


مقدمه:

در دنیــای دیجیتــال، هــر کاربــر بــرای اســتفاده از هــر خدمتــی بایــد ابتــدا وارد یــک 

ــد.  ــتجو کن ــود را جس ــر خ ــورد نظ ــوع م ــده  و موض ــی ش ــبکه اجتماع ــا ش ــتور ی اپ اس

ــر  ــا تصوی ــون ی ــب آیک ــه در قال ــت ک ــه ای از نشانه هاس ــتجو، مجموع ــه ی جس نتیج

پروفایــل، بــرای جــذب نــگاه بــا هــم رقابتــی سرنوشت ســاز می کننــد. برنــده ی ایــن 

رقابــت کســب و کاری اســت کــه لوگــوی آن)آیکون/تصویــر پروفایــل( کاربــر را قانــع 

کنــد، تــا بــر روی آن کلیــک نماید. خلِق درســت و کارآمــد ایــن درگاه حیاتی، تخصص 

یــک طــراح گرافیــک حرفــه ای اســت.

ایــن فراخــوان می کوشــد لوگوهایــی کــه اعضــای انجمــن صنفــی طراحــان گرافیــک 

ایــران، بــرای اپلیکیشــن ها یــا تصویِر پروفایــل کســب وکارها در شــبکه های اجتماعی 

ــران  ــگاهی در خانه هنرمندان ای ــب نمایش ــم آورده، در قال ــد را گرده ــی کرده ان طراح

و نیــز وبســایت و صفحــه اینســتاگرام انجمــن، معرفــی نمایــد.



 شرایط شرکت در  رویداد:
•  این رویداد ویژه ی اعضای رسمی انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران است.

• ایــن رویــداد فاقــد هیئــت انتخــاب و داوری اســت و تمــام آثار حائــز شــرایط در آن پذیرفته 

ــد. خواهند ش

• آثاری که تا 31 فروردین مطابق شرایط زیر ارسال شود پذیرفته خواهند شد.

پروفایــِل  تصویــِر  یــا  اپلیکیشــن  آیکــون  قالــب  در  شــده  منتشــر  لوگوهــای  تنهــا   •

ــده  ــر ش ــوده و منتش ــی ب ــفارش واقع ــه دارای س ــی ک ــبکه های اجتماع ــب وکارهای ش کس

باشــند، در رویــداد پذیرفتــه خواهنــد شــد. 

  App Store ، ــن)در ــک اپلیکیش ــر لین ــراه اث ــه هم ــد ک ــد ش ــه خواه ــاری پذیرفت ــا آث • تنه

ــد. ــده باش ــال ش ــت، ارس ــل آن اس ــو پروفای ــه لوگ ــه ای ک ــا صفح ــازار ( ی Google Playو ب

• از هر عضو تنها یک لوگو در  هر بخش  پذیرفته خواهد شد.

ــدون  ــورت PNG  و Transparent )ب ــه ص ــل ب ــاد 3000 پیکس ــت در ابع ــی بایس ــار م • آث

ســایه یــا زمینــه( ارســال شــود.

ــتاگرام  ــدی اینس ــراه، آی ــماره هم ــت، ش ــد عضوی ــی، ک ــام خانوادگ ــام و ن ــا ن ــراه ب ــر هم • اث

 Designweek@igds.ir ــانی ــه نش ــده ب ــفارش دهن ــد س ــتاگرام برن ــدی اینس ــراح و آی ط

ــود . ــال ش ارس



 شرایط شرکت در  رویداد:
• لوگوی ارسالی می بایست در »هر سه الگوی« زیر قرار گرفته باشند.

• محتــوای لوگــو، اپلیکیشــن یــا صفحــه موضــوع ســفارش، نبایــد مغایــر بــا قوانیــن کشــور 

. شد با

•  آثاری که مطابق شرایط فوق نباشد پذیرفته نخواهد شد.

• برگــزار کننــده اجــازه انتشــار آثــار دریافتــی در قالب نمایشــگاه، نمایشــگاه مجــازی، کتاب 

و ... را بــا ذکــر نام طــراح دارد.

•  مسئولیت اصالت آثار و حقوق مادی سفارش دهنده بر عهده طراح آن می باشد.

•  حضور در رویداد به منزله قبول تمام شرایط فوق است.



مهلت ارسال آثار :

تا 31 فروردین
زمان نمایشگاه: هفته گرافیک

محل نمایش:

خانه هنرمندان ایران
وب سایت و صفحه اینستاگراِم

انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران


