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دانش روز و با
کانون هنرهای زیبا در مدت فعالیت خود توانسته است با بهره مندی از ِ
ارائه راهکارهای خالقانه ،خدمات و محصوالت متنوعی را جهت معرفی بهتر محصوالت،
توسعه کسب وکار و افزایش سهم بازار به مشتریان خود ارائه نماید.
کیفیت
همکاری با بسیاری از شرکتها ،کارخانجات و سازمانهای معتبر نشان دهنده
ِ
محصوالت ،تعهد کاری و گستردگی پروژه های اجرا شده توسط این کانون می باشد.
آنچه کانون هنرهای زیبا را از دیگر رقبا متمایز می نماید عبارت است از:
■ ارائه مشاوره جهت افزایش اثربخشی تبلیغات
■ اجرای پروژه مطابق با نظرات مشتریان
■ عدم محدودیت بر روی یک رسانه خاص
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جامعه ما همچون دیگر جوامع در حال حرکت به سوی استفاده گسترده از وسایل ارتباط
جمعی نوین می باشد .امروزه تلفن های همراه هوشمند از یک دستگاه معمولی برای برقراری
ارتباط با دیگران بسیار فراتر رفته و به کامپیوترهایی قدرتمند با قابلیت حمل آسان بدل
گشته اند.
از اینرو بیشتر شرکت ها تالش می کنند با شناسایی و استفاده موثر از فرصت های پیش رو
توسط این وسیله ارتباط جمعی هویت و جایگاه برند خود را به طور موثری حفظ نمایند .یکی
از این فرصت ها طراحی و ساخت اپلیکیشن برای تلفن های هوشمند می باشد.
■ اپلیکشن های طراحی شده توسط کانون هنرهای زیبا طوری برنامه نویسی و
بهینه سازی می شوند که به صورت صحیح بر روی طیف گسترده ای از گجت ها اجرا شوند.
همچنین با توجه به اینکه رابط کاربری از مهمترین ویژگیهای یک اپلیکشن و مهمترین عامل
در ایجاد تجربه کاری لذت بخش در کاربر است دقت زیادی در بهبود این قسمت و ایجاد
ساختاری کاربر پسند صورت می پذیرد.
■ با بهره گیری از استانداردها و متدهای روز برنامه نویسی و همچنین ارایه سرویس پرتال
تحت وب ،دیگر نیازی به ارائه چند سفارش به شرکت های مختلف وجود ندارد و یکپارچگی
کامل مابین اپلیکشن و پرتال شما به وجود خواهد آمد و بروزرسانی اپلیکشن بر اساس
بروزرسانی اطالعات پرتال خواهد بود.
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Android & iOS App

ساخت اپلیکیشن برای گوشیهای هوشمند
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ساخت پُ رتال سازمانی

(برنامه یا سامانه اختصاصی در وب)

سازی کلیه فعالیت ها و سیستمهای مبتنی
پرتال سازمانی بستری مناسب برای توسعه و متمرکز
ِ
بر وب درونسازمانی و برون سازمانی فراهم می آورد .برای دستيابی آسان و سريع عموم مخاطبین
خدماتی شما ،ایجاد یک پرتال بسیار اثرگذار
با هر پلتفرم و هر گجتی به اطالعات تبلیغاتی یا
ِ
می باشد .همچنین قابلیت توسعه پرتال برای ایجاد امکان ثبت سفارش ،چرخه ارتباط با مشتری،
اتوماسیون اداری و  ...وجود دارد.
■ پرتال طراحی شده توسط کانون هنرهای زیبا طوری برنامه نویسی و بهینه سازی می شود
که به صورت صحیحی بر روی طیف گسترده ای از گجت ها با ابعاد مختلف صفحه نمایش اجرا
شوند .همچنین با توجه به اینکه رابط کاربری و سرعت بارگذاری از مهمترین ویژگیهای یک پرتال و
مهمترین عامل در ایجاد تجربه کاری لذت بخش در کاربر است؛ دقت زیادی دربهبود این قسمت و
ایجاد ساختاری کاربر پسند صورت می پذیرد.
■ با بهره گیری از برنامه نویسی وب ،پرتال شما بر روی کلیه پلتفرم های Android, Windows
و  IOSقابل اجرا خواهد بود.
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Web Portal
5

