلاٍیش، خَد زؼییي کٌٌذُ اًذاصُ هٌاػة چاج اػر ٍ ایي کاس . زلوین گیشی دستاسُ اًذاصُ کازالَگ تا ًشاح گشافیک اػر

 .  هْن سا ًشاح تا زَجِ تِ اّذاف ٍ هحسَای ًَؿساسی ٍ تلشی کازالَگ زؼییي هی کٌذ

 

 -  چاج تاکیفیت کاتالَگ

اص . تشای تشسػی ایي هٌلة کِ کیفیر چاج یک هجوَػِ خَب اػر یا ًِ، ایي هٌلة تؼیاس هْن اػر کِ ًوًَِ کاسّا سا اص ًضدیک تثیٌیذ

ػکغ ّا ّشچٌذ ّن کِ تا . تِ ػکغ اکسفا ًکٌیذ. هجوَػِ هَسد ًظش تخَاّیذ چٌذ ػذد ًوًَِ کاس تشایساى اسػال کٌذ ٍ اص ًضدیک تثیٌیذ

 .کیفیر تاؿٌذ، ًوی زَاًٌذ سیضُ کاسی ّای چاج سا ًوایؾ دٌّذ

ایي خیلی هْن اػر کِ آى هجوَػِ ایي زَاًایی سا داؿسِ تاؿذ کِ دلیما . دس تشسػی چاج، حسوا تخَاّیذ فایل ًشاحی سا ّن ًـاًساى تذٌّذ

هؼوَال هذیشاى هجوَػِ ّا خیلی اص ایي هٌلة ؿاکی ّؼسٌذ کِ گشافیؼسـاى، یک فایلی تِ آى . ػیي فایل ًشاحی ؿذُ سا دس چاج دس تیاٍسد

تٌاتشایي دیذى ّن صهاى فایل ًشاحی دس کاهدیَزش ٍ فایل چاج ؿذُ، . ّا ًـاى هی دّذ ٍلی هَلغ چاج تا یک چیض دیگش هَاجِ هی ؿًَذ

اگش خَدزاى للذ چاج ًشح سا . خیلی اص سًگ ّا سا اكال دس چاج ًوی ؿَد دسآٍسد. سًگ ّا دس چاج خیلی اّویر داسًذ. اّویر صیادی داسد

 دسكذ خشاتی دس کاس ، زا (ّش گًَِ زَلیذ)الثسِ تایذ دلر داؿسِ تاؿیذ دس صهیٌِ کاس زَلیذ .  آؿٌا ؿَیذاًَاع چاج كٌؼسیداسیذ، تْسش اػر 

 ٍسق چاج ؿَد زا سًگ ّا زٌظین هثال ٌّگام چاج افؼر سٍی کاغز، حذالل تایذ . صیشا زوام هَاسد فَق دسكذی خٌا داسًذ. هحسول اػر

دس ًسیجِ یا تایذ ّویـِ زؼذادی کِ ػفاسؽ هی دّیذ، اص زؼذاد ٍالؼی ًیاصزاى تیـسش تاؿذ، یا تایذ تا ؿشکر ػفاسؽ گیشًذُ ؿشى کٌیذ . ؿَد

 .  ػذد کازالَگ ػالن هی خَاّیذؿوا دلیما 
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 -درتارُ ی طحافی سخت گیز تاشیذ 

یکی اص ٍیظگی ّا كحافی تذ ایي اػر کِ هٌگٌِ . تْسش اػر تشای فْویذى هـخلاذ یک كحافی خَب، ٍیظگی ّای كحافی تذ سا رکش کٌین

یؼٌی یک تخـی اص كفحِ ػور چح، ٍاسد كفحِ ػور  (!!!الثسِ ایي هی زَاًذ هشتَى تِ چاج ّن تاؿذ). دلیك ٍػي كفحِ ًخَسدُ تاؿذ

 .ساػر ؿذُ تاؿذ یا تالؼکغ

 - جذاتیت کاتالَگ را هذ ًظز تگیزیذ 

خغ ًثایذ کازالَگی دػر هـسشیساى تذّیذ کِ تؼذ اص ػی ثاًیِ، . ؿوا تشای ّش ػذد کاالی زثلیغازیساى کِ چاج هی ؿَد، ّضیٌِ هی کٌیذ

اگش ػاکي زْشاى تاؿیذ ٍ ػشی تِ هیذاى اًمالب تضًیذ، کف خیاتاى خش اػر اص تشٍؿَسّای هخسلف کِ .دسٍى ػٌل صتالِ یا کف خیاتاى تشٍد

