هویت بصری سازمانی

موضوع اصلی در طراحی هویت بصری ،ایجاد ساختار منسجم و همگون بصری از طریق درک فضای
کسب و کار سفارش دهنده است.طراح گرافیک با توجه به گوناگونی و تنوع فعالیت سازمان ،مؤسسات،
شرکت ها و رویدادهای فرهنگی و اجتماعی و بنابر تشخیص نیاز سفارش دهنده و لزوم گستردگی
مورد سفارش ،مجموع های یکپارچه از اقالم بصری را طراحی و خلق می کند ،که هزینه ی آن با توافق
طرفین و به نسبت تعداد موارد طراحی محاسبه می شود .هزینه ی طراحی زیرمجموع هویت بصری هر
سفارش مانند نشانه ،اوراق اداری و ...جدا از هزینه ی ساختار و فضای کلی هویت بصری ،براساس
قیمت های موجود در تعرفه ی قیمت محاسبه خواهد شد.
نشانه----------------------------------------------------------------

طراحی نشانه یا نشانه نوشته فارسی
بازسازی  /ویرایش نشانه


طراحی نمونه ی التین برای نشانه نوشته ی فارسی ،طراحی مجزا محسوب می شود.



چنانچه نوشته ی زیر نشانه ،محدود به انتخاب فونت باشد ،جزو طراحی نشانه است و مبلغی بابت آن
اضافه نمی شود.



چنانچه نشانه یا نشانه نوشته از قبل موجود باشد و طراح ،تغییراتی بر روی آن اعمال و آن را به روز نماید،
بازسازی نشانه محسوب می شود.

اوراق اداری------------------------------------------------------------

طراحی یک مجموعه ی اوراق اداری شامل:
سربرگ ،پاکت نامه ،و کارت ویزیت (سه مورد)
طراحی سایر اوراق اداری مانند اسناد حسابداری ،قبض دریافت و پرداخت ،فاکتور و صور تحساب
و موارد نظیر آن ،تا پنج مورد


برای بازسازی اورا ق اداری به هر زبان دیگر ،بر اساس طرح اصلی 30 % ،به قیمت پایه اضافه می شود.



دستمزد طراحی پاکت های دیگر ،جداگانه محاسبه می شود.



هزینه طراحی تیغ و برش های خاص برای یک مجموعه اوراق اداری ،جداگانه محاسبه می شود.

فولدر-----------------------------------------------------------------

طراحی فولدر


شامل هندسه  ،طراحی جلد و پشت فولدر  ،جیب و محل قرار گیری سی دی



هزینه ی خدمات دیگر مانند عکاسی ،اسکن ،طراحی شعار و موارد دیگر ،جداگانه محاسبه می شود.

پیکتوگرام --------------------------------------------------------------

مجموعه ی طراحی پیکتوگرام به صورت سری ،حداکثرهفت مورد
طراحی کاراکتر-----------------------------------------------------------

طراحی و شخصیت سازی به عنوان نمادی از موسسه ،محصول و...
طراحی موقعیت های مختلف شخصیت هر مورد


هزینه ی طراحی اشکال دیگر یک کاراکتر ،به ازای هر شخصیت 50 % ،قیمت پایه محاسبه می شود.



در کتا ب های مصور ،هزینه ی طراحی شخصیت ها صرفا برای خلق آن شخصیت خاص )مانند :شخصیت
انسان ها  ،حیوانات  ،گیاهان و ( ...خواهد بود و هزینه ی تصویرسازی کتاب جداگانه محاسبه می شود.

لوح فشرده-------------------------------------------------------------

طراحی لوح فشرده) سی دی یا د ی وی دی(
شامل رو و پشت جلد ،صفحات داخلی وحلقه ی سی دی


درصورتی که ضرورت طراحی بسته بندی برای هریک از موارد باال به وجود بیاید ،اساس قیمت گذاری،
قیمت پایه ی بسته بندی خواهد بود.



