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استودیو شهرتاش
شریک تجاری شما در دیزاین

برندینـــگ  بین المللـــی  اســـتودیو  یـــک  مـــا 
رشـــد  مـــا  اصلـــی  کار  هســـتیم.  دیزایـــن  و 
بیزینس هـــا از طریـــق دیزایـــن برند هـــای جـــذاب 
و آینده نگرانـــه بـــا تمرکـــز بـــر مفهـــوم قـــوی و 
ـــوان  ـــه عن ـــان را ب ـــا خودم ـــت. م ـــال اس ـــن مینیم دیزای
شـــریک تجـــاری شـــما در حـــوزه دیزایـــن تصـــور 

می کنیم.  
ــت را  ــن فرصـ ــاری ایـ ــریک تجـ ــک شـ ــوان یـ ــه عنـ بـ
در اختیـــار شـــما قـــرار خواهیـــم داد تـــا بـــا بهـــره  
بـــردن از خالقیـــت و تخصـــص مـــا، برنـــد شـــما بـــه 
ممکـــن  شـــکل  نوآورانه تریـــن  و  خالقانه تریـــن 
خلـــق گـــردد تـــا بـــه موفقیـــی کـــه ســـزاوار آن 
بـــه عنـــوان شـــریک  اســـت برســـد. امـــری کـــه 

تجـــاری شـــما، هـــدف غایـــی ماســـت. 
ــا یـــک ایـــده ســـاده  ــا در ســـال ۱۳۹۲ بـ ــتان مـ داسـ
در ذهن مـــان شـــروع شـــد: خلـــق و رشـــد کســـب و 

کارهـــا از طریـــق دیزایـــن برندهـــای یونیـــک.
ـــامل  ـــا ش ـــه کاری م ـــته تجرب ـــالیان گذش ـــی س در ط
 DNA ــق ــم از خلـ ــا اعـ ــیعی از پروژه هـ ــتره  وسـ گسـ
ــت  ــن هویـ ــد، دیزایـ ــتراتژی برنـ ــن اسـ ــد، تدویـ برنـ
بصـــری، هویـــت صوتـــی و هویـــت کالمـــی برنـــد، 
تدویـــن اســـتراتژی برنـــد عـــکایس، تصویرســـازی و 

انیمیشـــن بـــوده اســـت.
ــود  ــرویس های خـ ــال سـ ــر سـ ــت هـ ــا گذشـ ــا بـ مـ
را از طریـــق همـــکاری بـــا افـــراد حرفـــه ای، خـــالق و 
ـــی  ـــای جامع ـــا راهکاره ـــم ت ـــش دادی ـــر افزای همفک
را بـــه کارفرمایان مـــان ارائـــه دهیـــم تـــا بتواننـــد بـــا 
ـــط  ـــک خ ـــا ی ـــد و ب ـــتودیو واح ـــک اس ـــا ی ـــکاری ب هم
فکـــری مشـــخص و متحـــد، از یکپارچـــه بـــودن 
ـــرای  ـــده ب ـــن  ش ـــای دیزای ـــود و المان ه ـــگ خ برندین

آن اطمینـــان حاصـــل کننـــد.

نگاهـی بـه آمـار اسـتودیو شـهرتاش تـا 
امـــروز بـــه 

9
ســـال فعالیـــت ایـــن اســـتودیو در حـــوزه دیزایـــن

+۱۷۵
از ســال ۱۳۹۲ تــا بــه امــروز اســتودیو شــهرتاش موفق 
شــده ۱۷۵ پــروژه در زمینه هــای مختلــف خدمــات 

برندینگ و دیزاین جذب نماید. 

+۷۰
ــا  ــکاری ب ــای رایض از هم ــا کارفرم ــاری ی ــریک تج ش
ــان و  ــار ایش ــور در کن ــه حض ــهرتاش ک ــتودیو ش اس

ــت. ــا بوده اس ــار م ــث افتخ ــا باع ــا آن ه ــکاری ب هم
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استودیو شهرتاش
بهشت جسوران بلند پرواز

قلبمـــان  همـــواره  شـــهرتاش  اســـتودیو  در  مـــا 

کـــه  تجـــاری  شـــرکای  از  دســـته  آن  بـــرای 

ــر  ــی تندتـ ــد، کمـ ــروازی می کننـ ــورانه بلندپـ جسـ

می زنـــد. شـــرکای تجـــاری مـــا آروزهـــا، امیدهـــا و 

اهداف شـــان را بـــا مـــا درمیـــان می گذارنـــد و مـــا 

بـــه مثابـــه عضـــوی از تیم شـــان، در راه موفقیـــت 

و رســـیدن بـــه ایـــن آرزوهـــا قـــدم بـــه قـــدم در 

کنارشـــان خواهیـــم بـــود و بـــا دیزایـــن، قصـــه 

برندشـــان را بـــه گـــوش مخاطبیـــن می رســـانیم.