در دنیای امروز ،نقطه آغازين تماس هر مشتری با يك شركت یا موسسه اغلب از
طریق وب سايت آن مجموعه می باشد .بر اين اساس نحوه حضور برند شما در شبكه
جهانی اينترنت ،حائز اهمیت بسیاری است.
وب سایتی که در بردارنده طراحی گرافیکی مجذوب کننده و متناسب با اهداف
وب سایت ،تصاویری گویا و متونی مناسب باشد ،باعث افزایش اعتماد مشتریان به
موسسه شما می گردد .این ساختار عالوه بر این که نشان می دهد شما دارای چه
میزان دانش و تخصص و ارائه دهنده چه نوع محصول و خدماتی هستید ،همچنین به
مخاطب این مفهوم را القا می کند که شما موسسه ای به روز بوده و به دانش مخاطب
خود احترام می گذارید.
■ طراحی وب سایت در کانون هنرهای زیبا با استفاده از جدیدترین تکنولوژیهای
طراحی وب برنامه نویسی و اجرا می گردد.
■ همچنین این کانون به امنیت وب سایت به عنوان یکی از کلیدی ترین ویژگیهای
مطمئن پشتیبان گیری گام های موثری
آن نگاه ویژه ای دارد و با طراحی سیستم های
ِ
در این زمینه برداشته است.

6

WEB Design

طراحی وب سایت
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اگر شما در صفحه اول نتایج موتورهای جستجوی گوگل و بینگ نباشید
بیش از شصت درصد کاربران اینترنت شما را پیدا نخواهند کرد!

هدف بسیاری از افراد و شرکتها از طراحی وب سایت معرفی بهتر خدمات و محصوالت آنها
در جهت افزایش مشتریانشان می باشد ،به عبارت دیگر هدف اصلی طراحی سایت ایجاد
روشی نوین در جهت بهبود وضعیت کسب و کار است .از اینرو اگر در طراحی وب سایت تنها
به طراحی گرافیکی زیبا و خیره کننده پرداخته شود در نهایت هدف اصلی طراحی سایت در
نظر گرفته نشده و بازدید کننده ای نخواهد داشت.
■ کانون هنرهای زیبا بهینه سازی وب سایت شما را جهت دستیابی به رتبه های بهتر
در موتورهای جستجو با استفاده از روشهای اصولی تولید محتوا و تکنیکهای درون سایتی
و برون سایتی ،متناسب با الگوریتم های جدید موتورهای جستجو انجام می دهد .رضایت
مشتریان استفاده کننده از خدمات این مجموعه ،گویای اثربخشی باالی این رویکرد می باشد.
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Search Engine
)Optimization (SEO

سئو یا بهینه سازی سایت برای موتورهای جستجو
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برخالف اقالم تبلیغات چاپی ،طراحی مالتی مدیا می تواند حجم وسيعی از اطالعات برند شما را در بر
بگیرد و مخاطب می تواند با صرف كمترين زمان به بيشترين شناخت از محصوالت ،خدمات و يا اهداف
آموزشي شما دست پيدا كند .بسياری از مطالب مهمی كه الزم است شفاهی و به صورت حضوری توسط
شما و همکارانتان برای مخاطبين توضيح داده شوند ،به سادگی و با سرعت باال می تواند از این طريق به
تك تك مخاطبين ارائه شوند .وقتی تمام ابزارهای سمعی و بصری به بهترين شكل و متناسب با وقتی كه
مخاطب شما آنرا آزادانه تعيين می كند ارائه می گردد ،كاربر به هيچ وجه احساس خستگی نمی كند .اين
مطلب كه محتوای یک مالتی مدیا فارغ از زمان و مكان ،يك تيزر قابل پخش و تعاملی به تعداد دفعات
دلخواه می باشد ،قدرت اثرگذاری و برد تبلیغاتی باالی این رسانه را نشان می دهد .همچنین در این رسانه
به راحتی و با صرف کمترین هزینه امکان بروزرسانی و افزایش اطالعات وجود دارد.
■ طراحی مالتی مدیا در کانون هنرهای زیبا به علت استفاده از رسانه های گوناگون دیداری و شنیداری
و برخورداری از پویایی و استفاده از افکت های زیبای گرافیکی و ویدئویی ،به آسانی با سطوح مختلف
کاربران ارتباط برقرار کرده و قادر است تا با ارائه محیطی کامالً تعاملی عالوه بر سرعت باالتر در انتقال
مطالب به جذب مخاطب برای ارائه بهتر مطالب دست یابد.
■ هنرمندان کانون هنرهای زیبا با درک عمیق این مطلب و با رعایت اصول و مبانی هنرهای تجسمی
در طراحی ساختار کلی مالتی مدیا و دکمه های تعاملی و همچنین استفاده از تصاویر و انیمیشن های
دو بعدی و سه بعدی و متون متحرک جذابیت اثر را دوچندان می کنند.
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Multimedia

