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CALC IS WITH YOU ...

 کالک یک مجموعه نوآور و فعال در زمینه ى تبلیغات
 و بازاریابى است که با تکیه بر خالقیت و استعداد

تیم خود هر روز در حال رشد و توسعه مى باشد
 این مجموعه با توجه به نیازهاى روز و شناخت علمى
 بازار، اقدامات و ابتکارات بازاریابى در عصر جدید
اختیار در  را  خود  خالقانه  هاى  ایده  و  ها   روش 
انتظار از  تا خدماتى فراتر   مراجعین قرار مى دهد 
و الملل  بین  سطح  در  ارائه  قابل  و   مشتریان 
 همچنین بهینه سازى هر چه بیشتر در هزینه ها را

ارائه مى دهد

کالـک یـادت نـره

WHAT ALSO DO

Strategy Planning
Analytics & Research
Business Strategy
Naming & Tagline

Brand Identities
Dentity Design
Logo Creation
Art Direction
Photography

Digital Design
Web, Mobile & App Design & UX,UI
Design
Responsive Design
Content Strategy

Teaser
Industrial Movie
Motion Graphic Design
Commercial Movie
Advertising

Development
Fronted Development
Backend Development
Quality Assurance
Maintenance

Campaign Creation
Copywriting

Multimedia Design
Print Design
Packaging Design

Illustration
Advertising
Editorial
Publishing
Print

WHAT WE
DO

ABOUT US
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AT A GLANCE
یکى از مزیـت هاى فوق العاده تبلیغات محیطـى قرار گرفتن آن در دید عموم اسـت، چرا که فرد خواه ناخواه تبلیـغ را دیـده و مى توانـد نظر او را جلب 

کند و اثر گذارى بسیار خوبى داشته باشد. تبلیغات محیطى یکى از به یاد ماندنى ترین انواع تبلیغات است.

پیشرفت در هر جامعه اى، رابطه مستقیم با تخصصى شدن علوم در آن جامعه دارد. مشاور تبلیغات و بازاریابى بر دو موضوع بازاریابى و تبلیغات 
احاطه دارد و براى ایجاد و اجراى استراتژى بازاریابى و ارتقاء محصوالت و خدمات شرکت کمک مى نماید.

استراتژى بازاریابى با توجه به شناخت کامل از برند، کسب و کار، صنعت و مشتریان تنظیم و تدوین میشود و اگر به درستى مشخص شده باشد، 
بازاریابان و صاحبان کسب و کار مى توانند با توجه به آن برنامه هاى بازاریابى خود را تنظیم کنند و مطمئن باشند که اجراى آنها تاثیر قابل توجهى بر 

عملکرد برند خواهد داشت.   

GRAPHIC DESIGN HOME
We are full service
Branding + Design + Strategy + Marketing

 
برند ذهنیت و چیزى است که مردم درباره شما مى گویند.

تا جایى که وقتى اسم شـما گفته مى شود، تصویرى کلى در 
ذهنشون شکل مى گیرد.

یک برند موفق، براى جذب و اعتماد مشترى هر روز تالش
میکند که این امر با تحقیــق، بررسى بازار، جلب اعتــماد و 
رضایــت مشـــترى و همچنـین تعییـن اسـتراتــــژى هـدف 

امکان پذیر است.

براى داشـتن برندى موفـق، نیاز به زمان است و در مدتـى 
کوتاه نمى توان به آن رسید. شــما باید براى برند خود یک

هدف مشخص داشته باشید.
 

کاتالوگ یکى از انـواع تبلیغاتــى ست که براى معـرفــى و 
چشم انداز شرکت، محصوالت و پروژه ها، خدمات انجـام 

شده براى مشتریان ارائه مى گردد.
همچنین با استفاده از کاتالوگ مى توان طرز اســتفاده از 

محصول را به صورت کتابچه راهنما بیان کرد.

بروشورها، مجموعــه اى از اطالعـات جزئــــى از یک نــوع 
محصول و نحوه استفاده از آن مى باشد.

هویت بصـــرى، مجموعه ست از عناصر برنــد شــما براى 
نشان دادن تصویر کسب و کار به مخاطب.

یکى از همین عناصر لوگو اســت که در واقع بناى اصلــى
هویت بصرى برند شماست.

لوگو باید به سادگى بیان کند که شما که هستید.
مناسب با حیطه و صنعت کاریتان طراحى شود.

طبق مد روز طراحى نشود، چرا که آینده کسب و کار شما 
بیش از چند ماه است.

