
 وروزن آنالین فراخوان نمایشگاه
  

 
کمیته نمایشگاه های انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران در آستانه ی سال نو در جهت معرفی آثار و توانمندی 

آثار گرافیک با موضوع نوروز و سال نو می آنالین های اعضا، اقدام به انتشار فراخوان برای برپایی نمایشگاه 
 .نماید

 

 :موضوع
 ۱۳۹۹، سال نو، نوروز •

 
 :بخش ها

به  …صنعتی، تجاری، فرهنگی و گان سفارش دهند  الف. آثار طراحی شده بر اساس سفارش واقعی
 .سال نومناسبت 

 .با درج لوگوی انجمنعمودی  پیکسل  1080در 1920در قطع  نوروز  استوری تبریک   ب.
 

 :مدیاهای مورد پذیرش
A. کارت تبریک 
B. سموشن گرافیک 

 
 :مقررات عمومی

 .رسمی انجمن می توانند در این رویداد شرکت کنندفقط اعضای  •
 به نمایشگاه راه خواهند یافت. ۱۳۹۹، سال نو، نوروزفقط آثار مرتبط با موضوعات  •
 .باشدیآثار آزاد م یاجرا  وهیو ش کیتکن •
(آثار سریالی یک اثر محسوب می اثر می تواند ارسال نمایددو اثر و در مجموع  یکهر فرد از هر مدیا  •

 .شود)
همکاری دیگر همکاران، در توضیحاتی  سمتدر صورت همکاری افراد دیگر در طراحی اثر حتما نام و  •

 همراه ایمیل ارسال ذکر شود.
 شود. یمحسوب م ازیامت ،موکاپ از اثر منتشر شده ایارسال عکس  •
 حتما به زبانو (نام و نام خانوادگی، کد عضویت، مدیا،شماره همراه)  ریمطابق نمونه ز  ستیبا یآثار م •

 شود. ینام گذار  یسیانگل
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  .راه پیدا نخواهد کرد نمایشگاه به نشود گذارینام بند این با منطبق که هاییتوجه: فایل
به  2MB لیو حداکثر حجم فا  150DPIدقت  ، JPGفرمت  بااصلی ابعاد  درآثار گرافیک  لفای است زمال •

 ارسال شود. RGBصورت 
 ارسال شود. 25MB لیو حداکثر حجم فا  MP4فرمت  با دقیقه، 1حداکثر  آثار موشن گرافیکس •
  شود.ارسال  nowrooz@igds.ir لیمیا نشانی به فقط  اسفند سال جاری هفتمتاریخ تا  ستیبا یمآثار  •
 یو انتشار در قالب ها  یغاتیتبل ،یشگاهینما  یها  تیفعال در یآثار ارسال مجاز است از رخانهیدب •

 .دیمختلف با ذکر نام طراح استفاده نما 
 است. فراخوانبرگزار کنندگان  ینشده به عهده ینیب شیدرمورد مسائل پ یر گی میتصم •
 است. الذکرفوق طیشرا  یتمام رفتنیبه منزله پذ  فراخواناثر به  ارسال •

 