طراحی نرم افزار مالتی مدیا ( CDکاتالوگ)
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Graphic Design & Print
طراحی گرافیک و چاپ
برقراری ارتباط موثر با مشتریان بالقوه برای هر سازمانی ،صرف نظر از ابعاد آن ،از
اهمیت بسیاری برخوردار است .در بازاریابی نوین توسعه یک محصول خوب ،قیمت
گذاری مجذوب کننده و سهولت دسترسی مشتریان به محصول ،به تنهایی کافی نبوده و
موسسات باید درصدد برقراری ارتباط موثر با مشتریان نیز باشند .یکی از رایج ترین ابزارها
برای برقراری این ارتباط ،تبلیغات چاپی می باشد.
تبلیغات چاپی موثر از جمله عوامل تاثیرگذار در بازار رقابت می باشد و تمامی
شرکت ها بویژه شرکت های رو به رشد با دغدغه ی اجرای صحیح و اثربخش آن مواجه
هستند .در این مجموعه رعایت تناسب در میزان محتوای متنی به نسبت تصاویر ،جهت
افزایش انگیزه ی خواننده برای مطالعه اثر به صورت دقیقی صورت می پذیرد.
■ هنرمندان کانون هنرهای زیبا همچنین در مرحله طراحی عالوه بر رعایت اصول
حرفه ای طراحی گرافیک به طور مرتب با شما در ارتباط هستند تا نقطه نظرات و نکات
کلیدی مورد نظر شما در طرحها لحاظ شوند.
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طراحی و چاپ کاتالوگ ،بروشور و فولدر
با توجه به گسترش رسانه های دیجیتال ،این طور به ذهن متبادر می شود که کاتالوگ ،بروشور
و فولدر دیگر استفاده ای نداشته و جای کلیدی خود را در استراتژیهای بازاریابی موفق از دست
داده اند.
شما می توانید تبلیغات چاپی خود را به مشتریان آینده تان ،زمانی که آنها را در یک نمایشگاه یا
رویداد تجاری و یا در یک جلسه رسمی فروش مالقات می کنید ،ارائه دهید .این اقالم تبلیغاتی به
عنوان وسیله ای جهت یادآوری ویژگی های محصوالت و خدماتی که ارائه می دهید ،عمل می کنند
و چون در اختیار مخاطبانتان باقی می ماند از آنها به عنوان تبلیغات ماندگار یاد می شود.
■ کانون هنرهای زیبا با درک این مطلب که کاتالوگ ،بروشور و فولدر یکی از اولین رسانه هایی
است که مشتریان بالقوه با آنها برخورد می کنند ،نهایت دقت را در طراحی حرفه ای و جذاب آنها
بکار می گیرد تا این اقالم حاوی اطالعات کلیدی سازمان و مشخصات و کاربرد کلی محصوالت و
خدمات شما باشند تا بتوانند نقش خود را در رسیدن به هدف نهایی که همانا ایجاد یک ارتباط
موثر و کارآمد با مشتریان و خریداران آینده ،افزایش سطح فروش و ماندگاری در بازار میباشد را
به خوبی ایفا نماید.
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Brochure, Catalogue & Folder
Design & Print
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تصویربرداری و عکاسی هوایی
تصاویر هوایی زیبا و تکنیکی در حقیقت به هر چه زیباتر کردن فیلم های صنعتی و تبلیغاتی و
قرار دادن این فیلم ها در باالترین سطح استاندارهای جهانی آنگونه که شایستهی شماست ،کمک
شایانی می نمایند .زیبایی این تصاویر بواسطه انتخاب یک زاویه مناسب و یا یک کادربندی خوب
می باشد و در برخی موارد نیز جذابیت به کمک یک حرکت نرم ،دقیق و از پیش برنامه ریزی شده
ایجاد می گردد.
■ کانون هنرهای زیبا با بهرهگیری از تجهیزات تصویربرداری هوایی خود ،تجربهی تماشای بُعد
تازهای از مجموعه صنعتی یا پروژه های در حال اجرای شما را به مخاطبانتان ارائه می دهد.
■ اغلب تصاویرهوایی گرفته شده توسط کانون هنرهای زیبا با
رعایت اصول عکاسی و کادربندی و با انجام میزانسن اصولی در
تصاویر ثابت و نیز در حین حرکات مختلف دوربین انجام گرفته و
ضبط می گردند .به عبارت دیگر در این مجموعه ،تصاویر هوایی
صرف ًا با یک نگاه پروازی تولید نمی شوند.
■ کانون هنرهای زیبا قابلیت تصویربرداری هوایی با کیفیت
 4Kو  Full HDو اجرای تمامی انواع عکسبرداری هوایی شامل
عکسبرداری معمولی ،موزاییکی و پانوراما را با باالترین کیفیت و
با رعایت استانداردهای الزم تا ارتفاع  500متری دارد.
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Aerial Photography & Videography
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ساخت فیلم صنعتی
بی شك امروزه ساخت فیلم ها و کلیپ های صنعتی و تبلیغاتی
و ارائه ی موثر آنها در نمایشگاه ها ،سمینارها ،کنفرانس ها و نیز
پخش در شبکه های تلویزیونی به عنوان یکی از تاثیر گذارترین
فعالیت های بازاریابی اثربخش در آمده است .تمامی سازمان ها
تالش می کنند با استفاده از این فناوری ،محصوالت و خدمات
خود را در قیاس با دیگر رقبا به بهترین و متفاوت ترین شکل ممکن
ارائه نمایند.
■ استودیو هنرهای زیبا در راستای دستیابی به حد نهایی
تاثیر گذاری بصری با تکیه بر دانش فنی و هنری گسترده خود
و با بکارگیری جدیدترین تجهیزات تصویربرداری ،نورپردازی،
صدابرداری و حرکتی دوربین و همچنین امکان تصویربرداری
هوایی ،توانایی ساخت فیلم های تبلیغاتی با باالترین کیفیت فنی
و هنری را دارا می باشد.
■ این مجموعه متشکل از متخصصان و هنرمندان حرفهای
در زمینه تولیدات بصری با موضوعات مختلف میباشد .این
موضوعات شامل بکارگیری جلوه های بصری و افکتهای ویدئویی
و سه بعدی در مرحله تدوین ،متون معرفی در آغاز اثر و
موشن گرافیک های اثرگذار می باشد .با توجه به اینکه فیلم های
صنعتی در بیشتر موارد دارای محتوای فنی ،آماری و اطالعاتی
می باشند ساخت و استفاده از موارد ذکر شده می تواند جذاب
ترین راه برای ارائه اطالعات تکمیلی باشد.
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Industrial Film Making
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تور مجازی (عکاسی کروی˚)360