دستمزد طراحی هرنوع کتابچه ی همراه لوح فشرده و یا کاست مطابق دستمزد طراحی صفحه های داخلی
بروشور برآورد می شود.

طراحی کتاب------------------------------------------------------------

طراحی ساختار و شکل کلی جلد
برای یک گروه کتاب) یونیفورم(
طراحی ساختار و شکل کلی متن برای یک گروه کتاب
طراحی رو ،پشت و عطف هر کتاب
طراحیِ صفحه آرایی کتا ب های تصویری و کتا ب های نوشتاری خاص  ،هر صفحه طراحیِ صفحه
آرایی کتا ب های نوشتاری عمومی هریک صفحه


هزینه ی خدمات دیگر مانند طراحی نشانه و یا نشانه نوشته ،تصویرسازی و موارد دیگر
جداگانه محاسبه می شود.



هزینه ی بازسازی دیگر جلدهای یک یونیفورم  50 % ،قیمت پایه محاسبه می شود.

مجله----------------------------------------------------------------

طراحی ساختارکلی مجله و طراحی شیو ه ی حرو فچینی و صفحه آرایی
طراحی جلد هر شماره
طراحی و اجرای صفحات داخل ،هر صفحه
تصویرسازی مطبوعاتی برای صفحات چهار رنگ هر مورد
تصویرسازی مطبوعاتی برای صفحات تک رنگ هر مورد
رتوش و تنظیم فنی عکس ها و تصاویر هر فریم


طراحی نام مجله بر پایه ی طراحی نشانه نوشته و جدا از دستمزدهای باال محاسبه می شود.



طراحی سرصفحه های تصویری و نوشتاری بر مبنای پیکتوگرام محاسبه می شود.

بسته بندی------------------------------------------------------------

طراحی ساختار کلی برای یک گروه بسته بندی)یونیفورم (بیشتر از سه مورد
طراحی بسته بندی واحد برای یک محصول
طراحی کارتن مادر محصوالت) بسته های شش تایی ،دوازده تایی و(...
طراحی برچسب کاال
طراحی ساک خرید
طراحی کاغذ کادو


طراحی بسته بندی ،برچسب و ساک خرید شامل طرح گرافیک ،طرح هندسی ساده و طراحی تیغ است .
هزینه ی خدمات دیگر مانند طراحی هندسه ی ویژه برای بسته بندی ،عکاسی ،انتخاب نام ،تدوین شعار،
طراحی نشانه یا نشانه نوشته و فرم بندی خاص برای لیتوگرافی و چاپ جداگانه حساب می شود.



برای طراحی نسخه های دیگر از بسته بندی اصلی و یا تغییر در اندازه ،به ازای هرمورد  30 %قیمت پایه
محاسبه می شود.

بروشور------------------------------------------------------------

بروشور مجموع های از اطالعات یا توضیحات درباره ی یک شرکت ،یک محصول و یا خدمات است که
میتواند از دو تا هر تعداد صفحه باشد .بروشور معموال به صورت یکپارچه) جلد و صفحات داخلی(،
طراحی و اجرا می شود.
طراحی تراکت تبلیغاتی دورو

یا Flyer

طراحی جلد بروشور) پشت و رو (
طراحی بروشور تا هشت صفحه ،هر صفحه
طراحی بروشور تا شانزده صفحه ،هر صفحه
طراحی بروشور بیش از شانزده صفحه ،هر صفحه
طراحی منو برای رستوران ها) حداکثر شش صفحه (



هزینه ی تصویرسازی ،حروفچینی ،ترجمه ،عکاسی ،اسکن تصویرها و موارد دیگر جداگانه محاسبه می شود.



تغییر رنگ و متن تراکت های سریالی برای نسخه های دیگر با طراحی ثابت در هر مورد %30قیمت پایه
محاسبه می شود.

