
1080x2170

Story &Layout 

1080x1920

1125x2436

1920x1080

Desktop

1920x1080

Tablet

Mobile 

728x1024

(درصورت در دسترس بودن وب سایت  لطفا لینک آن را به همراه آثار ارسال نمایید)

RGB / JPG / 150PPI

RGB / JPG / 150PPI

RGB / JPG / 150PPI

1080x1080

RGB / JPG / 150PPI

Motion
MP4 / Max. 15 sec / 10mb

Story &Layout 
RGB / JPG / 150PPI

Motion
MP4 / Max. 15 sec / 10mb

Post & Layout 
RGB / JPG / 150PPI

Motion
MP4 / Max. 180 sec / 60mb

1080x1350

Post &Layout 
RGB / JPG / 150PPI

Motion
MP4 / Max. 180 sec / 60mb

Motion
MP4 / Max. 180 sec / 60mb

شیوه ی ارائه ی آثار در بخش اینستاگرام

شیوه ی ارائه ی آثار در بخش وب سایت

لطفا آثار  خود را  با مشخصات زیر  به ایمیل                                                                                      ارسال نمایید.



نام ونام خانوادگی

رشته ی تحصیلیتاریخ تولد

نشانی

واتس اپ / تلگرامتلفن همراه

وب سایتایمیل

واتس اپ / تلگرامتلفن همراه

وب سایتایمیل

مدیر پروژهنام استودیو / گروه

سایر همکاران

نشانی

مشخصات طراحان مستقل

فرم مشخصات شرکت کنندگان و پروژه ها

مشخصات استودیو ها / گروه ها

 نام  پروژه

بخش اینستاگرام

 نام   سفارش دهنده

بریف پروژه (بصورت اختیاری)  

بریف پروژه (بصورت اختیاری)  

مشخصات پروژه ی ۱

بخش وب سایت

 نام  پروژه

بخش اینستاگرام

 نام   سفارش دهنده

بریف پروژه (بصورت اختیاری)  

مشخصات پروژه ی  ۲

بخش وب سایت

 نام  پروژه

بخش اینستاگرام

 نام   سفارش دهنده

تمامی شرایط فراخوان را  می پذیریم اینجانب                                 
تاریخ و امضاو در این رویداد شرکت می کنم.

مشخصات پروژه ی ۳

بخش وب سایت

*لطفا تمامی قسمت ها را پرکنید. (از نرم افزار Adobe Acrobot برای پرکردن استفاده کنید.)
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