باورهای ما
مــا بــه ســبک دیزایــن  مینیمــال و مانــدگار توامــان 
بــا مفهــوم عمیــق اعتقــاد داریــم تــا بتوانــد ســال ها 

در خدمــت کارفرمــا باشــد.
مــا اعتقــاد داریــم کــه همــکاری باعــث حصــول 
مــا  دلیــل  همیــن  بــه  می شــود.  نتایــج  بهتریــن 
یــا  تجــاری  شــرکای  بــا  را  همراهــی  نزدیک تریــن 
ــه  ــت. نتیج ــم داش ــان خواهی ــان کارفرمایان م هم
تیــم  ســخت کویش  بــا  همزمــان  همــکاری  ایــن 

مــا، منجــر بــه اســتخراج بهتریــن اطالعــات ممکــن 
بــرای  خالقانــه  ایده هــای  یافتــن  و  بیزینس هــا  از 

می شــود. برندهــا  شــگفت انگیزترین  خلــق 

فرایند ما
هــر  بــودن  یونیــک  مــا  شــهرتاش  اســتودیو  در 
کارفرمــا و بــه تبــع آن نیــاز هــر پــروژه بــه رویکــردی 
منظــور  همیــن  بــه  می کنیــم.  درک  را  متفــاوت 
کرده ایــم  تدویــن  مشــخیص  کاری  فراینــد  مــا 
کــه بــه مــا اجــازه می دهــد تــا ضمــن همــکاری 
ــل  ــی، قاب ــاده، مفهوم ــی س ــان، نتایج ــا کارفرمای ب

درک و جــذاب خلــق نماییــم.
و  اجــرا  دیزایــن،  ساده ســازی،  تحقیقــات،  انجــام 

بازبیــی مراحــل اصلــی فرایندهــای مــا هســتند.

کارهایی که انجام نمی دهیم
شــما  بــا  بلکــه  نمی کنیــم  کار  شــما  بــرای  مــا 
بــه  مــا  اینکــه  وجــود  بــا  می کنیــم.  همــکاری 
وارد  و  کارفرمایان مــان  بــا  نزدیــک  همــکاری 
کــردن ایشــان در فراینــد دیزایــن اعتقــاد داریــم، 
هرگــز خــود را از درجــه دیزاینــر در انــدازه ابــزاری 
از  برخــی  دســتان  در  حرفــه ای  غیــر  و  ســاده 
وجــود  ایــن  بــا  نمی دهیــم.  تقلیــل  کارفرمایــان 
از  بــا آن دســته  مــا صمیمانــه مشــتاق همــکاری 

کارفرمایــان کــه اخــالق حرفــه ای، متدهــا و ســبک 
ــد،  ــاد دارن ــه آن اعتم ــندند و ب ــا را می پس ــلیقه  م و س
ــم  ــام می دهی ــود را انج ــالش خ ــام ت ــتیم و تم هس
تــا برندشــان بــه باالتریــن ســطح دیزایــن  برســانیم.

پروژه هـا  بـه  می توانیـم  مـا  کـه  ارزیش  مهم تریـن 
خالقیت مـان  و  ایده هـا  فکرهـا،  کنیـم،  وارد 
خواهـد بـود. بـه همیـن دلیـل امـکان ایده پـردازی 
و ارائـه اتود هـا و تفکراتمـان را قبـل از شـروع رسـمی 
حقیقـت  در  نداریـم.  رایـگان  صـورت  بـه  و  پـروژه 
ایـن کار بـه نفـع هیچ یـک از طرفیـن نخواهـد بـود 
همراهـی  یـک  قبـال  از  همکاری هـا  بهتریـن  زیـرا 
نزدیـک، شـراکت اسـتوار و درک مشـترک حاصـل 
از همـکاری  امـری کـه باعـث می شـود  می شـوند. 
درک  را  مـا  کار  واقعـی  ارزش  کـه  کارفرمایانـی  بـا 