سامانه بازدید مجازی  ،این قابلیت را برای کاربران فراهم می آورد که بدون حضور فیزیکی و تنها از
طریق شبکه جهانی اینترنت و یا با استفاده از رایانه شخصی خود ،از یک محیط واقعی به صورت کامالً
سه بعدی ،باتمام جزییات ،با ساختاری تعاملی همراه با گرافیکی زیبا ،بازدید نمایند.
در این رسانه مخاطب در حال دیدن برشی از زمان می باشد ،ولی با در نظر گرفتن این تفاوت که
کنترل دوربین در دست خود اوست ،خروجی این تکنیک همانند فیلم خواهد بود ،از اینرو پانورامای 360
قابلیتی مرکب از دو رسانه عکس و فیلم در اختیار شما قرار می دهد.
بازدید مجازی این حس را به بیننده القا میکند که واقعا در آن محل قرار دارد چون میتواند به هر
طرف که بخواهد چرخیده ،به آن سمت پیش رفته و محیط را با جزئیات بیشتر و از تمام زوایا ببیند.
از نقطه نظر سینمایی ،تورمجازی دقیق ًا معادل نمای  POVیا سوبژکتیو می باشد و این توانایی را دارد
تا مخاطب را دقیق ًا در مرکز کنش قرار داده و حس شخصیت اصلی داستان را در او القا کند.
■ تورهای مجازی تولید شده توسط کانون هنرهای زیبا می توانند در بردارنده تصاویر قسمتهای
منطقی بین نقاط ،امکان جابجایی بین آنها میسر می گردد .این
ارتباط
مختلف یک مکان باشند که با
ِ
ِ
قابلیت تجربه ای واقعی از سفر به آن مکان را به بیننده منتقل می کند .همچنین عالوه بر قابلیت پخش
موسیقی متن متناسب با مکان مورد نظر  ،می توان از نریشن برای ارائه اطالعات بیشتر در مورد مکان
استفاده کرد.