کاتالوگ-------------------------------------------------------------
کاتالوگ اطالعات طبقه بندی شد ه ای از مجموعه محصوالت و یا خدماتی است که می تـواند از چـند صـفـحه
تا ده ها و یا صدها صفحه باشد .ممکن است جلد کاتالوگ جداگانه طراحی شده و صفحه های داخلی به صورت
ثابت و یا مشابه صفحه آرایی شوند.

طراحی جلد کاتالوگ
)شامل رو و پشت جلد و عطف(
طراحی ساختار کلی صفحات کاتالوگ تا شانزده صفحه
اجرای صفحه های داخل از شانزده صفحه به بعد


چنانچه صفحه های داخل کاتالوگ متفاوت و متنوع باشند ،برآورد براساس بروشور خواهد بود.



هزینه ی تصویرسازی  ،حرو فچینی ،ترجمه  ،عکاسی  ،اسکن تصویرها و موارد دیگر جداگانه محاسبه
می شود.

دفترچه ی راهنما------------------------------------------------------------

دفترچه ی راهنما به مجموعه اطالعات توضیحی درباره ی یک کاال و یا توضیح چگونگی کارکرد یک
محصول اطالق می شود .طراحی و اجرای دفترچه ی راهنما معموال به صورت یکپارچه و توسط یک
طراح انجام می شود .ممکن است دفترچه های راهنمای محصوالت گوناگون یک شرکت با جلدهای
یکسان و صفحه های داخلی گوناگون طراحی شوند.
طراحی پشت و روی جلد دفترچه ی راهنما
طراحی و اجرای صفحه های داخلی هر صفحه
طراحی جدول و نمودار ،هر مورد


هزینه ی تصویرسازی ،حرو فچینی ،ترجمه ،عکاسی ،اسکن تصویرها و موارد دیگر جداگانه محاسبه
می شود.

گواهینامه وکارت ضمانت----------------------------------------------------

طراحی انواع گواهینامه ،دیپلم و موارد نظیر
طراحی انواع کارت ضمانت و گارانتی و موارد نظیر


هزینه های خوشنویسی و غیره ...جداگانه محاسبه می شود.



هزینه ی خدمات اضافی برای افزایش ضریب امنیت در طرح ،جداگانه محاسبه می شود.

تبلیغات------------------------------------------------------------------

طراحی آگهی یک صفحه ی مجله ،طراحی
آگهی یک چهارم ،یک دوم و یا تمام صفحه ی روزنامه
طراحی یکپارچه ی بدنه ی اتوبوس
طراحی تبلیغات محیطی مانند بیلبوردها ،پل ها و
طراحی تبلیغات بر روی استرابورد
طراحی تبلیغاتی بر روی استندها و موارد مشابه
طراحی تابلوی سردر فروشگاه طراحی بدنه ی اتومبیل های پخش
بازسازی آگهی های روزنامه و مجله برای اندازه های دیگر هر کدام
تبلیغات محل فروش-----------------------------------------------------------

پوستر فروشگاهی
هنگر یا دنگلر ) ( Dangler or Hanger
وابلر ) ( Wobblers
استیکر ) ( Sticker
شلف تاکر ) ( Shelf talker
بانتینگ ) ( Bunting

ویندو فریز ) ( Window Freeze
ماکت ) ( Maquette or Monument


پوستر فروشگاهی :تابلوهای تبلیغاتی داخل فروشگاه شامل تبلیغات محصوالت در فروشگاه های بزرگ و
زنجیره ای



هنگر یا دنگلر  ( Dangler or Hanger ):ابزار اطال ع رسانی در فروشگا ه ها که از سقف آویزان
می شود.



وابلر  ( Wobblers ):ابزار اطال ع رسانی در فروشگاه است که به قفسه یا طبقه ی فروشگاه متصل
می شود و با حرکت در اثر جریان هوا و یا عبور افراد نظر خریداران را جلب می کند.
)نوع متداول آن با طلق و مقوا ساخته می شود(.