نمی کنند، حذر کنیم. 
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دپارتمان های
استودیو

تیم
مدیرییت

حسین شهرتاش
بنیانگذار، مدیر هنری و دیزاینر ارشد

تحصیل کــرده رشــته گرافیــک در مقطــع لیســانس، ۱۳ ســال ســابقه کار بــه 
عنــوان طــراح گرافیــک و مدیــر هنــری

ترمه لواسانی
مدیر پروژه

تحصیل کــرده رشــته موســیقی در مقطــع لیســانس، دانش آموختــه دوره هــای 
ــتودیو  ــروژه در اس ــر پ ــوان مدی ــه عن ــابقه کار ب ــال س ــر، ۵ س ــت هن ــتقل مدیری مس

ــهرتاش ش

دیزاین برندینگ و استراتژی

گرافیک متحرک کیپ رایتینگ صدا

UX و UIسوشیال مدیا فیلم برداری، عکایس
تیزر و تولید 

ویدئو

تصویرسازی 
و دیزاین 
مسکات

دیجیتال
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شرکای
تجاری

همــکاری  رابطــه  دارد  بــاور  شــهرتاش  اســتودیو 
بــا کارفرمایــان، نــه یــک رابطــه بیــن مشــتری و 
اقتصــادی  شــراکت  رابطــه  یــک  بلکــه  کارفرمــا 
رشــد  موجــب  کارفرمــا،  رشــد  آن  در  کــه  اســت 
اســتودیو شــهرتاش خواهــد شــد. لــذا این اســتودیو 
بــا عبــور از رویکــرد همــکاری مقطعــی و پــروژه ای، 

ــود  ــان خ ــا کارفرمای ــدت ب ــی م ــکاری طوالن ــه هم ب
می پــردازد و در راســتای موفقیــت برنــد آن هــا تــالش 
زیــر  در  بخشــد.  عینیــت  را  بــاور  ایــن  تــا  می کنــد 
می توانیــد تعــدادی از شــرکای تجــاری مــا را ببینیــد. 

چرا شما بعدی نباشید؟

آواتککترینگ و رستوران سرسفرهفارمزینو

بنیاد حاجی ترخانیفروشگاه اینترنیت باوان تحریرگروه آشنا

شرکت شبکه گسترشرکت یزدگل شتابدهنده دیموند

خیریه دات ایگردبراونیز

دانشگاه علم و صنعت ایران شتاب دهنده نوین تکتدکس لواسان
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United Carpet :نام کارفرما

سال: 1400

پـــروژه: Brand DNA )اســـتراتژی برنـــد، 

هویـــت کالمـــی برنـــد، هویـــت بصـــری 

ـــتراتژی  ـــد(، اس ـــی برن ـــت صوت ـــد، هوی برن

ارتباطـــات برنـــد، عـــکایس تبلیغاتـــی، 

ــن وب دیزایـ

یونایتــد کارپــت یــک جامعه تجربــه محور اســت که 
از بــه هم پیوســتن ایده هــا و تخصص هــای مختلــف 
حــول مقولــه فــرش دســتباف شــکل گرفتــه اســت. 
ــه  ــل ب ــه تبدی ــت ک ــن اس ــت ای ــد کارپ ــدف یونایت ه
جامعــه مرجــع بــرای جمــع آوری، نگهــداری، تدویــن 
ــای  ــارب و بلندپروازی ه ــش، تج ــال دان ــا، انتق ایده ه

ــود. ــس دســتباف ش ــای نفی فعــاالن حــوزه فرش ه
ــرادی  ــی اف ــرای تمام ــد ب ــت می خواه ــد کارپ یونایت
کــه بــرای فــرش دســتباف ارزش قائــل هســتند و 
ــق  ــادق، موث ــع ص ــک مرج ــند ی ــدر آن را می شناس ق

و بی طــرف باشــد. 
یــک  در  کــه  اســت  مفتخــر  شــهرتاش  اســتودیو 
یونایتــد  کنــار  در  دیگــر،  بین المللــی  همــکاری 
برنــد   DNA خلــق  بــا  و  گرفتــه  قــرار  کارپــت 
هویــت  برنــد،  بصــری  هویــت  برنــد،  )اســتراتژی 
تدویــن  برنــد(،  صوتــی  هویــت  و  برنــد  کالمــی 
و   تبلیغاتــی  عــکایس  برنــد،  ارتباطــات  اســتراتژی 
ــت را  ــد کارپ ــداف یونایت ــایت  آن، اه ــن وب س دیزای