طراحى لوگو / هویت بصرىطراحى کاتالوگ / بروشوربرندینگ

 امروزه به دلیل تغییر نوع مصرف و رفتار
خالقانه بسیار  تبلیغات  کنندگان   مصرف 
هاى پیام  رساندن  منظور  به  اند.   شده 
جلوه متفاوت  و  مخاطبان  به   تبلیغاتى 
 نمودن، مطالعات استراتژیک خالقانه براى

شرکت هاى تبلیغاتى امرى ضرورى است
 دشوارترین کار در تبلیغات برقرار کردن
و اخالقى  اصول  و  خالقیت  میان   تعادل 

 حرفه اى مى باشد

تبلیغات محیطى

خدمات مشاوره اى

LOGO CATALOG BRANDING
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بروشورها معموال ارزان تر هستند و در اندازه هاى مختــلف
چاپ مى شوند.



با تمام وجود به قدرت ایده ها براى تغییر نگرش ها باور داریم.

نهایت تالش مان را مى کنیم که به مشتریان مان پیاده سازى راه حل هایى براى موفقیت و الهام بخشیدن در 
کسب و کار ارائه دهیم. 

جذب و حفظ مشترى با خدمات فوق العاده و تجربه ى رضایتمندى از کالک.
گسترش ایده ها.

تبدیل شدن به یکى از آژانس هاى تبلیغاتى محترم، موفق و سودمند.

میزان بکارگیرى آخرین تکنولوژى ها و قابلیت همراهى با بروزترین روندها.
استفاده از آنالیز و تجزیه - تحلیل براى بررسى خروجى اقدامات خود.

انجام کار گروهى با افراد با انگیزه، عالقه مند، خالق، انعطاف پذیر و حرفه اى.
آنچه قابل انجام است را متعهد شده و خروجى کار خود را تضمین مى نماید.

خالقیت و ابتکار عمل

چشم انداز

اهداف

ارزش ها

خدمات

We love whtat we do and it is shown in what we do.

STRATEGY
Our studio was built on the idea of creating the amazing. A studio that is passionate about progress, giving our head and heart to clients who are ready
to change. We are graphic designers, illustrators, programers, developers, creative junkies who each bring the own talent and perspective the table for 
one common goal of making great work killer design.
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LOGO
DESIGN
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STATIONARY
DESIGN
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Mercedes-Benz Magazine٤۹ www.setarehiran.com ٤۸

The Concept A Sedan (length/width/height: ٤٥۷۰۱٤٦۲/۱۸۷۰/ mm) has been designed with 
the proportions of a dynamic, coupé-like and simultaneously compact, premium sedan. This 
aim is emphasized by the traditional three-box design featuring short overhangs, especially 

and the higher beltline. 
The muscular-seeming wheel arch design featuring a reduced arch dimension emphasize 
the exclusive ۲۰ inch wheels. The light alloy wheels radiate technical precision with their 

coated with a UV paint and it is exposed to ultraviolet light. As a result, the headlamps 

windows all-round as well as a large, panoramic glass roof.

Mercedes-Benz Magazine٤۹

MAGAZIN
DESIGN

 14

www.setarehiran.com ۱۲

E

E

E

Steering Pilot
Distance Pilot DISTRONIC

Pre-Safe IMPULSE
 (Multibeam LED) LED

Active Brake Assist
Pre-Safe PLUS Speed limit Pilot
Linguatrionic Voice Control Sys

Attention Assist Active Bonnet
Headup Display

Parking Pilot
Pre-Safe Brake Touchpad

Magic Vision Control

www.setarehiran.com ۷۰www.setarehiran.com ۷۰

colour scheme which perfectly underlines the digital innovations. 

the digital control and display interfaces. As a contrast to the 

Mercedes-Benz is currently working on for series use. 

In the front luggage area of the Vision Mercedes-Maybach ٦ is 

a set of two suitcases, exclusively created for the vehicle. Here 

too the designers have followed the sensual, pure design idiom 

of Mercedes-Benz. Plenty of space has also been provided for 

further additions such as picnic accessories or personal items.