Spherical Panorama Photography
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Industrial Photography
22

عکاسی صنعتی
عکاسی صنعتی و تبلیغاتی از دیرباز بخشی مهم و جدایی ناپذیر از دنیای
تجارت و صنعت بوده است .ارائه تصویری جذاب از کاال یا خدمات در جذب
مشتریان و جلب اعتماد آنها و نهایت ًا انتخاب خریداران بسیار تاثیرگذار
است.
■ کانون هنرهای زیبا با بهره گیری از هنرمندان عکاس ،تجهیزات
پیشرفته عکاسی و نورپردازی و با مطالعه بر موضوع قبل از عکاسی ،بهترین
عکسها را از لحاظ خالقیت ،فرم ،محتوا ،وضوح و کیفیت در اختیار شما
عکاسی خود ،احساسی که با
قرار می دهد .ما در پی آن هستیم که با هنر
ِ
در اختیار داشتن یک محصول می توان داشت را به گویاترین شکل ممکن
برای مصرف کننده آشکار نماییم.
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طراحی معماری داخلی و نما
قبل از اجرای هر گونه پروژه ساختمانی با دیدن طرح سه بعدی آن ،می توانید دید خوبی از طراحی داخلی،
طراحی نما و ظاهر نهایی آنها داشته باشید.
■ کانون هنرهای زیبا با بهره گیری از دانش مهندسان آرشیتکت و هنر طراحان تیم سه بعدی خود به شما در
زیباتر ساختن طراحی داخلی و نمای ساختمان یا سازمان مورد نظرتان یاری می رساند.
■ با استفاده از طراحی سه بعدی ،زیباسازی نمای داخلی با رعایت اصول نورپردازی و هارمونی رنگ انجام شده
و انتخاب مصالح و همچنین چیدمان عناصر دکوراتیو و کاربردی جهت ایجاد سبک های مختلف طراحی معماری
انجام می پذیرد .بدیهی است در صورت داشتن یک طرح واقعگرایانه مطابق با سلیقه شما ،از هزینه های دوباره
کاری جلوگیری می گردد .در انتخاب مصالح برای نماسازی ،عالوه بر اینکه زیبایی مورد نظر قرار می گیرد ،دقت
بسیار زیادی صورت می گیرد تا نمای ساخته شده در مقابل عوامل جوی به خوبی مقاوم باشد.
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Interior & Exterior Designs
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انیمیشن سه بعدی از پروژه های عمرانی
در اختیار داشتن دانش فنی روز به همراه سابقه طوالنی و توان باالی محاسباتی رندرفارم
نمایش عظیم ترین
سازندگان پیش
اختصاصی ،کانون هنرهای زیبا را به یکی از طراحان و
ِ
ِ
پروژه های عمرانی کشور بدل کرده است .عالوه بر این نیاز روزافزون به ساخت پرزنتیشن های
( )presentationبا کیفیت در حوزه طراحی معماری ،سبب گشته است کانون هنرهای زیبا در این
زمینه نیز همچون دیگر حوزه ها به صورت قدرتمند به ارائه محصوالت بپردازد.
■ در تولید انیمیشن عمرانی همواره با رعایت استانداردهای پرزنتیشن ،دیدگاه فنی و دانش
گرافیک رایانه ای ( )CGتوانسته ایم تمامی نکات و جزئیات طرح معماری را به مطلوب ترین و
گویا ترین تصاویر ممکن تبدیل نماییم و با حرکات نرم دوربین یک  Walk throughبسیار جذاب
ارائه دهیم.
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Architectural Animation
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مدلسازی و ساخت انیمیشن از محصوالت
تجربه نزدیک محصوالت شما به کمک انیمیشن صنعتی می تواند کمک
بزرگی به مشتریان باشد تا محصول یا خدمات شما را بهتر درک کنند .این
انیمیشن ها می توانند در بردارنده توصیفات پر محتوا و عمیق از محصوالت
شما مثل ویژگیها ،عملکردهای خاص  ،اطالعات فنی ،امکان قیاس بین انواع
محصوالت باشد.
■ زیبایی و جذابیت مدلها و انیمیشن های ساخته شده و میزان
واقعگرایانه بودن تصاویر ایجاد شده در این مجموعه به حدی است که تقریب ًا
تمامی مشتریان ،انیمیشن های شما را به عنوان تصاویر واقعی از محصول
می پذیرند.
■ استودیو هنرهای زیبا با استفاده از هنرمندان دانش آموخته رشته های
فنی و مهندسی ،امکان مدلسازی با رعایت جزئیات بسیار باال تنها با استفاده
از چند عکس مناسب و دارای اصول حرفه ای عکاسی صنعتی را دارد .از اینرو
با استفاده از این روش دیگر نگران خارج شدن اندازه ها و ابعاد استراتژیک
مدلها از کارخانه یا شرکت خود نخواهید بود.
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Product Modeling & Animation
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مدلسازی و ساخت انیمیشن از محصوالت پیش از تولید
انیمیشن صنعتی ،هنری نو در گستره دنيای صنعت است .در دنیای امروز که تکنولوژی از خیال
پیشی گرفته است ،ایجاد سریع تصاویر واقعی برای انتقال طرحها و ایده های ذهنی ( )Conceptsاز
محصوالتی که قرار است در آینده تولید شوند ،بسیار ارزشمند می باشد.
■ کانون هنرهای زیبا با درک این نیاز و همچنین نیاز به ساخت تصاویر ثابت و متحرک از محصوالت
صنعتی که هنوز به صورت نقشه هستند ،این امکان را به شما می دهد تا قبل از اینکه محصول اصلی را
در اختیار داشته باشید به تبلیغ آن پرداخته و بازخورد آنرا پیش از تولید ببینید.
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Product Visualization