برســاند. ظهــور  منصــه  بــه  برندینــگ  قالــب  در 

Case Study
یا برریس موردی
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نام کارفرما: خیریه دات

سال: 1398

پروژه: برندینگ

از  خیریـه دات، در سـال ۱۳۹۸ بـه وسـیله تعـدادی 
فعالیـن شـناخته شـده حـوزه معلولیـن آغاز بـه کار 
آمـوزش  دانـش،  خیریـه  ایـن  اصلـی  تمرکـز  کـرد. 
و توانبخـی بـه معلولیـن بـا اسـتفاده از پلتفرمـی 
مهـم،  ایـن  کنـار  در  و  اسـت  وب  فضـای  در  جامـع 
فرهنگ سـازی  قبیـل  از  دیگـر  فعالیت هـای  انـواع 
سـطح  در  معلولیـن  بـا  درسـت  برخـورد  مـورد  در 
جامعـه، تمرکـز بر معلولیـن در همه نقاط کشـور، 
خدمـات رسـانی بـه معلولیـن در نقـاط محـروم و ... 

را آغـاز کردنـد.
در  تـا  داشـته  را  افتخـار  ایـن  شـهرتاش  اسـتودیو 
حرفـه ای  مجموعـه  ایـن  کنـار  در  مراحـل  تمامـی 
قـرار گرفتـه و مراحـل مختلـف پـروژه برندینگ این 
خیریـه از قبیـل نام گـذاری، تدویـن هویت کالمی، 
نـگاه  بـه  توجـه  بـا  را،   ... و  بصـری  هویـت  تدویـن 

برسـاند. انجـام  بـه  خیریـه  ایـن  پیشـروی 
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EGERD :نام کارفرما

سال: 1397

پــروژه: دیزایــن هویــت بصــری برنــد، 

و  قالــب  دیزایــن  و  وب ســایت  دیزایــن 

اجتماعــی شــبکه های  کمپین هــای 

ایگــرد یــک فروشــگاه آنالیــن اســت کــه تحــت 
وب،  تحــت  و  موبایــل  اپلیکیشــن های  پلتفــرم 
محصــوالت مــورد تقاضــای مشــتریان را پــس از ثبــت 
درخواســت از فروشــگاه اینترنــی آمــازون و بعــی 
از ســایت های فــروش اینترنــی دیگــر، خریــداری 
بــه  محــل  در  ایــران،  بــه  حمــل  از  پــس  و  کــرده 

می دهــد. تحویــل  مشــتریان 
در نــام قبلــی ســایت از »فیــل« اســتفاده شــده بــود، 
ــرای  ــد، ب ــام جدی ــاب ن ــس از انتخ ــل پ ــه همین دلی ب
حفــظ ارتبــاط مخاطبــان بــا برنــد و همچنیــن بــا 
توجــه بــه نظــر مدیریــت شــرکت، از المــان فیــل 
در لوگــو اســتفاده شــد. دیزایــن نهایــی، ۲ حــرف 
 )e و g( ابتدایــی نــام ایگــرد در الفبــای انگلیــی
را شــامل می شــود کــه بــه نحــوی ترکیب بنــدی 

ــد. ــی کنن ــل را تداع ــر فی ــا س ــده اند ت ش
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QuantCan :نام کارفرما

سال: 1397

پروژه: دیزاین هویت بصری برند

ــت  ــک اس ــوزه فین ت ــرکت ح ــک ش ــن ی کوانت ک
توســعه  و  پیاده ســازی  آن  اصلــی  تخصــص  کــه 
الگوریتم هــای تحــت وب بــرای بــازار بــورس ایــران 
می باشــد. بــا توجــه بــه وجــود یــک شــعبه دیگــر، 
دیزایــن  یــک  ارائــه  پــروژه،  ایــن  اصلــی  چالــش 
نهایــی  اثــر  بــود.  کمپانــی  دو  هــر  بــرای  واحــد 
 C همچنیــن  ،)Quant ابتــدای( Q ترکیــی از حــروف
)ابتــدای Can( و در نهایــت V )ابتدای Van( را شــامل 
رنــگ  بــه   C حــرف  کوانت کــن  بــرای  می شــود. 
ســبز، کــه رنــگ اصلــی برنــد اســت، در خواهــد آمــد 

