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ســفری آســان از ایــده تــا محصــول

تمام نیازهای شما زیر یک سقف
All you need in one place
مــا در ایــران فــردا در تالشــیم در طــی فرآینــد ســفارش ،طراحــی ،پیــش از
چــاپ ،چــاپ ،پــس از چــاپ و تحویــل ،فرآینــد تبدیــل تصــورات شــما بــه
محصــول نفیــس چاپــی را مدیریــت و اجــرا کنیــم .ســفری کــه رویاهــای
شــما بــرای برندتــان بــال در مــیآورد و بــرای پــرواز آمــاده میشــود .بــرای
انجــام ایــن هــدف مــا هــر آنچــه الزم اســت را یکجــا گــرد هــم آوردهایــم.
طراحــان خــاق و نــوآور ،مــواد اولیــه بســیار بــا کیفیــت ،متنــوع و انحصــاری،
ماشــینآالتی کــه کارهــای ویــژهای را بــا ســرعت و کیفیــت بــاال انجــام میدهنــد
و اســتاد کارانــی کــه ســالها تجربــه را بــا معجــزهی تخصــص خــود پیونــد
زدهانــد .ایــن توانمندیهــا بــه مــا اعتمــاد بــه نفــس فراوانــی داده اســت.

از آنجــا کــه میدانیــم هــدر دادن یــک ایــدهی خــوب وحشــتناک اســت،
از مرحلــهی ســفارش و طراحــی ملزومــات تولیــد را در نظــر میگیریــم و
تــا تحویــل بــه مشــتری تمامــی آنهــا را بــه درســتی کنتــرل میکنیــم.

بر مـــــدار مشـــتریـان

کیفیـــــت در تولیـــد

ســفارش از مشــتری آغــاز و بــه او ختــم
میشــود .مــا همــواره بــاور داشــتیم
کــه آنچــه مشــتری میپســندد چــراغ
راه ماســت .تــاش کردیــم تــا عــاوه
بــر تمرکــز بــر خواســتههای مشــتری
هــر ســاله ســایق جدیــدی بــه بــازار
بیاوریــم تــا بتوانیــم حداکثــر رضایــت
مشــتریانمان را جلــب کنیــم .ایــران
فــردا همــواره بخشــی از ظرفیــت تولیــد
خــود را در اختیــار محصــوالت تبلیغاتــی
شــرکتهای داخلــی و خارجــی قــرار
داده اســت .مــا بــا ارایــه گســترهی
بینظیــری از خدمــات و محصــوالت بــه
ایــن ســازمانها و شــرکتها ،خــود را
وقــف بهترینهــا میکنیــم تــا انعــکاس
مناســب و در خــوری از هویــت آنــان
بــه وجــود آوریــم و در راه محافظــت
از هویــت برنــد آنهــا همــراه مطمئنــی
باشــیم.

مرغوبتریــن تولیــدات را از مــا
بخواهیــد .محصــوالت مــا بــه دلیــل
برخــورداری از بهتریــن مــواد اولیــه،
بهتریــن ماشــین آالت پیــش از چــاپ،
چــاپ و پــس از چــاپ کشــور و تیــم
مجــرب طراحــی و تولیــد ،بیشــک
در باالتریــن ردههــای بــازار هنــر
صنعــت چــاپ قــرار میگیرنــد و ردهای
بینالمللــی پیــدا میکنــد .مــا جمعــی
از بهتریــن متخصصــان کارگاههــای چاپ
و صحافــی کشــور هســتیم .ما با داشــتن
بیــش از سیســال تجربــه در هنر-صنعت
چــاپ ایــران و دســت و پنجــه نــرم کردن
بــا کاســتیهای موجــود ،همــواره تــاش
کردهایــم بهتریــن و بــا کیفیتتریــن
تولیــد را داشــته باشــیم .ایــن تجربــه
بــه خوبــی در بیــن کارکنــان نســل بــه
نســل منتقــل و روزآمــد شــده اســت تــا
ســازمانی پویــا و بالــغ داشــته باشــیم.