31

مدلسازی و ساخت انیمیشن از خط تولید و کارخانه
یکی از کاربردهای انیمیشن سه بعدی ساخت تمامی و یا قسمتهایی از کارخانه و خط تولید
می باشد .می توان ساختمانها و تمامی دستگاه ها را به صورت واقع گرایانه شبیه سازی کرد
به نحوی که ارائه دهنده جلوه زیباتری از کارخانه بوده و برد بیشتری در تبلیغات داشته باشد.
همچنین می توان از این رسانه برای نمایش وضعیت موجود و طرح توسعه مجموعه
صنعتی بهره برد و یا آنرا در جهت مستندسازی پروژه های صنعتی بکار گرفت .در این روش
هیچگونه محدودیتی در تصویربرداری وجود ندارد و اجرای حرکات نرم دوربین از نقاط و
زوایایی که دوربین واقعی قادر به انجام آنها نمی باشد و یا اجرای آن در حالت عادی بسیار پر
زحمت و پرهزینه می باشد ،به راحتی امکان پذیر است.
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Factory Visualization
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ساخت انیمیشن از فرآیندها و مکانیزم ها
در مورد فرآیندهایی که دیدن فعل و انفعاالت آنها غیر ممکن است و یا
مکانیزم هایی که امکان فیلم برداری از آنها وجود ندارد ،انیمیشن سه بعدی
راه حلی بسیار مناسب بوده و می تواند با دقت بسیار باال آنها را شبیه سازی
کند.
■ استودیو هنرهای زیبا عالوه بر توانایی ساخت انیمیشن سه بعدی
واقع گرایانه از فرآیندها ،قابلیت ساخت و نمایش پیچیده ترین مکانیزم های
داخلی و نحوه عملکرد دستگاههای مختلف را دارد.
■ در این حالت مدل سه بعدی محصوالت ابتدا در نرم افزارهای مهندسی
مکانیک با دقت بسیار باال مدلسازی شده و پس از انتقال به نرم افزارهای
سه بعدی هنری با ایجاد ماده و متحرک سازی مکانیزمها و فرایندها ،از آنها
تصاویر واقعگرایانه با کیفیت باال تولید می گردد.
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Industrial Process Animation
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برخی از بزرگانی که افتخار همکاری با آنها را داشته ایم
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