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 جهان بانوروغن برند  و لیبل فراخوان طراحی بطری

 جُان باوًريغه  ي لیبل فراخًان طراحی بطری

اهزٍس زر تاسار رلاتتی رٍ تِ رشس هحصَالت هصزفی، طزاحی ٍ استفازُ اس تستِ تٌسی ّای هتوایش، ًمشی تی تسیل 

زر ایجاز هشیت رلاتتی ایفا هی وٌس. اس ایي رٍ زاشتي رٍیىززی جاهغ ًگز تِ همَلِ طزاحی تستِ تٌسی ضزٍری تز اس 

تستِ، تلىِ شاذص ّایی ّوچَى گزافیه ٍ ساذتار  ّز سهاى زیگزی است؛ رٍیىززی وِ ًِ تٌْا واروزز حفاظتی

جْاى جذاب، اهىاى تَلیس ارساى، لحاظ فاوتَرّای سیست هحیطی ٍ ... را ًیش هس ًظز لزار زّس. زر ّویي راستا تزًس 

اس هترصصاى ٍ ّویي طَر ػاللِ هٌساى تِ حَسُ طزاحی تستِ تٌسی زػَت هی وٌس زر ذلك ایسُ ٍ طزاحی تاًَ 

 .هشاروت ًوایٌس جْاى تاًَرٍغي  ٍ لیثل تطزی

 اَداف برگساری

 ارائِ فزصت تِ طزاحاى ٍ هترصصاى حَسُ تستِ تٌسی تزای اجزای ػولی ایسُ ّا 

 وشَر ٍ ایجاز فضای ّوىاری هشتزن زر پزٍصُ ّای آیٌسُ هٌطمِ ٍ شٌاسایی استؼسازّای هَجَز زر 

 ووه تِ تَسؼِ رٍیىززی ػلوی تز تِ همَلِ تستِ تٌسی زر وشَر 

 ُتْزُ هٌسی اس ایسُ ّای هترصصاى ٍ ػاللِ هٌساى تِ حَسُ تستِ تٌسی زر طزاحی ًْایی هحصَل هَرز اشار 

 مًضًع ي ريیکرد

 جْاى تاًَطزاحی تطزی شفاف زستِ زار هٌاسة تزای ػوَم هحصَالت رٍغٌی تزًس 

، )طزاحی  تطزی اًجام گزززتا طزاحی لیثل تا زر ًظز گزفتي َّیت ساسهاًی تزًس جْاى تاًَ ٍ ّوچٌیي ّورَاًی 

 لیثل رٍغي سزخ وززًی ٍ رٍغي پرت ٍ پش(

هی تاشس، زستِ  84شفاف تا زّاًِ استاًسارز  PET هتزیال هَرز ًظز تزای تَلیس تطزی هذوَر تًضیحات تکمیلی:

هَرز ًظز جْت استفازُ زر هحصَل فَق زستِ استاًسارز ایٌشرت شسُ تز رٍی والي ّای فؼلی ایي تزًس هی تاشس. 

 .زر ًظز گزفتِ شَز لیتزی 7ٍ  لیتزی 5.9حجن گالي هی تایست 

 شرکت کىىدگان گسترٌ

 َیاى طزاحی صٌؼتی ٍ ّوِ ػاللِ هٌساى تِ ایي حَسُهترصصاى ٍ طزاحاى حزفِ ای تستِ تٌسی، زاًشج

 دايری شاخص َای

 سیثایی، ًَآٍری ٍ توایش طزح 

  جْاى تاًَّورَاًی تا َّیت تزًس 

 ًوایش هٌاسة لیثل 

 وارایی هٌاسة ٍ رػایت الشاهات ارگًََهیه 

 التصازی تَزى 

 اهىاى پذیزی تَلیس 



 

 

 عمًمی مقررات

ػالٍُ تز حذف طزح اس هساتمِ هشوَل هحزٍهیت ّای زیگز ٍ جثزاى احزاس وپی تَزى طزح زر ّز هزحلِ ، 

 .ذسارتْای احتوالی ذَاّس تَز

هحفَظ است ٍ ولیِ حمَق هازی ٍ هؼٌَی  ذاٍر زشتحك استفازُ اس طزحْای تزگشیسُ تزای تَلیس تَسط شزوت 

 .ایي آثار هتؼلك تِ ایي شزوت است

 .هرتار استشزوت ذاٍر زشت زر رز یا لثَل ّز یه اس آثار 

 مسابقٍ ایسٌج

  ریال 4.444.444;: اٍل ًفز 

 ریال 94.444.444ًفز زٍم: 

 ریال 74.444.444ًفز سَم: 

 زمان بىدی جديل

 ==57 تیز >6آذزیي هْلت ارسال آثار: 

 ==57 هززاز 5زاٍری آثار ٍ اػالم ًتایج: 

 ==57هززاز  8تزگشیسُ تارید  اتجایشُ تِ ًفز اّساء

 آثار ارسال وحًٌ

 یا اسطزیك ایویل CD زر چارچَب سیز زر لالة تیز >6رٍس  :5تواهی آثار تایس تا ساػت 

(info@khavardasht.co) ًٍِالغ زر استاى گلستاى، شْزستاى ػلی آتاز وتَل،  شزوت ذاٍرزشت تِ زتیزذا

 :تحَیل زازُ شًَس  تلَار اهام رضا)ع(، شزوت ذاٍر زشت

 ُتلفي ّوزاُ، ایویل هشرصات طزاح/طزاحاى شاهل ًام، شوار 

  ساًتی هتز تِ ّوزاُ ًمشِ ّای اجزایی 94*4;پَستز طزح پیشٌْازی زر اتؼاز 

 فایل سِ تؼسی طزح زر یىی اس فزهت ّای رایج(STEP ،DWG ،3DM ،OBJ ٍ ...) 

 78666595;45ٍ   :4:>=:557=4 :ّواٌّگی تیشتز

                                                                 