. ایي ًـاى هی دّذ کِ ایي زثلیغاذ، زثلیغاذ هٌاػثی ًیؼسٌذ. هشدم تِ هحن دسیافر، یا تِ صهیي هی اًذاصًذ یا دسٍى ػٌل صتالِ

تِ دلر ًظشاذ تمیِ . تشای تشسػی ایي کِ آیا ًشاحی کازالَگ ؿوا جزاتیر الصم سا داسد یا ًِ، زا هی زَاًیذ تا آى سا تِ افشاد هخسلف ًـاى دّیذ

ٍلسی ًشح سا ًـاى دیگشاى هی دّیذ تِ چـواًـاى ًگاُ کٌیذ ٍ تثیٌیذ چِ همذاس چـوـاى تشق هی صًذ ٍ چمذس خیشُ هی .سا گَؽ دّیذ

الثسِ اًسظاس ًذاؿسِ . ایي ّا ّوِ ًماى لَذ کاس ؿواػر. ؿًَذ؛ تِ چِ لؼور ّایی اص کازالَگ ؿوا خیشُ هی ؿًَذ ٍ ًوی زَاًٌذ چـن تشداسًذ

  . تاؿیذ کِ ّوِ اص ًشاحی کازالَگ ؿوا خَؿـاى تیایذ

 

 -تؼذاد طفحات کاتالَگ 

ایي خَدؽ یکی اص هَاسدی اػر کِ . ٌّگام زواع تا هجوَػِ ًشاحی ٍ چاج، تایذ دلیما تذاًیذ کِ هی خَاّیذ کازالَگ ؿوا چٌذ كفحِ تاؿذ

تشای ایي هَهَع هی . ایي کِ آیا تایذ تِ اصای ّش هحلَل، یک كفحِ اخسلاف دٌّذ یا تیـسش ٍ یا حسی کوسش. هذیشاى سا ػشدسگن هی کٌذ

 .زا تِ یک ایذُ آل تشػیذ. زَاًیذ تا کاسؿٌاع ًشاحی هجوَػِ هَسد ًظش، زثادل ًظش کٌیذ

 

 - (قطغ کاتالَگ)اًذاسُ کاتالَگ 

یکی اص لٌغ ّای هشػَم کِ ػوَها افشاد اص آى اػسفادُ هی کٌٌذ، لٌغ . تایذ هـخق کٌیذ کِ هی خَاّیذ کاسزاى کالػیک تاؿذ یا فاًسضی

A4الثسِ یکی اص هضایای ایي لٌغ، فوای صیاد كفحِ هی تاؿذ کِ هی زَاى خیلی . هی زَاى گفر ایي لٌغ، یک لٌغ کالػیک اػر.  اػر

اتؼاد . یکی اص لٌغ ّای فاًسضی، لٌغ خـسی هی تاؿذ کِ دس ػال ّای اخیش، خیلی ّن هَسد اػسمثال لشاس گشفسِ اػر.کاسّا دس آى اًجام داد

 . هی تاؿذ* ٍ *ایي لٌغ 

 

 -ضخاهت کاغذ کاتالَگ 

الثسِ ایي هَسدی ًیؼر کِ تِ كَسذ ػام، ّوِ آؿٌایی . هخاهر کاغز هَسد دیگشی اػر کِ تایذ ٌّگام ػفاسؽ اص آى اًالع داؿسِ تاؿیذ

داؿسِ تاؿٌذ اها تذ ًیؼر کازالَگ ّای هخسلف سا ًگاُ کٌیذ ٍ ٌّگام ػفاسؽ، تِ ؿشکر هَسد ًظش تگَییذ هی خَاّن هخاهر کاغز کازالَگن، 

کازالَگ ّا تؼسِ تِ لٌغ ٍ زؼذاد . دلر تفشهاییذ کِ ایي هَسدی ًیؼر کِ تسَاى تشای آى ًؼخِ کلی خیچیذ. هثل هخاهر فالى کازالَگ تاؿذ

تاٍس غلٌی ٍجَد . اها هشالة تاؿیذ دس داهی کِ اکثش هذیشاى دس آى گشفساس هی ؿًَذ، ؿوا گشفساس ًـَیذ. كفحاذ، اػساًذاسد ّای هخسلفی داسًذ

ایي تاٍس غلٌی اػر ٍ ازفالا تؼوی اٍلاذ، ػکغ ایي هٌلة .داسد کِ ّش لذس هخاهر کازالَگ ؿوا تیـسش تاؿذ، کازالَگ ؿوا صیثا زش هی ؿَد

.  ایي ّن تؼسگی تِ لٌغ، زؼذاد كفحِ ٍ ًَع کازالَگ داسد. یک هٌلة دیگش دس هَسد اخسالف هخاهر كفحاذ داخلی ٍ جلذ اػر. كادق اػر
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 -سفارش گیزًذُ اس شوا چِ هی خزسذ؟ 

  اگش خاػخ )کازاٍگ ؿوا تا احسؼاب جلذ، چٌذ كفحِ اػر؟ ِكفحِ اػر، تِ ایي هؼٌاػر ک   ٍ كفحِ داخلی داسیذ  ِكفح

 (جلذ

 لٌغ کازالَگ ؿوا چیؼر؟( لٌغA4 لٌغ ،A5  ٍ لٌغ خـسی، لٌغ اسٍخایی،...) 

