به نـام خـدا
شـرکت شـیوه کارنیـک با توجه به فعالیت دیرینـه خود در عرصه تبلیغـات و تجربه انـدوزی در حیطه این هنر و صنعت ،با اسـتفاده
از نیروهـای متخصـص و مجـرب و همچنیـن بـه روزترین امکانات سـخت افزاری ،مجموعه ای مناسـب جهت دسـتیابی به ایـده های نو
را فراهـم نمـوده و بـه صورت تخصصی بـه ارائه خدمات ذیل پرداخته اسـت.

مشاوره تبلیغات :

برای رسیدن به موفقیت در هر حرفه ای می بایست مشتــریان ،تصویر ذهنی درستـی از ما داشته باشنـد که تخصص شرکت شیـــوه
کارنیک می تواند با ارائــــه مشاوره تبلیغات ،جریــان این امر را به طور صحیح برای شما هدایت کرده و بدین ترتیب با هزینه مناسب
بهتـرین پیشنهاد ممکن را به شمـا ارائـه و آن را اجرا نماید و این امر با تکیه بر دانش ،تجربه و تکنولوژی بر اسـاس اصول علمی آن انجـام
میپذیرد و در این راستا برای همسان سازی فکر و اجرا ،اقدام به راه اندازی دپارتمان های زیر در مجموعه خود نموده است که تنها به معرفی
مشتریان هر دپارتمان بسنده می کنیم.

خدمات نمایشگاهی :
شرکت شیــوه کارنیک با افتخار اعالم می کند که با توجه به امکانات و
شرایط مناسب برای طراحی ،ساخت و اجرای غرفــه های نمایشگاهی
گواهی گرید  Aغرفه سازی را در اختیار دارد.

شرکت ایرانسل ،بانک پارسیان (از سال  1390تا  1395و در هر سال به عنوان غرفه برتر) ،بانک تجارت ،بیمـــه البرز (سال های 1390
تا  1393و سال 1395که در دو سال آن به عنوان غرفه برتر شناخته شد) ،بانک رفاه کارگران ،بانک صادرات ،کارگــزاری بانک پاسارگــاد
شرکت نویــن چوب (سال  1389به متــراژ  680متــر و به عنوان غرفـه برتــر) ،شرکت خسـرو مدیسـا طب ،شرکت نوونـوردیسک
شرکت مدیسا نویـن پایش ،شرکت به بـان شیــمی ،شرکت زربـاف ،شرکت الک سیــم ،شرکت درخشش الکتـــریک ،شرکت شایــان
برق ،شرکت کارخانجــات کابل سازی ایران ،شرکت کابل البرز ،شرکت پرند ماشین (از سال  1388تا  ،)1395جـام تراس ،شرکت مدیریت
پسماند ،شهرداری منطقه  6تهران ،شهــرداری منطقه  12تهران ،ارکان دیزایـن ،بهنـام صنعت (سال  1390به متراژ  2500متــر و به
عنـوان غرفــه برتــر) ،افــق قطعــات ،شرکت دژداران ،تراشــه هوشمنــد ،ایمن اقلیــم ،شرکت گلساژیـــن دیـــار(فارماسی)
شرکت آرمــان افـراز ،ماشیـن سازی آمل برش ،شرکت پترو دانیال کیش ،چاپ سبز آرنگ ،مجتمع چاپ خجسته و . ...

بازسازی ،طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی (اداری-تجاری-مسکونی) و ساخت استند محصوالت:

