
                                                                                                   

 

صفحه در هر هفته برای ارایه محتوای درس و یک صفحه برای  4قابل توجه مدرسین محترم : حداقل 

 خالصه درس و نمونه سوالت در نظر گرفته شود.

  1399 -1398 سال تحصیلی:      4 ترم:عکاسی     رشته:    کارشناسیمقطع تحصیلی:کاردانی

 کاربرد عکس در گرافیک نام درس:
 افسانه آتش فروزنام ونام خانوادگی مدرس:..

  09385285756تلفن همراه مدرس:      afsane.atashafrooz@gmail.comمدرس:.emailآدرس 

   چهارم  سوم      دوم  مربوط به هفته  :  اول  کاربرد عکس در گرافیک         جزوه درس:
   دوازدهم   یازدهم  دهم نهم  هشتم    هفتم    ششم   پنجم

 textدارد : ندارد                      voiceدارد: ندارد                         power pointدارد:  داردن 

                                   09382780052تلفن همراه مدیر گروه : 

 

 :استند پلکسی 

 

 
 

استند پلکسی نمونه ای از استندهای تبلیغاتی است که مناسب بسیاری از محصوالت فروشگاهی 

سال های اخیر با توجه به گسترش تبلیغات و نیاز به ارائه خدمات و محصوالت  می باشد. در

 روز به روز تبلیغاتی های استند انواع از استفاده ٬فروش مراکز و ها فروشگاه کلیه در ٬جدید

می یابد. استند پلکسی نمونه ای از استند های فروشگاهی می باشد که بیشتر جهت قرا  گسترش

 دادن محصوالت کوچک و فانتزی مانند لوازم آرایش و ... استفاده می شود.

 در استفاده مناسب بسیار ٬کوچک بودن ابعاد این استند پلکسی تبلیغاتی در کنار شکیل بودن آن

 د و کاالهای لوکس و فانتزی می باشد.ومحد فضای با هایی فروشگاه
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 انواع استند پلکسی

 
 استند های مفتولی

 
استند مفتولی نمونه ای از استند های تبلیغاتی است که با توجه به خاصیت فرم پذیری و استحکام 

 مناسب مفتول توجه خریداران زیادی را به خود جلب می نماید.

 وزن که حال عین در ٬نمود سازی پیاده را زیادی های طرح توان می ٬در طراحی استند مفتولی

 نمونه از محصوالت این عمر طول و مقاومت. باشد حمل قابل راحتی به و نیابد افزایش نیز استند

 ت و از این رو جهت استفاده در محیط های عمومی مناسب می باشد.اس بیشتر مشابه های
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 انواع استند مفتول

 
 

 

 الیت باکس

 
آلومینیوم،چوب و یا  باکسبه سازه هایی اطالق می گردد که در قالب یک  الیت باکس تابلوهای

غیره ساخته می شوند که به صورت بدون نور و یا با روشنایی قابل استفاده و ساخت می باشند.این 

بکار رفته و روشنایی آن الیت سازه در عکاسیها و فروشگاه ها به دلیل کیفیت باالی چاپ بک 

در این مجموعه  الیت باکس های آلومینیومی هواداران بسیاری برخوردار است درحال حاضر از

هم به وسیله  الیت باکسهایسانتی قابل عرضه می باشند که نور این  9سانتی و  13سایز  2در 

مهتابی و هم توسط ماژول های ال ای دی و اس ام دی قابل تامین می باشد.شرکت تجارت کاالی 

اینگونه تابلوها به مشتریان محترم می  طراحیو مشاوره در  ساخت ده ارائه کلیه خدماتآما آوا

 .باشد
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 استند چوبی

  
، استند (MDF) استند چوبی می باشد که در انواع استند تبلیغاتی نمونه ای از (MDF)استند چوبی

شتریان عزیز و چوبی ایستاده واستند رومیزی چوبی و استند فروشگاهی چوبی، بنا به درخواست م

 گرامی طراحی و تولید می گردد.

(مورد پسند سلیقه هایی است که مایل به استفاده از دکوراسیون  mdfاستند چوبی )استند 

 .کالسیک)سنتی( در محیط اطراف خود می باشند

مونه استند کاسترول ، استند اوجیبالنکا، استند گلستان ، استند مولتی کافه ، استند هیمالیا از جمله ن

  کار های شرکت آوا در زمینه طراحی و تولید استند چوبی می باشد.

 

 

 

 


