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محصــول  تــا  ایــده  از  آســان  ســفری 



تمام نیازهای شما زیر یک سقف
All you need in one place

ــش از  ــی، پی ــفارش، طراح ــد س ــی فرآین ــیم در ط ــردا در تالش ــران ف ــا در ای م
ــه  ــما ب ــورات ش ــل تص ــد تبدی ــل، فرآین ــاپ و تحوی ــس از چ ــاپ، پ ــاپ، چ چ
محصــول نفیــس چاپــی را مدیریــت و اجــرا کنیــم. ســفری کــه رویاهــای 
ــرای  ــود. ب ــاده می ش ــرواز آم ــرای پ ــی آورد و ب ــال در م ــان ب ــرای برندت ــما ب ش
ــم.  ــم آورده ای ــرد ه ــا گ ــت را یک ج ــه الزم اس ــر آنچ ــا ه ــدف م ــن ه ــام ای انج
ــوع و انحصــاری،  ــت، متن ــا کیفی ــه بســیار ب ــواد اولی ــوآور، م طراحــان خــالق و ن
ماشــین آالتی کــه کارهــای ویــژه ای را بــا ســرعت و کیفیــت بــاال انجــام می دهنــد 
ــد  ــود پیون ــص خ ــزه ی تخص ــا معج ــه را ب ــال ها تجرب ــه س ــی ک ــتاد کاران و اس
ــت.  ــی داده اس ــس فراوان ــه نف ــاد ب ــا اعتم ــه م ــا ب ــن توانمندی ه ــد. ای زده ان

از آنجــا کــه می دانیــم هــدر دادن یــک ایــده ی خــوب وحشــتناک اســت، 
و  نظــر می گیریــم  در  را  تولیــد  ملزومــات  و طراحــی  مرحلــه ی ســفارش  از 
را بــه درســتی کنتــرل می کنیــم.  تــا تحویــل بــه مشــتری تمامــی آنهــا 



ــدار مشـــتریـان بر مـــ
ســفارش از مشــتری آغــاز و بــه او ختــم 
می شــود. مــا همــواره بــاور داشــتیم 
ــراغ  ــندد چ ــتری می پس ــه مش ــه آنچ ک
ــالوه  ــا ع ــم ت ــالش کردی ــت. ت راه ماس
ــتری  ــته های مش ــر خواس ــز ب ــر تمرک ب
ــازار  ــه ب ــدی ب ــالیق جدی ــاله س ــر س ه
ــت  ــر رضای ــم حداکث ــا بتوانی ــم ت بیاوری
مشــتریان مان را جلــب کنیــم. ایــران 
فــردا همــواره بخشــی از ظرفیــت تولیــد 
خــود را در اختیــار محصــوالت تبلیغاتــی 
شــرکت های داخلــی و خارجــی قــرار 
داده اســت. مــا بــا ارایــه گســتره ی 
بی نظیــری از خدمــات و محصــوالت بــه 
ــود را  ــرکت ها، خ ــازمان ها و ش ــن س ای
ــا انعــکاس  ــم ت وقــف بهترین هــا می کنی
ــان   ــت آن ــوری از هوی ــب و در خ مناس
ــت  ــم و  در راه محافظ ــود آوری ــه وج ب
از هویــت برنــد آن هــا همــراه مطمئنــی 

ــیم. باش

ــت در طراحــی خالقیـــ
ــای  ــه چالش ه ــا ب ــخ م ــت پاس خالقی
ــت  ــه خالقی ــت چراک ــان اس پیش روی م
ــرای  ــب ب ــتری مناس ــی بس و آزاداندیش
کارآمــد  و  جدیــد  ایده هــای  تولیــد 
و  طــراح  جــوان  نیروهــای  اســت. 
ــری  ــوآوری و انعطاف پذی ــا، ن ــالق م خ
رکنــی اساســی در فعالیت هایشــان  را 
می داننــد. در طراحــی محصوالت مــان 
اگرچــه زیبایــی  را بــه عنــوان مهم تریــن 
امــا  می گیریــم،  نظــر  در  فاکتــور 
هیــچ گاه ایــن زیبایــی از کاربــردی بــودن 
بــه  مــا  نمی کاهــد.  محصوالت مــان 
ــدگان  ــن تولید کنن ــی از برتری ــوان یک عن
ــی   ــی و صحاف ــس چاپ ــوالت نفی محص
ــی را در  ــن طراح ــواره زیباتری ــران هم ای
ایده هایمــان  کاربردی تریــن  خدمــت 