  کازالَگ ؿوا ػوَدی اػر یا افمی؟

  ػوَها كفحاذ کازالَگ، گالػِ هی تاؿٌذ ٍلی تؼسِ تِ ًَع کازالَگ، هخاهر )جٌغ كفحاذ داخلی ٍ كفحاذ جلذ چیؼر؟

 (كفحاذ داخلی ٍ خاسجی هسفاٍذ اػر

  کازالَگ ؿوا یَ ٍی هَهؼی داسد یا خیش؟ اگش داسد آیا فمي سٍی جلذ اػر یا ؿاهل كفحاذ داخلی ّن هی ؿَد؟

  سٍی كفحاذ کازالَگ سٍکؾ ػلفَى هی ؿَد یا خیش؟

 زیشاط کازالَگ ؿوا چِ زؼذادی اػر؟ 

 خزٍصُ ػولی 

 :اتوام هجوَػِ اٍل 

 هَضَػیت فزٌّگی

 .اًتخاب یک تاتز ٍ خَاًذى ًوایشٌاهِ آى ٍ طزاحی یک تزٍشَر ٍ یک کاتالَگ تِ طَرت جذاگاًِ 

 (ًام  )اجزای ًْایی ًزم افشاری کاتالَگ ٍ تزٍشَر ًوایشٌاهِ تِ ّوزاُ ستًَْای ًَشتاری ٍ تظاٍیز تِ ّوزاُ ػٌَاى اطلی طزاحی شذُ - 

. ًوایشٌاهِ 

: هجوَػِ دٍم 

 (تجاری )هَضَػیت تثلیغاتی 
 (...آرایشی ٍ تْذاشتی ، خَشاک ٍ یا طٌایغ هختلف داخلی  ): اًتخاب یک کارخاًِ هحظَالت داخلی کِ ایي کارخاًِ هی تَاًذ - 

.  اًتخاب کارخاًِ تَلیذی هحظَل آساد هی تاشذ. تاشذ 

. طزاحی لَگَتایح ٍ یا ًشاى کارخاًِ را تغییز ًذّیذ ٍلی رًگاهیشی لَگَتایح ٍ یا ًشاى کارخاًِ را هی تَاًیذ تز حسة سلیقِ تغییز دّیذ- 

چٌاًچِ شزایط ػکاسی اس توام هحظَالت را ًذاریذ اس فتَ گالزی سایت کارخاًِ کِ دارای ػکسْا ٍ تظاٍیز . ػکاسی اس هحظَالت کارخاًِ - 

.  تا کیفیت اس هحظَالت است استفادُ ًواییذ

. طزاحی یک کاتالَگ ٍ یک تزٍشَر تزای هحظَالت کارخاًِ هَرد ًظز- 

ٍ گزیذ کاتالَگ ٍ تزٍشَر را طزاحی ًواییذ ٍ هحل قزارگیزی ستَى . اتتذا فزم فیشیکی ٍ قطغ ٍ ساختار کاتالَگ ٍ تزٍشَر را اتَد تشًیذ- 

.  ّای هتٌی ٍ تظاٍیز ٍ ػٌاٍیي اطلی ٍ فزػی را هشخض ًواییذ 

. هیشاى حجن اطالػاتی کِ در تزٍشَر ٍ کاتالَگ هی آیذ را هَرد تزرسی قزار دّیذ ٍ دستِ تٌذی کٌیذ - 

هی تَاًذ دارای تزشْای . (تا  )شکل فیشیکی تزٍشَر ٍ کاتالَگ هی تَاًذ تِ طَرت دفتزچِ ای تاشذ ٍ ّن هی تَاًذ تِ طَرت چٌذ لت - 

. خاص در شکل فیشیکی تاشذ 

.  کاتالَگ ٍ تزٍشَر آساد است  (اًذاسُ  )اًتخاب قطغ - 

. خالقاًِ ٍ سیثا تاشذ - 

. جذاب ٍ چشوگیز تاشذ - 

. خزّیش اس خشکی ٍ یکٌَاختی طفحات در کاتالَگ ٍ تزٍشَر- 

 

 خایاى آهَسش جلسِ خٌجن
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