شـرکت ایرانسـل (طراحی فروشـگاه های زنجیره ای و دیجیتال پارک) ،شـرکت تجارت الکترونیک بانک پارســـیان ،سرپرسـتی مناطق
آزاد بانک ملت ،بانک کارآفرین ،دفترچاپخانه زالل ،شـرکت نقش البرز ،شـرکت الماس رایان ،فروشـگاه سـفیرا و زارا(پاسـاژ الماس شرق)
شـرکت رایانههـای همراه پارسـیان ،شـرکت تدارک نرمافزار ،شـرکت امرتات ،شـرکت آوات ،شـرکت دانا نـت افـزار ( ،)DNAدفترفروش
کارخانجـات کابـل سـازی ایران ،فروشـگاه هـای مادیران ،رسـتورانهای باکـس ،برگراتور و دارنگ ،رودشـو ایکس ویژن ،رودشـو شـارپ
اسـتند محصول سـیم وکابل سـیمیا ،اسـتند محصول سـیم و کابل ابهر ،استند محصول سـیم و کابل رسانا کابل ،اسـتند محصول لوازم
آرایشـی پوبر ،اسـتند محصول لوازم آرایشـی فارماسـی ،صرافی نام آور ،فروشـگاه های زنجیره ای فرش و صنایع دسـتی فرنگار ،استنــد
محصوالت لوازم آرایشـی لورال فرانسـه ،اسـتودیو راوی ،فروشـگاه الماس پایتخت ،طراحی فروشـگاه به بان شیمی ،شرکت خسرو مدیسا
طب ،فروشـگاه لیدی رز ،اسـتودیو مات ،اسـتودیو نیکزاد ،فروشـگاه نگاره ،فروشـگاه اسـکار ،کافه سـیبیل ،فروشـگاه یاس ،فروشـگاههای
زنجیـرهای تعطیلات ،فروشـگاههای زنجیـرهای خوبتر ،مجتمع تجاری پایتخت ،فروشـگاههای پاریس ،آرتین ،کیوسـک تیبـا ،وندا ،صبا
ایـران زمیـن ،رایاپل ،کنج ،PS ،پیشـگام و پارس نوت بوک ،فروشـگاههای سـیب سـفید (تلفن همراه)( BCC ،پوشـاک نـوزاد) و  ...بالغ
بـر  ۲۰،۰۰۰متـر مربـع پروژههای احداث ،بازسـازی و دکوراسـیون داخلی اماکن مسـکونی و ویالیی.

برگــزاری ایونت ،همایش و سمینـار :
		
رزرو مکان همایش

				
پذیرایی

مدیریت ستاد همایش

			
ترانسفر

			
تامین نیروی انسانی

اطالع رسانی

اقامت			

		
مترجم و ترجمه همزمان

تجهیزات سمعی و بصری

		
طراحی و ساخت دکور

			
عکس و فیلم

گرافیک ،چاپ و تبلیغات

فیـــلم تبلیغــــاتی:

معاونت حمل و نقل و ترافیک شهـــرداری تهران ،شرکت کارخانجات کابل ســــازی ایــران ،شرکت الک سیم ،شرکت تولید سیــم و
کابل سیمیا ،شرکت بهنام صنعت ،پاکنام ،آبفا استان تهران ،شرکت توسعه صنعتی ایران ،پروژه  288واحدی کوهسار ،شرکت بیمه البرز
آب معدنی صمصامی ،آب معدنی بیشه ،گروه سرمایه گذاری فیروزه ،مجموعه شرکت های تارا ،شرکت  ،SANYشرکت نـوونـوردیسک
شرکت به بان شیمی ،برند  ،HISEPTو . ...

عکاســـی :

•عکاسی صنعتی :
•
شـرکت کابل البرز ،برند ب ب ک ،شـرکت آرایشـی بوته سـبز ،نمایشـگاه بین المللیکاسپین زنجان ،شرکت نیرو گسـیل ،برند ابزاردقیق
لوتــرون ،شـرکت دیبــا پلیمر ،شـرکت کاغذسـازی کهریزک ،عایق کایفلکس ،شرکت فرگل تجارت پــویا ،شـرکت فوالد صنعت مهدی
شـرکت نـورد لولـه یاران ،پروفیل کیهـان ،پروفیل یزد ،شـرکت کارخانجات کابل سـازی ایران
شـرکت سـیم و کابـل سـیمیا ،کابل سـازی ایران ،شـرکت الک سـیم ،سـیم و کابل تـک غرب ،رسـانا کابل ،ظـروف آشـپزخانه کالوش
ظروف آشـپزخانه روژ کاال ،ظروف آشـپزخانه مدلینی ،ظروف آشـپزخانه بلک هورس ،شـرکت پخش البرز ،شـرکت بازرگانی کامل ،لوازم
طبی ایران ،شـهر چرم ،شـرکت تولید قطعات صنعتی پانیر ،شـرکت بازرگانی پرشـیا ســروش ،شـرکت پیچ سـازان ،پلیــمر طالیی
یزد ،قفل ســازی ایران ،آب معدنی صمصـــامی ،شرکت سرد سپهر زاگرس ،لوازم خانگی ســون دانفـــوس ،پایونیــر ،شیرآالت ایــران
رستــوران باکس کالسیــک ،رستوران باکس فرمانیـــه ،ماکارونی مک ،زر ماکارون ،نفت سازه قشــم ،روغن موتور اکتــان ،در و پنجره
ســـام آریـا (نماینـده ویسـتا بسـت) ،صنایع پالسـتیک سـاپل ،فیلتـر پیمان ،گسـترش پالسـتیک ،بازرگانـی کامل ،قالـب بتن کوثر
نگارســتان قلـم ،توانیرو ،رکسـان گاز ،فوالد تیکا (نماینده دژپـاد) و . ...
•عکاسی خط تولید :
•
شرکت نفت سازه قشم ،شرکت فالت قاره ،سازمان عمران همدان ،شیرآالت ایران ،شرکت کارخانجات کابل سازی ایران ،الک سیـــم
شرکت سیم و کابل سیمیا ،دیبا پلیمر ،شرکت فرگل تجارت پویـــا ،شرکت فوالد جم ،شرکت فوالد صنعت مهدی ،بیمارستـــان جم
قالب بتن کوثـــر ،لوازم طبی ایران.
•

