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ديجيتال مارکتينگ

طراحی گرافيک

طراحی وب سايت

عکاسی و فيلم برداری

چاپ و بسته بندی

01 خدمات بستا



   گروه بستـا با بيـش از ۵ سال
سابــقه در تبـليـغات اينـتـرنتی
طراحی وب و اپليـکيشن  ،  عکاسی
تبليغاتی ، شبـکه ها ی اجتـماعی

و...فعال است
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بستـا متشکل از يک گـروه خالق و
جوان است که توانسته درسال ها ی
فعاليـت خود با برتـريـن برنـد ها و
کسب و کارهای آنالين  همکاری کند
و تجربيـات  فراوانـی را  کسـب کند
گروه بستــا هر آنچـه شـما بـرای
کسـب وکار خود نيــاز داريــد را با
بهترين قيمت و کيفيت درمجموعه
خدمـات خود ارائه ميدهد و همواره
در تالش است شيرين ترين تجربه ی
کاری را  با کار فرمايــان گـرامی را به

.ارمغـان بيـاورد
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      ثمره ۵ سال      

تجـربه و دانش
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چاپ
طراحی لوگو و طراحی ست کامل اداری

عکاسی تبليغاتی ، فيـلم برداری و  تيزر
تبليغاتی برای خودرو

طراحی و چاپ کاتالوگ ، طراحی و چاپ
بسته بندی و محصول ، عکاسی محصوالت

عکاسی تبليغاتی ، فيلم برداری و سـاخت
تيزر تبليغاتی برای خودرو

  عکاسی ، فيلم برداری و توليد تيزر تبليغاتی

طراحی قالب اختصاصی وب سايت
چاپطراحی لوگو و هويت سازمانی ،داشبورد مديريتی پشتيبانی و سئو

طراحی و چاپ بروشور ، کارت ويزيت
کارت پستال ، بنر استند

عکاسی تبليغاتی ، فيلم برداری و ساخت
تيزر تبليغاتی

طراحی وب سايـت ، داشـبورد مديريتی
فيلم بــرداری و توليـد تيــزر تبليـغاتی 

طراحی و چاپ منو ، عکاسی محصوالت
طراحی و چاپ بيلبورد تبليغاتی

طراحی و چاپ کاتالوگ ، طراحی و چاپ
بسته بندی محصول ، عکاسی محصوالت
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طراحی وب سايت ، طراحی لوگو و ست
کامل اداری ،

طراحی لوگو و هويت سازمانی ، طراحی
وب سايت اختصاصی ، توليد محتوا و

مديريت اينستاگرام

چاپ
چاپطراحی لوگو و هويت سازمانی ،

چاپطراحی ست کامل اداری ،

طـراحی قالـب اختـصاصی وب سايت
داشبورد مديريتی پشتيبانی و سئو

 طراحی کاتالوگ و تراکت ، چاپ

طـراحی لوگو ، طـراحی تقويم رومـيزی
چاپ اختـصاصی

طراحی و چاپ ساک دستـی ،کاغذ کادو
طراحی ليبل ، طراحی و چاپ منو

طراحی و چاپ کاتالوگ ، طراحی و چاپ
بسته بندی و ليبـل محصـول ، عکاسی

محصوالت

طراحی لوگو و  هويت سازمانی ، طـراحی
و اجرای اليت باکس داخل قنادی ، طراحی

و چاپ جعبه شيرينی

طراحی لوگو و هويت سازمانی ، چاپ ، طراحی
وب سايت ، پشتيبانی و سئو توليد محتـوا و

مديريت اينستاگرام ، طراحی بيلبورد

طـراحی و چاپ ساک دستـی ،کاغذ کادو
طراحی ليبل ، طراحی و چاپ استند تبليغاتی
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pulp and paper product

طراحی لوگو و هويت سازمانی ، طراحی 
کاتالوگ ، چاپ  

طـراحی و چـاپ ليـبل و بسـته بنـدی

طراحی و چاپ کاتالوگ ، طراحی و چاپ
بسته بندی و ليبل ، عکـاسی محصوالت

طراحی و چاپ کاتالوگ ، طراحی و چاپ
بسته بنـدی و ليبل محصـول ، عکاسی

محصوالت

چاپطراحی لوگو و هويت سازمانی ،

طراحی لوگو و هويت سازمانی ، چاپ ، طراحی
وب سايت اختصـاصی ، پشتيبـانی و سئـو

توليد محتوا و مديريت اينستاگرام

چاپ سـت اداری ، چاپ کتـاب ، چاپ
استنـد نمايشـگاهی ، چاپ لوح تقـدير

ساخت تنـديس
      

طـراحی وب سايـت ، داشبـورد مديـريتـی
پشتيبانی و سئو 

طراحی وب سايـت ، داشبـورد مديريتی
  

طــراحی وب سايـت ، طــراحی کاتالوگ
عکاسی تبليغاتی ، طراحی کاتالوگ ، چاپ

   