ــم. ــرار داده ای ق

کیفیـــــت در تولیـــد
مــا  از  را  تولیــدات  مرغوب تریــن 
ــل  ــه دلی ــا ب ــوالت م ــد. محص بخواهی
برخــورداری از بهتریــن مــواد اولیــه، 
ــاپ،  ــش از چ ــین آالت پی ــن ماش بهتری
ــم  ــور و تی ــاپ کش ــس از چ ــاپ و پ چ
بی شــک  تولیــد،  و  طراحــی  مجــرب 
هنــر  بــازار  رده هــای  باالتریــن  در 
ــد و رده ای  ــرار می گیرن ــاپ ق ــت چ صنع
ــی  ــا جمع ــد. م ــدا می کن ــی پی بین الملل
از بهتریــن متخصصــان کارگاه هــای چاپ 
و صحافــی کشــور هســتیم. ما با داشــتن 
بیــش از سی ســال تجربــه در هنر-صنعت 
چــاپ ایــران و دســت و پنجــه نــرم کردن 
بــا کاســتی های موجــود، همــواره تــالش 
کرده ایــم بهتریــن و بــا کیفیت تریــن 
ــه  ــن تجرب ــیم. ای ــته باش ــد را داش تولی
ــه  ــل ب ــان نس ــن کارکن ــی در بی ــه خوب ب
نســل منتقــل و روزآمــد شــده اســت تــا 
ــیم. ــته باش ــغ داش ــا و بال ــازمانی پوی س



حضــور خــود را طراحـی کنیـد
اســتودیو طراحــی و ایده پــردازی ایــران فــردا شــبکه ای از عکاســان، طراحــان صنعتــی، طراحــان 
گرافیــک و متخصصــان چــاپ و صحافــی  و هنرمنــدان دیجیتــال اســت کــه بســته بــه نــوع 
ــا یکدیگــر بــه مشــارکت خــالق و هدفمنــد می پردازنــد. پــس از ادراک  و نیــاز پــروژه جــاری ب
مناســب از نیازهــا و خواســت های شــما، گــروه طراحــی تمــام تــالش خــود را در جهــت تولیــد 
تجربــه ای تــازه بــه کار می بندنــد. طراحــان مــا بــا تولیــد محصــوالت اختصاصــی بــا ویژگی هــای 

ــد.  ــرژی هم راســتا می دهن ــان ان ــه برندت ــد شــما، ب برن

اســتدیو طراحــی ایــران فــردا هــر ســاله مجموعــه ای از محصــوالت جدیــد را بــا عنــوان ســری 
ســال بــه مشــتریان ارایــه می دهــد. ایــن مجموعــه محصــوالت کــه قابلیــت اختصاصی ســازی 
شــدن را دارنــد شــامل کتــب نفیــس، دفترچــه و سررســید های نفیــس، تقویم هــای دیــواری و 

رومیــزی، فولدرهــا، هدایــای تبلیغاتــی، قــاب چرمــی و برخــی ملزومــات اداری می شــود. 

ــه  ــد و در ارای ــا می پیوندن ــه م ــا ب ــاس پروژه ه ــی براس ــان صنعت ــبکه ای از عکاس ــن ش در ضم
ــات  ــردن امکان ــه ک ــی و اضاف ــی طراح ــتدیو توانای ــن اس ــد. ای ــاری می کنن ــا را ی ــات م خدم
ــد  ــما می توانی ــوژی ش ــن تکنول ــک ای ــا کم ــما را دارد. ب ــوالت ش ــه محص ــزوده ب ــت اف واقعی
ــد نوشــته،  ــا بــدل کنیــد و امکاناتــی مانن ــه یــک چندرســانه ای زیب محصــول چاپــی خــود را ب
ــه محصــول  ــی را ب ــوای تعامل ــا محت ــم، انیمیشــن، اشــیاء ســه  بعــدی و ی صــدا، عکــس، فیل