•عکاسی معماری :

بانک پارسیــان ،بانک پاســارگاد ،بانک ملت ،بیمه البرز ،بیــمه دانــا ،برج میالد ،سازمان عمران همدان ،رستــوران باکس.
•عکاسی  360درجه یا تور مجازی :
•
بانک پارسیـــان ،بانک پاســارگاد ،شرکت سایپـــا ،شرکت بهره برداری متـــرو تهران ،سازمان میراث فرهنگی ،هتل الله ،دانشگاه هنــر
بیمارستــان جم ،شهرداری تهـران ،تب سافت ،شرکت بهنــام صنعت ،هلدینگ سیـمان ،شرکت پرند ماشیــن ،شرکت نویــن چوب
نمایشگاه بیــن المللی تهران.
•

•عکاسی : Time- Lapse

شرکت سایپــا ،شرکت نفت سـازه قشم ،شرکت فالت قـاره ،شرکت بهنـام صنعت ،شرکت نویــن چوب ،شرکت ایرانســل و . ...

طراحــی گرافیـــــک :

بانک پارسیـــان ،بانک رفـــاه ،بانک مسکن ،بانک سینـــا ،بیـــمه پارسیان ،بیـــمه البـــرز ،بیـــمه دانـــا ،شرکت ملی نفت ایـــران
شرکت مهندسی توسعــه نفــت ،پتروشیـمی منطقه ویژه ،پتروشیــمی الله ،پتروشیـمی خوزستان ،پتروشیـمی زنجــان ،ایــران خودرو
ایران خودرو دیــزل ،خبرگــزاری فارس ،سازمان یونیسف ،شرکت مخابـرات ،سازمان عمــران همدان ،سازمان دارایی همدان ،شرکت آب
و فاضالب تهران ،آب و فاضالب کل کشور ،تعاونی بازنشستگان ،شرکت پخش البرز ،شرکت آرین و البرز ،انجمــن نمایشگاه های کشور
شرکت نمایشگاه های بیــن المللی کاسپیــن زنجان ،صنـایع آشامیدنی کاپـری ســان ،سیــــم و کابل سیمیــا ،رسانــا کابل ،کابل تک
کابل ســازی ایـران ،کابل شهید قنـدی ،کابل شیــراز ،کابل البرز ،یو پی اس توانیر ،یو پی اس پیشرو ،صنایع مخابراتی کیاتل ،راد سیستم
کرمــان تابلو ،راســل تابلو ،شرکت الک سیــم ،ماکارونی مک ،زر ماکارون ،سان ماکارون ،شوکو پارس ،لبنیات می ماس ،شکالت چیلک
لبنیات چوپان ،لبنیات پاکبان ،مواد غذایی جوپار ،شرکت ساختمانی کرمیت پارس ،ظروف تفلون کالوش تفلون روژ کاال ،تفلون پدیده ،ظروف
آشپــزخــانه بلک هورس ،ظروف آشپــزخانه مدلینی ،ظروف آشپــزخانه هانـی ،پارس استیــل ،بنیــاد شریف ،نوار نقالــه هانی پالست
بیمارستـان جــم ،شیر آالت بهریــزان صنعت ،بازرگانی کامل ،نورد لوله یـاران ،فوالد صنعت مهــدی ،مستــر اویل ،روغن موتور اکتــان
پلیــمر طالیی یزد ،پروفیــل کیهـان ،پروفیـــل یزد ،قالب بتن کوثر ،الستیک بارز ،فروشگاه هایلند ،راز بانوی پارسیان ،آجر سازی میرداد
خانه زبان ،شرکت به بان شیمی ،برنــد  ،HISEPTشرکت پرند ماشین و . ...