ــد. ــد ش ــبز خواه ــرف V س ــت ون، ح ــرای کوان و ب
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نام کارفرما: تدکس لواسان

سال: 1399

پروژه: برندینگ

و  سرسـام آور  پایتخـت  ایـن   - تهـران  از  کـه  کمـی 
پرآشـوب - دور می شـویم و پیچ وخـم جـاده را طـی 
پیـچ  هـر  پشـت  می رسـیم.  لواسـان  بـه  می کنیـم، 
ایـن جـاده، بخـی از آشـوب ذهـی مـا جـا می مانـد 
مـا  روح  آشـفتگی  از  اندکـی  فـرودی،  و  فـراز  هـر  و 
سرسـام  از  می رسـیم،  کـه  لواسـان  بـه  می کاهـد. 
روان  و  ذهـن  و  جسـم  و  نیسـت،  خبـری  پایتخـت 
مـا آرام آرام قـرار می یابـد. لواسـان، بـرای مـا کـه در 
تهـران زندگـی و کار مـی کنیـم، چیـزی را بـا خـود 
جایـی  آرامـش.  باشـد:  داشـته  بایـد  خانـه  کـه  دارد 
بـرای آسـودن بـدون فرسـودن و اندیشـیدن بـدون 

اضطراب. 
اسـت؛  قـرار  همیـن  بـرای  جایـی  لواسـان،  تدکـس 
زیـر  کـه  روان هایـی  و  ذهن هـا  بـرای  فـراری  راه 
بـرای  فرصـی  روزمـره،  حـوادث  ویران گـر  آوار 
از  اندکـی  مـا  ندارنـد.  کشـیدن  نفـس  و  آسـایش 
خودمـان  بـه  اندکـی  تـا  می شـویم،  دور  پایتخـت 
اندیشـیدن  عمیق تـر  بخـت  و  شـویم  نزدیک تـر 
بـه  را  بـزرگ  ایده هـای  مسـیر  در  گرفتـن  قـرار  و 

دست آوریم. 
مـا در تدکـس لواسـان، چنـد قـدم از سراسـیمگی 
شـهر دورتـر، و چنـد قـدم بـه بکـر بـودن طبیعـت 
نزدیک تریـم؛ و بـاور داریـم کـه همیـن چنـد قـدم، 
بـه  شـدن  تبدیـل  و  بیشـتر  آفرینـش  آزادی  مـا  بـه 

می کنـد. عطـا  را  بهتـر  آدم هایـی 
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نام کارفرما: کتاب الهیه

سال: 1398

پروژه: دیزاین هویت بصری برند

واقــع  فرهنگــی  مجموعــه  یــک  الهیــه  کتــاب 
اســت.  تهــران  نقــاط  بهتریــن  از  یکــی  در  شــده 
ایــن مجموعــه در ســال ۱۳۹۸ و بــا هــدف ترویــج 
پلتفــرم  یــک  ایجــاد  کتاب خوانــی،  فرهنــگ 
فرهنگــی جهــت برگــزاری رویدادهــای مختلــف 
مناســب  فضایــی  ســاختن  فراهــم  همچنیــن  و 
بــرای حضــور خانواده هــا تاســیس گردیــد. ایــن 
ــان  ــع در خیاب ــی واق ــه قدیم ــک خان ــه در ی مجموع
ــریفی  ــرز ش ــاری آن را فرام ــه معم ــران ک ــته ته فرش
برعهــده داشــته، واقــع شــده اســت. بدلیــل اینکــه 
در آثــار فرامــرز شــریفی اســتفاده بجــا و درســت از 
مصالــح و ســادگی مینیمالیســی در طــرح نقــش 
اســتودیو  فکــر  اتــاق  تصمیــم  بــا  دارد،  موثــری 
شــهرتاش، از معمــاری بنــا در برندینــگ پیشــنهادی 
ویکی پدیــا  در  برده اســت.  بهــره  مجموعــه 
تنــوع  لحــاظ  از  او  معمــاری  »آثــار  می خوانیــم: 
بــر  تأکیــد  توپــر،  و  خالــص  حجم هــای  مصالــح، 
مرکــزی،  دهی هــای  ســازمان  تقــارن،  محورهــای 
ــن  ــدیس معی ــرم هن ــده در ف ــور ش ــای محص فضاه
نماهــا  اســت.  نزدیــک  کالســیک  معمــاری  بــه 
ــارن  ــق تق ــا از طری ــوازن ی ــن ت ــد و ای ــواره متوازنن هم
یــا بــا ایجــاد تعــادل میــان فضاهــای پــر و خالــی نمــا 
خالــص  احجــام  از  اســتفاده  شده اســت.  حاصــل 
فضاهــای  و  نماهــا  مشــخصه  هنــدیس  قواعــد  و 
بــه  رویکــرد  ایــن  اســت.«  شــریفی  آثــار  داخلــی 
برنــد  پیشــنهادی  طــرح  در  هنــدیس  فرم هــای 