ــد.  ــه کنی ــی خــود اضاف چاپ



پیــش از چــــاپ
در حیــن فرآینــد پیــش از چــاپ فعالیت هــای بســیاری در جهــت اطمینــان از کیفیــت پلیــت خروجــی 
صــورت می گیــرد کــه بــه صــورت کلــی ابتــدا بخــش نشــر رومیــزی، ســپس بخــش کنتــرل کیفیــت و 
آماده ســازی 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 عــالوه بــر انجــام فعالیت هــای 
گوناگــون و پر حجــم بــا توســعه دانــش فنــی توانســته اســت همــواره روزآمــد باشــد و مشــاور و مجــری 
ــی،  ــذاری AM و FM و تلفیق ــاوت ترام گ ــا باشــد. انتخــاب درســت روش هــای متف ــن مشــتریان م امی
ــد  ــد تولی ــی می توان ــوع ســفارش و ویژگی هــای محصــول نهای ــرام و پراکندگــی آن براســاس ن شــکل ت

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 مرحلــه ی 
ــتفاده  ــد. اس ــه کن ــتریان ارای ــه مش ــوالت را ب ــن محص ــد کیفی تری ــاپ می توان ــان چ ــا پای ــاپ ت ــش از چ پی
ــان را  ــت محصوالت م ــاپ کیفی ــش از چ ــه ی پی ــفارش در مرحل ــوع س ــه ن ــه ب ــا توج ــذاری ب ــواع ترام گ از ان
ــواد  ــن م ــا، اســتفاده از بهتری ــی بخش هــای ســازمان م ــد تمام ــه مانن ــز ب ــه نی ــد. در چاپخان ــز می کن متمای
اولیــه و ماشــین آالت ویــژه و نیــروی انســانی کاردان از توامندی هــای ماســت. چاپخانــه مــا امــکان چــاپ بــا 

مرکب هــای 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 بین المللــی 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 می توانــد تجربــه ای بــه یاد ماندنــی بــرای مخاطبــان ایجــاد 
ــذت  ــا هدیــه دادن بهترین هــا و نفیس ترین هــا ل ــد. معتقدیــم مشــتریان مــا از داشــتن و ی کن
می برنــد و حواسشــان هســت کــه بهتریــن محصوالت را ارســال کنند. ایــران فردا یکــی از کارآترین 
و چاالکتریــن مجموعه هــای صحافــی نفیــس کشــور اســت. آنچــه مــا در واحــد صحافی مــان 
می توانیــم انجــام دهیــم بیــش از آن چیــزی اســت کــه در ذهن تــان تصــور می کنیــد. 
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مرحلــــه پایانـــــی 
مــواد  نــوع  بــه  بســته  شــما  جلــد 
مصرفــی اش می توانــد  بــه شــکل های 
متنــوع در بیایــد و محل هــای مختلــف آن 
ــد  ــد می توان ــا بریــده شــود. جل حکاکــی ی
یــا  و   پارچــه، چــوب  از چــرم، جیــر، 
ــود.  ــاخته ش ــف س ــواد مختل ــی از م ترکیب

 انــواع کـوب 
 داغی، سفید،طوسی، نقره ای، طال

 سلفــــــون 
براق، مات، سطح نرم، سطح ضد خش

 UVپوشــش 
 ظهر نویسی یا طرح های جال داده شده  با 
مدل های مختلف درخشان، معطر، ترکیبی.

 لب چاپ و لب رنگ

 لوازم جانبــی 
پالک های فلزی کوچک با شکل های مختلف

زبانه آهنربایی
روبان داخل صفحات کتاب

باند کشی 
جیب داخل جلد 

جعبه 
انواع مختلف بسته بندی

) جعبه ای، فویلی، قرار دادن در پالت (
کیف کتاب

حافظه فلش 
دور چاپ 
دور رنگ
لب گرد

طرح دوخت 
برش های مناسب برای جا انگشتی

سوراخ کردن گوشه ها و داخل صفحات



 قاب چرم 

 کتاب نفیس



مشــتریان

. . . و



محصــول  تــا  ایــده  از  آســان  ســفری 

 تهــران، خیابــان شــریعتی، 
شــیراز،  بهــار  از  پائین تــر 
بیــن میثــاق 5و6، پــالک 300
7 7 5 1 2 0 2 0 2ـ 1
7 7 5 0 6 2 8 7
w w w . i e f o r g . c o m
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