خدمات چاپ افست :

شرکت نمایشگاه هـای بین المللی شهر آفتــاب ،شرکت مخابرات ایـران  ،بانک پارسیان ،بانک رفاه ،بانک مسکن ،بانک سامـان ،بانک سینا
کارگزاری بانک سامان ،کارگزاری بانک پاسارگاد کارگزاری پارسیان ،کارگزاری آپادانــا ،کارگزاری پارس نمودگر ،کارگزاری تدبیــرگـــران
بیمه پارسیان ،بیـــمه البـــرز ،بیمه دانا ،شرکت ملی نفت ایران ،شرکت مهندسی توسعه نفت ،پتروشیـــمی منطقه ویژه ،پتروشیـمی الله
پتروشیمی خوزستان ،پتروشیمی زنجان ،ایران خودرو ،ایران خودرو دیزل ،خبرگزاری فارس ،سازمــان یونیسف ،آب و فاضالب کل کشــور
سازمان دارایی همدان ،تعاونی بازنشستگان ،شیر آالت بهریزان صنعت ،یو پی اس توانیـــر ،صنایع مخـابراتی کیــاتل ،راد سیستم ،کرمان
تابلو ،راسـل تابلو ،الک سیم ،بازرگانی کامل ،سیم و کابل سیمیــا ،رسانا کابل ،کابـل تک ،کابل سازی ایران ،کابل شهید قندی ،کابل البرز
کابل شیراز ،شکو پارس ،لبنیات می ماس ،شکالت چیلک ،شرکت ساختمانی کرمیت پارس ،ظروف تفلون کالوش ،تفلون روژ کاال ،تفلون
پدیده ،ظروف آشپزخانه بلک هورس ،ظروف آشپزخانه مدلینی ،ظروف آشپزخانه هانی ،پارس استیل بنیاد شریف ،شرکت پخش البرز
شرکت آرین و البرز ،انجمن نمایشگاه های کشور ،شرکت نمایشگاههای بین المللی کاسپین ،صنایع آشامیدنـی کاپری سان ،نوار نقاله هانی
پالست ،بیمارستان جم ،نورد لوله یاران ،فوالد صنعت مهدی ،مستر اویل پلیمر طالیی یزد ،آیدا پالستیک ،دانفوس پایونیر ،پروفیل کیـهان
پروفیل یزد ،قالب بتن کوثر ،ابزار دقیق همند نیرو ،ابزار دقیق پویشیار ،ابزار دقیق درخشش ،کانون تبلیغاتی رسانه آفتاب ،کانون تبلیغاتی ارم
سبز ،الستیک بارز ،فروشگاه هایلند ،راز بانوی پارسیان ،مواد غذاییجوپار ،خانه زبان ،مجله مدیریت پروژه ،آجرسازی میرداد ،رستوران باکس .

طراحی وب و مالتی مدیا

بانک پارسیــان(طراحی اینتـرفیس) ،شرکت بیــمه البـرز ،شرکت کارگــزاری بورس فیــــروزه آسیــــا ،معامالت آنالیــن فیـــروزکس
شرکت سرمایهگذاری اندیشه تجارت ،کارگزاری بورس بهگزین ،شرکت نفت ،معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران ،جهاددانشگاهی
علم وصنعـت ،جهاد دانشگاهی ،لوازم خانگی ســون ،تکجـــو (نماینده پارکــر) ،ارم ســـازه ،شرکت نمایشگاه های بیــن المللی کاسپیـن
مدیکال تلنـت ،شرکت پیلـوت گــاز ،شرکت پانیــر ،آب معدنی صمصــامی ،Event Team ،شرکت به بــان شیــمی ،برنــد HISEPT
کارنیــک فتــوگرافی ،برند  ،Vankadoشرکت کابل ایـــران ،شرکت الک سیــم ،آموزشگاه ماهـــان و . ...