استیکر  ( Sticker ):برچسب اطال ع رسانی که معموال جهت چسباندن بر روی شیشه یا کف فروشگاه
استفاده می شود.



شلف تاکر  ( Shelf talker ):ابزاری است که از آن برای اطال ع رسانی در عرض طبقات ،در قفسه های
فروشگاهی استفاده می شود .معموال یا مقوایی است) که تا خورده ،نیمی از آن زیر محصول قرار گرفته و نیم
دیگر ،بر روی پیشانی طبقه یا قفسه قرارمی گیرد (و یا نواری است که به بدنه ی قفسه می چسبد.



بانتینگ  ( Bunting ):ابزار اطال ع رسانی است که معموال بر روی مقوا یا طلق چاپ شده و به صورت ریسه
)تکرار یک یا چند طرح مرتبط (از یکسو به سوی دیگر فروشگاه کشیده می شود.



ویندو فریز  ) Window Freeze ( :استیکری که به صورت دورتادور بر روی ویترین فروشگاه ها نصب
می شود.




ماکت ( Maquette or Monument ):منظور ماکت نمایش محصول یا تبلیغات آن می باشد که می تواند در
سایز واقعی یا بزر گتر طراحی شود .معموال در قسمت ورودی فروشگا ه ها بر روی زمین قرار می گیرد.
ماکت می تواند دوبعدی یا سه بعدی باشد .بدیهی است درصورت سه بعدی بودن ،طراحی هندسی آن جداگانه
محاسبه می گردد.

پوستر-----------------------------------------------------------------

طراحی پوستر


هزینه ی خدمات دیگر مانند عکاسی ،خوشنویسی ،اسکن ،ساخت ماکت و تدوین شعار جداگانه محاسبه
می شود.

تندیس و یادبود-----------------------------------------------------------

طراحی تندیس یادمان برای مناسبت ها و یا نماد موسسات و...


هزینه ی خدمات دیگر مانند اجرا و ساخت نمونه ی اولیه و همچنین هزینه های تولید ،جداگانه محاسبه
می شود.

تقویم و سررسید----------------------------------------------------------

طراحی تقویم دیواری تک برگ ساالنه
طراحی تقویم دیواری فصلی با جلد) پنج صفحه (
طراحی تقویم دیواری ماهیانه با جلد ) سیزده صفحه (
طراحی ماکت کلی سررسید روزشمار ،هفته شمار ،ماه شمار  ،هر مورد
اجرای صفحات سررسید روزانه ،هرصفحه
اجرای صفحات سررسید هفتگی ،هرصفحه
طراحی ماکت کلی تقویم رومیزی
طراحی ماکت کلی تقویم زیردستی
طراحی ماکت کلی و برگ های داخل دفتریادداشت
طراحی ماکت کلی و بر گ های داخل دفتر تلفن



طراحی تقویم شامل دستمزد طراحی ماکت کلی و طراحی یک نمونه صفحه آرایی برای صفحات آن
می شود.



هزینه ی خدمات دیگر مانند طراحی برگ های ویژه ،طراحی هندسه و تیغ ویژه ،طراحی نشانه و یا نشانه
نوشته ،عکاسی یا تصویرسازی و یا تایپوگرافی جداگانه محاسبه می شود.



دستمزد طراحی مجموعه ی فونت اعداد جداگانه محاسبه می شود.



بازسازی تقویم برای سایزهای دیگر ،هرمورد  50 %قیمت پایه محاسبه می شود.

کارت----------------------------------------------------------------

طراحی کارت دعوت ،تبریک و موارد نظیر
طراحی پاکت با تیغ اختصاصی
طراحی کارت های بانکی ،اعتباری ،تلفن و موارد نظیر ،یک مورد


هزینه ی خدمات دیگر مانند عکاسی ،اسکن ،خوشنویسی و تدوین شعار جداگانه محاسبه می شود.