خالقیـــــت در طراحــی
خالقیــت پاســخ مــا بــه چالشهــای
پیشرویمــان اســت چراکــه خالقیــت
و آزاداندیشــی بســتری مناســب بــرای
تولیــد ایدههــای جدیــد و کارآمــد
اســت .نیروهــای جــوان طــراح و
خــاق مــا ،نــوآوری و انعطافپذیــری
را رکنــی اساســی در فعالیتهایشــان
میداننــد .در طراحــی محصوالتمــان
اگرچــه زیبایــی را بــه عنــوان مهمتریــن
فاکتــور در نظــر میگیریــم ،امــا
هیـچگاه ایــن زیبایــی از کاربــردی بــودن
محصوالتمــان نمیکاهــد .مــا بــه
عنــوان یکــی از برتریــن تولیدکننــدگان
محصــوالت نفیــس چاپــی و صحافــی
ایــران همــواره زیباتریــن طراحــی را در
خدمــت کاربردیتریــن ایدههایمــان
قــرار دادهایــم.

حضــور خــود را طراحـی کنیـد
اســتودیو طراحــی و ایدهپــردازی ایــران فــردا شــبکهای از عکاســان ،طراحــان صنعتــی ،طراحــان
گرافیــک و متخصصــان چــاپ و صحافــی و هنرمنــدان دیجیتــال اســت کــه بســته بــه نــوع
و نیــاز پــروژه جــاری بــا یکدیگــر بــه مشــارکت خــاق و هدفمنــد میپردازنــد .پــس از ادراک
مناســب از نیازهــا و خواس ـتهای شــما ،گــروه طراحــی تمــام تــاش خــود را در جهــت تولیــد
تجربـهای تــازه بـهکار میبندنــد .طراحــان مــا بــا تولیــد محصــوالت اختصاصــی بــا ویژگیهــای
برنــد شــما ،بــه برندتــان انــرژی همراســتا میدهنــد.
اســتدیو طراحــی ایــران فــردا هــر ســاله مجموع ـهای از محصــوالت جدیــد را بــا عنــوان ســری
ســال بــه مشــتریان ارایــه میدهــد .ایــن مجموعــه محصــوالت کــه قابلیــت اختصاصیســازی
شــدن را دارنــد شــامل کتــب نفیــس ،دفترچــه و سررســیدهای نفیــس ،تقویمهــای دیــواری و
رومیــزی ،فولدرهــا ،هدایــای تبلیغاتــی ،قــاب چرمــی و برخــی ملزومــات اداری میشــود.
در ضمــن شــبکهای از عکاســان صنعتــی براســاس پروژههــا بــه مــا میپیوندنــد و در ارایــه
خدمــات مــا را یــاری میکننــد .ایــن اســتدیو توانایــی طراحــی و اضافــه کــردن امکانــات
واقعیــت افــزوده بــه محصــوالت شــما را دارد .بــا کمــک ایــن تکنولــوژی شــما میتوانیــد
محصــول چاپــی خــود را بــه یــک چندرســانهای زیبــا بــدل کنیــد و امکاناتــی ماننــد نوشــته،
صــدا ،عکــس ،فیلــم ،انیمیشــن ،اشــیاء ســ ه بعــدی و یــا محتــوای تعاملــی را بــه محصــول
چاپــی خــود اضافــه کنیــد.

پیــش از چــــاپ
در حیــن فرآینــد پیــش از چــاپ فعالیتهــای بســیاری در جهــت اطمینــان از کیفیــت پلیــت خروجــی
صــورت میگیــرد کــه بــه صــورت کلــی ابتــدا بخــش نشــر رومیــزی ،ســپس بخــش کنتــرل کیفیــت و
آمادهســازی فایــل دیجیتــال بــرای خروجــی و در نهایــت بخــش تهیــه فیلــم یــا پلیــت هســتند .بخــش
پیــش از چــاپ انتشــارات ایــران فــردا بــا همــکاری کارکنــان فنــی و ماهــر عــاوه بــر انجــام فعالیتهــای
گوناگــون و پرحجــم بــا توســعه دانــش فنــی توانســته اســت همــواره روزآمــد باشــد و مشــاور و مجــری
امیــن مشــتریان مــا باشــد .انتخــاب درســت روشهــای متفــاوت ترامگــذاری  AMو  FMو تلفیقــی،
شــکل تــرام و پراکندگــی آن براســاس نــوع ســفارش و ویژگیهــای محصــول نهایــی میتوانــد تولیــد
بــا کیفیــت محصــوالت چاپــی را تــا حــد زیــادی تضمیــن کنــد.