چاپ و بسته بندی ساک خريد

طراحـی لوگو و هويـت سازمانی طـراحی
وب سايـت اختـصاصی ، توليـد محتـوا 

و مديريت اينستاگرام



   هدف ما طراحی و پياده سازی وب سايت
و حضـور پررنـگ و حـرفه ای يک بـرنـد در
دنيای مجـازی است که امـروزه از اهميت

بااليی برخوردار است
 

ما با طراحـی منـحصـر به فـرد و بــرنامه
نويسـی اختصـاصی کليـه پـروژه های خود
در زميـنه طراحـی وب سايـت شـرکتـی و
طـراحی فروشـگاه اينترنتـی همـواره تالش
کرده ايـم تا در هـر کسـب وکار وب سايت
منحصر به فرد از نظر گرافيک خاص ، عملکرد 
و کدنويسی بهينه مطابق با آخرين متدهای
گوگل ، رعايت تمامی نکات امنيتی ، ايـجاد
محتوای اصولی و رعايـت  قوانين بازاريـابی

محتوا را اجرا نماييم 

،،
،،

.
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بستا وب
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وب سايت فروشگاهی
وب سايت شخصی
وب سايت شرکتی
وب سايت خبری

داشبورد مديريتی اختصاصی
بهينه سازی و سئو وبسايت
طراحی اپليکيشن و وب َاپ

مديريت و پشتيبانی وبسايت
توليد محتوای اختصاصی
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          بستا گرافيک

 ماموريـت ما مشــاوره ، طـراحی و پيـاده

سازی هويـت سـازمانی و انــواع خـدمات
گرافيکی برای کمپانی ها و کسب و کارهای
گوناگون مطابق با باالترين درجه استاندارد
جهانـی  و بيشتـرين    سطـح    رضايتمنــدی 
مشتــری می باشـد ايـده پـردازی خالقانه
و طراحی و منحصر به فرد کارسختی نيست
ما با تکيـه بر دانـش روز و تجـربه قادر به
انجام آن با اساس استـانداردهای جهـانی
هستيم ، در کنار شما ايستاده ايم تا مسير
موفقيت برندتان را قبـل از حرکـت روشن

کنيم

    هدف شـما موفقيـت است و رضايـت
شما هدف ما. اين لبخند رضايت شماست
که ميتواند ضامن تداوم و استمرار همکاری

با ما باشد

.



09 خدمات بستا گرافيک
طراحی و بازسازی لوگو

طراحی هويت سازمانی و ست کامل اداری 

طراحی و تدوين برند بوک

 طراحی کاتالوگ ، مجله ، فولدر و بروشور

طراحی انواع تبليغات محيطی (بيلبورد ، استرابورد ، استند

طراحی قالب اختصاصی و تبليغات اينستاگرام

طراحی بسته بندی محصول

طراحی وب سايت و داشبورد اختصاصی

(
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    بستـا
استـوديو

    هدف آتليه بستا کسب رضايت و اعتماد مشتری و بازتاب جلوه های
واقعی محصوالت و خدمات با در نظر گرفتن سليقه و خواست شماست
تيم حرفه ای آتليه بستا  با تجـربه و رزومه کاری فاخر با  برنـد های برتـر
کشور در کنار شـماست تا بـرند و خدمـات شـما را به چشم نواز تـرين 
حالت ممـکن به تصويـر بکشـد . آتليه بستـا با مدرن ترين تجهيـزات و
بهترين کيفيت و دقت در کمترين زمان ممکن هر آنچه شما برای معرفی

خود به مخاطبانتان احتياج داريد فراهم ميکند
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عکاسـی تبليـغاتی

عکاسـی صنـعتی

عکاسـی مدليـنگ

فيـلم بـرداری

تدويـن فيـلم

صـداگذاری حـرفه ای

ساخت تيـزر تبليـغاتی

ساخت موشن گرافيک

ساخت استاپ موشن

    خدمات
استــوديـو
بـسـتــــا
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بستاچاپ

دپارتمان چاپ بستا فاصله ی بين مشتری
و طراح ، طـراح و چاپ خانه را برداشته و
ارتباط مستقيم و موثری را به وجود آورده
است که نتيـجه ی آن سـرعت عمـل در
رسيدن به محصول نهايی باالرفتن کيفيت

و تضمين رضايت مشتريان است
  

     هدف ما آسان کردن روند چاپ و ايجاد
اطميــنان خاطـر شما بـرای رسيـدن به
نتايج مطلوب است . تخصـص ما ارائه ی
کليـه خدمـات چاپی به صـورت حضوری
و آنالـين با کمتـرين قيمت و بيـشترين
کيفيـت و ارسـال فوری به سـراسر کشور

 است



چاپ ديجيتال

چاپ افست

چاپ پالت ، لمينت و سازه نمايشگاهی

چاپ بنر

چاپ روی

چاپ هدايای تبليغاتی

خدمات پس از چاپ

چاپ فلت بد و

چاپ نايلون

CD و DVD

CNC

صحافی  (          )
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    خدمات
بـستـــــا
چــــــاپ
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