Dipping into the future: a fusion of 
analogue and digital experience
Ever since Mercedes-Benz invented the car ١٣٠ years ago, driving 

has been a source of enjoyment and delight. With the increase in 

digitisation comes a simultaneous need for sustainable analogue 

solutions, the design of which has been emphasised and in places 

exaggerated in the concept car. In the Vision Mercedes-Maybach 

٦ this can be seen above all in the «hyperanalogue» instruments 

with needles and circular, crystal-look displays. 

displays and act as a reference to the unique history of Mercedes-

Benz. In contrast, other display elements are digitally integrated 

into a continuous glass trim part. Information about the seat, 

for example, can be shown on this digital strip. Map information 

is also shown in the front area of the strip. Menu content is 

extended along a digital line which extends to the sides as far 

as the occupants, who can set their own content ergonomically 

using touch control. 

related data and geographical information is shown across 

its full width, augmenting the outside world with additional 
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CATALOGUE
DESIGN
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CATALOG
DESIGN
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CATALOG
DESIGN
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CATALOG
DESIGN
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COVER BOOK
DESIGN

23PRINTING & ADVERTISING AGENCYwww.calcco.net



BROCHURE
DESIGN
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دیجیتال مارکتینگ چیست؟
 بازاریابى دیجیتال، یعنى استفاده از ابزارهاى موجود در اینترنت و دنیاى
روش این  در  واقع  در  محصوالت.  و  خدمات  بازاریابى  براى   دیجیتال 
 بازاریابى بیشتر وابسته به رسانه هاى دیجیتالى مثل شبکه هاى اجتماعى
 هستیم. استفاده از شبکه هاى اجتماعى به نوعى به بازاریابى دیجیتالى ما
 کمک مى کنند. حال فرقى نمى کند بازاریابى ما در شبکه هاى اجتماعى به

صورت رایگان یا شامل هزینه باشد

 استفاده از هر نوع رسانه اى که مربوط به کسب و کارهاى دیجیتال است
بهینه از  استفاده  با  مثال  کند.  کمک  ما  دیجیتال  بازاریابى  به  تواند   مى 
 سازى سایتمان براى موتورهاى جست و جو مى توانیم از طریق موتورهاى
 جست و جو و به ویژه گوگل مشتریان زیادى را با محصوالت و خدمات خود

آشنا کنیم
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MARKETING
CONTENT

DIGITAL
MARKETING
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DIGITAL
MARKET ING
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WOULD YOU LIKE TO HAVE A WEBSITE?

WEB
DESIGN
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THE ULTIMATE GUIDE TO
PRODUCT PACKAGING
DESIGN

PACKAGING
DESIGN
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Hand luggage
DESIGN
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PHOTOGRAPHY

FOOD
ADVERTISING

 Design + Marketing

عکاسى مواد غذایى

 عکاسى مواد غذایى زیر مجموعه اى شیرین و زیبا از
 عکاسى صنعتى به شمار مى رود. عکاسى مواد غذایى
 عمدتا به منظور سر ذوق آوردن بیننده و جذب مشترى
آن در  تبلیغاتى  بعد  و  است  محصوالت  براى   بیشتر 
سلیقه، عکاسى  رشته  این  در  است.  پررنگ   بسیار 
میانبرهاى و  فریبنده  هاى  حقه  صبر،  کمى   چیدمان، 

هوشمندانه عکسى مطلوب را مى آفریند

PHOTOGRAPHY
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INDUSTRIAL
ADVERTISING

 عکاسى صنعتى و تبلیغاتى مى بایست تمام خصوصیات یک عکس حرفه اى را در بر گیرد و به مولفه هاى مهم دیگرى نیز
 نیازمند است. هدف از عکاسى صنعتى تنها معرفى کاال نیست، بلکه تشویق و ترغیب مشترى به خرید و استفاده آن از
 محصول است. به بیان ساده تر عکس تبلیغاتى مى بایست بیننده را به خرید کاال ترغیب کند درست به مانند یک تیزر! اما

با راه و روشى متفاوت
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INDUSTRIAL
ADVERTISING
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 عکاسى صنعتى و تبلیغاتى مى بایست تمام خصوصیات یک عکس حرفه اى را در بر گیرد و به
 مولفه هاى مهم دیگرى نیز نیازمند است. هدف از عکاسى صنعتى تنها معرفى کاال نیست، بلکه
تر عکس بیان ساده  به  از محصول است.  و استفاده آن  به خرید  و ترغیب مشترى   تشویق 
 تبلیغاتى مى بایست بیننده را به خرید کاال ترغیب کند درست به مانند یک تیزر! اما با راه و

روشى متفاوت

عکاسى صنعتى
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INTERIOR
ADVERTISING
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BILLBOARD
DESIGN
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ADVERTISING
DESIGN
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CALENDER
DESIGN
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www.calcco.net

021 - 22 34 74 29 ,36
calccoir@gmail.com
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Details at:
calccoir
calccoir