خدمات پیش از چاپ و چاپ افست
مجموعــه چاپخانــه انتشــارات ایــران فــردا بــا شــناخت و تجربــه ای طوالنــی در هنر-صنعــت چــاپ از مرحلـهی
پیــش از چــاپ تــا پایــان چــاپ میتوانــد کیفیتریــن محصــوالت را بــه مشــتریان ارایــه کنــد .اســتفاده
از انــواع ترامگــذاری بــا توجــه بــه نــوع ســفارش در مرحلــهی پیــش از چــاپ کیفیــت محصوالتمــان را
متمایــز میکنــد .در چاپخانــه نیــز بــه ماننــد تمامــی بخشهــای ســازمان مــا ،اســتفاده از بهتریــن مــواد
اولیــه و ماشــین آالت ویــژه و نیــروی انســانی کاردان از توامندیهــای ماســت .چاپخانــه مــا امــکان چــاپ بــا
مرکبهــای ویــژه و همچنیــن چــاپ بــر روی ســطوح خــاص ماننــد پارچــه و جیــر را دارد.
چاپخانــه ایــران فــردا بــا دارا بــودن ماشــین آالت مــدرن ،مــواد اولیــه متفــاوت و بــا کیفیــت بینالمللــی و
نیــروی انســانی ماهــر و متخصــص آمادگــی دریافــت انــواع سفارشــات چاپــی نفیــس از قبیــل کتــب ،مجلــه،
پوســتر ،بروشــور ،اوراق اداری را در حداقــل زمــان بــا باالتریــن کیفیــت دارد.

صحافی و جعبه سازی
اثــر چاپــی بــا صحافــی چشــمگیر میتوانــد تجرب ـهای بــه یادماندنــی بــرای مخاطبــان ایجــاد
کنــد .معتقدیــم مشــتریان مــا از داشــتن و یــا هدیــه دادن بهترینهــا و نفیسترینهــا لــذت
میبرنــد و حواسشــان هســت کــه بهتریــن محصوالت را ارســال کنند .ایــران فردا یکــی از کارآترین
و چاالکتریــن مجموعههــای صحافــی نفیــس کشــور اســت .آنچــه مــا در واحــد صحافیمــان
میتوانیــم انجــام دهیــم بیــش از آن چیــزی اســت کــه در ذهنتــان تصــور میکنیــد.

 جلـــد ســــخـت
جلـــــد پارچــــهای
پوشـــش سلفــــون
جلــــــد کاغـــــذی
عطفهای تخت و گرد
 جلد نرم دوختی و ته چسب
جلــد نــرم دوختـه شـده
تـه چسب

(استفاده از چسب گرم و چسب )PUR

 جلـد سوئیســی
 مــنگنــــــــه
 سیمـی  Oشکل

مرحلــــه پایانـــــی
جلــد شــما بســته بــه نــوع مــواد
مصرفــیاش میتوانــد بــه شــکلهای
متنــوع در بیایــد و محلهــای مختلــف آن
حکاکــی یــا بریــده شــود .جلــد میتوانــد
از چــرم ،جیــر ،پارچــه ،چــوب و یــا
ترکیبــی از مــواد مختلــف ســاخته شــود.
 انــواع کـوب

داغی ،سفید،طوسی ،نقرهای ،طال

 سلفــــــون

براق ،مات ،سطح نرم ،سطح ضدخش

 پوشــشUV

ظهرنویسی یا طر حهای جال داده شده با
مدلهای مختلف درخشان ،معطر ،ترکیبی.

 لب چاپ و لب رنگ
 لوازم جانبــی

پالکهای فلزی کوچک با شکلهای مختلف
زبانه آهنربایی
روبان داخل صفحات کتاب
باندکشی
جیب داخل جلد
جعبه
انواع مختلف بستهبندی
( جعبهای ،فویلی ،قرار دادن در پالت )
کیف کتاب
حافظه فلش
دور چاپ
دور رنگ
لب گرد
طرح دوخت
برشهای مناسب برای جا انگشتی
سوراخ کردن گوشهها و داخل صفحات

 قاب چرم
 کتاب نفیس

مشــتریان

و . . .

تهــران ،خیابــان شــریعتی،
پائینتــر از بهــار شــیراز،
بیــن میثــاق 5و ،6پــاک 300
2 1ـ 7 7 5 1 2 0 2 0
7 7 5 0 6 2 8 7

w w w . i e f o r g . c o m

i n f o @ i e f o r g . c o m

ســفری آســان از ایــده تــا محصــول