سررسید و هدایای تبلیغاتی

بانک پارسیـان ،شرکت بیـمه البـرز ،شرکت پخش البرز ،شرکت سرمایه گذاری مسکن ،شرکت آریـن و البرز ،انجمن نمایشگاه هـای کشور
شرکت نمایشگاه هـای کاسپیــن زنجـان ،صنایع آشامیـدنی کاپریسان ،سیـم و کابل سیمیـا ،رسانــا کابل ،کابل تک ،کابل سـازی ایــران
کابل شهید قندی ،شرکت الک سیم ،ظروف تفلون کالوش ،تفلون روژ کاال ،ظروف آشپزخانه بلک هورس ،ظروف آشپزخانه مدلینی ،ظروف
آشپزخانه هانی ،پارس استیـل ،یو پی اس توانیـر ،صنایع مخابراتی کیاتل ،کرمان تابلو ،راسل تابلو ،بازرگانی کامل نورد لوله یاران ،فوالد صنعت
مهدی ،پلیمر طالیی یزد ،قالب بتن کوثر ،ابزار دقیق همند نیرو ،ابزار دقیق پویشیار ،ابزار دقیق درخشش پاناسونیک ،شرکت صنعتی کیان
پارس ،لوازم طبی ایران ،لوازم خانگی سون ،تکجــو ،دیبا پلیمر ،پانیــــر.

طراحـی و تدویـن هویت سازمـانی و هویت بصـری :

شرکت نمایشگاه هــای بیــن المللی شهر آفتــاب ،رستــوران باکس ،شرکت اندیشــه تجارت ،شرکت کاشـف ،شرکت به بــان شیـمی

برند  ،HISEPTشرکت کارگزاری بانک خاورمیــانه ،شرکت لوازم خانگی مدلینی ،هوشـیران ،شرکت صرافی نام آور ،پوشاک آدور و . ...

مخاطبان ،بر اساس آنچه که از ما می بینند ،قضاوت می کنند و بر پایه این قضاوت تصویر ذهنی آنها شکل می گیرد .در یک شرکت یا
سازمان ،هر چیزی که توسط مخاطبان دیده می شود ،نامه و قراردادها ،بروشور و کاتالوگ ها ،طرح های آگهی و پوستر ها ،تبلیغات تلویزیونی
و محیطی ،فضای شرکت و نمایندگی ها ،ظاهر و رفتار کارمندان شما و  ...باید از یک استاندارد یکپارچه پیروی کند .در غیر این صورت
متأسفانه تصویر ذهنی مخاطبان ،آن چیزی نخواهد بود که ما در پی آن هستیم ،از اینرو برای رسیدن به این یکپارچگی از ابزار هایی مانند
گایدالین ( )Guidelineاستفاده می شود که اثر آن استاندارد سازی کلیه ارتباطات بصری بوده و یک ابزار استراتژیک برای مدیریت ارتباط
به حساب می آید و از تنوع سالیق ناهمگون و انباشت الگوهای نا هماهنگ و غیر علمی جلوگیری می کند  .که در زیر به بخشی از عواید
آن اشاره شده است:
■ساخت هویت مستقل ،منحصر به فرد ،متمایز و اثر گذار■یکپارچه سازی و جامعیت بخشی به فرایند ارتباطی■کاهش هزینه مستقیم و غیر مستقیم مالی و غیر مالی■انتقال صحیح ارزش ها و اهداف مورد نظر شرکت یا سازمانو فقدان آن ،سازمان را با مخاطراتی مانند موارد زیر روبرو می سازد :
■اعمال سالیق و نظرات غیر کارشناسانه■ارائه تصویر های هویتی مختلف و در برخی موارد متعارض■هزینه های زیاد مالی و غیر مالی■عدم خلق تصویر مشخص در ذهن مخاطباعتقـاد راسـخ مـا بـر این اسـت که با بیشـترین دقـت و توان وبـا خدمت گرفتـن ابزارهـای توانمند ،بتوانیـم نیازهای شـما را هرچه بهتر
پاسـخگو باشـیم و این موضوع سـرفصل کلیه فعالیت های شـرکت شیـــوه کارنیک است .