الهیــه اســتفاده گردیــده اســت. کتــاب 
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نام کارفرما: براونیز

سال: 1398

ــد و  ــری برن ــت بص ــن هوی ــروژه: دیزای پ

عــکایس

ایـن  اسـت.  خانگـی  کار  و  کسـب  یـک  براونیـز 
گـروه کـه چند سالی سـت در حوزه شـیریی پزی در 
کارگاه خانگـی فعالیـت دارنـد، بـرای یـک شـروع 
تـازه نیـاز به ظاهـری حرفـه ای را بـرای مجموعه خود 
احسـاس کردند. مـا در اسـتودیو شـهرتاش، ضمن 
دیزایـن هویـت بصـری جدیدی بـرای ایـن مجموعه 
کـه نشـان دهنـده ی تغییـر فعالیـت حرفـه ای ایـن 
گـروه دارد، از شـیریی های خوشـمزه ایـن کسـب 
اجتماعـی،  شـبکه های  در  اسـتفاده  جهـت  کار، 

کردیـم. عـکایس 
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نام کارفرما: گالری ایلیا

سال: 1399

پروژه: دیزاین هویت بصری برند

گالـری ایلیـا، جواهـرات سـاده و مدرنـی را بـه بـازار 
عرضـه می کنـد. هـدف ایـن پـروژه دیزایـن لوگـو و 
هویـت بصـری بـود کـه از لحـاظ سـادگی و بـه روز 

بـودن، بـه ایـن جواهـرات نزدیـک باشـند.
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نام کارفرما: فارمزینو

سال: 1396

پروژه: دیزاین هویت بصری برند

پیـدا کـردن زعفـران طبیعـی همیشـه سـخت بـوده 
اسـت. معمـوال زعفـران بـا کیفیـت بـه وفـور در بـازار 
ادویه جـات  باقـی  بـه  نسـبت  و  نمی شـود  یافـت 
از  بسـیاری  بـرای  دلیـل  همیـن  بـه  اسـت،  گران تـر 
و  خالـص  زعفـران  تشـخیص  کننـدگان  مصـرف 
برنـد  دیزایـن  البتـه  اسـت.  دشـوار  کاری  طبیعـی 
زعفران با اسـتاندارد مناسـب به اعتماد هرچه بیشـتر 
شـایانی  کمـک  محصـول  بـه  کننـدگان  مصـرف 
می نمایـد. بعـد از دو دهـه تجربـه در صنعـت زعفران 
و ادویه جـات، برنـد فارمزینـو بـا هدف تولیـد و توزیع 
زعفـران مرغوب ایرانی بـا باالترین کیفیت ممکن در 

بـازار جهانـی ایجـاد شـد.
اسـتودیو شـهرتاش ایـن فرصـت را داشـته تـا دیزایـن 
ایـن برنـد را بـر عهـده بگیـرد. بـرای مطمئن شـدن از 
اینکـه هویـت بصـری دیزایـن شـده بـرای فارمزینـو، 
مانیفسـت این برند را منعکس می کنـد، در دیزاین 
هویـت بصـری و لوگوی برنـد فارمزینـو از المان های 
معمـاری تاریخـی ایرانی در کنـار گل زعفران و پرچم 
آن اسـتفاده کرده ایـم. در آخـر هـم از پالـت رنگـی 
قرمـز سـیر بهره بردیم تـا به مشـتریان کیفیت باالی 

محصـول نهایـی را یادآور شـویم.
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Elite Dental :نام کارفرما

سال: 1399

پروژه: دیزاین هویت بصری برند

در  واقـع  دندانپزشـکی  مرکـز  یـک   Elite Dental
شـهر “داالس” در ایالـت تگـزاس آمریکا اسـت. این 
مرکـز، تمام خدمات سـالمت دندان و نیـز زیبایی را 
در داالس بـه مراجعـان خـود کـه از اقشـار مختلـف 
جامعـه هسـتند، ارائـه می دهـد. ِالیت  ِدنتـال تالش 
می کنـد تـا تصویـر ترسـناک و رعـب آوری را کـه در 
اذهـان اکثـر مـردم وجـود دارد، پـاک کـرده و آن 
را بـا آرامـی کـه در ایـن کلینیـک تجربـه خواهنـد 
کـرد، جایگزیـن کنـد. اسـتودیو شـهرتاش افتخـار 
دیزایـن  بـا  بین المللـی  همـکاری  ایـن  در  تـا  دارد 
هویـت بصـری مناسـب، اعـم از لوگو، سـت اداری و 
لوگوموشـن بـرای این کلینیک، بیـش از پیش این 
احسـاس را بـه مراجعـان و مخاطبـان “الیـت دنتال” 

کند. هدیـه 
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نـظـرات
شرکای تجاری

مهدیه نجفی زاده
مدیرعامل خیریه دات

mah.najafizadeh@gmail.com

برای من کار کردن با استودیو شهرتاش به دلیل چند ویژگی که این پروژه به 
همراه خود داشت، بسیار لذت بخش بود. اول صمیمیت و در عین حال حرفه ای 
زمانبندی  به  توجه  با  بخش ها  همه  که  پروژه  این  دقیق  زمانبندی  دیگر  بودن. 
اولیه، سرموقع آماده میشد. مورد بعدی پیگیری این تیم برای پیشبرد بخش های 
باعث  که  می کرد  ارائه  تیم  این  که  مختلفی  ایده های  همچنین  پروژه.  مختلف 
میشد تا کار هم براساس برندینگ مد نظر این تیم و هم سلیقه  و نظر شخیص 
متفاوت  نظرات  به  باز  روی  با  پروژه  طول  در  هم  آخر  در  برود.  جلو  دات  اعضای 

توجه می کردند و تا نهایی شدن پیش می رفتند.

حامد حدادی
مدیرعامل کوانت کن و کوانت ون

hdd.hmd@gmail.com

ــوده  ــن ب ــه م ــه دغدغ ــرد، همیش ــاد ک ــه آن اعتم ــود ب ــه بش ــی ک ــردن تیم ــدا ک پی
ــد،  ــام می دهن ــان انج ــم فوق العاده ش ــهرتاش و تی ــتودیو ش ــه اس ــت. کاری ک اس
حیــرت آور اســت. آن هــا بــا باالتریــن کیفیــت ممکــن پــروژه را بــه اتمــام می رســانند. 

بــرای مــن آن هــا تعریــف واقعــی اعتمــاد هســتند.

محمدرضا قبادی
مدیرعامل شتابدهنده نوین تک

m.ghobadi@novin.tech

تـوی  کردیـم.  اسـتفاده  شـهرتاش  هـای  بچـه  سـرویس  از  تـک  نویـن  بـرای  مـا 
همـکاری باهاشـون دوتـا نکتـه مهـم وجـود داره، اول اینکـه تـوی کل پروسـه 
همـکاری ایـن حـس رو بهـت منتقـل میکنـن کـه چقـدر عاشـق کارشـونن و بـا 

هسـتن. خـالق  و  سـلیقه  خـوش  العـاده  فـوق  دومـًا  میکنـن،  کار  انگیـزه 

محمد عنصری
مدیرعامل سرسفره

مشــاوره و رفتــار محبــت آمیــز تــوأم بــا ســعه صــدر.... مســئولیت پذیــری بــاال، تعهــد 
خــاص و دلســوزی متــداوم در تحویــل نهایــی پــروژه هــا..... کمتریــن توصیفاتــی 
ــد  ــپاس و تجدی ــا س ــم، ب ــراز کن ــان اب ــوص عملکردت ــم در خص ــه میتوان ــت ک س
احتــرام از کیفیــت بــاالی ارائــه خدمــات توســط اعضــای محترم اســتودیو شــهرتاش
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بــــــــــــــــــرروی
کسـبوکار
خـــــــــــــــــــــــود
ســــــرمـــــایــــه
گــــــــــــــذاری
کــــــنــــــیــــــد!

مارکتینـــگ،  و  دیزایـــن  برندینـــگ،  تعرفه هـــای 
ســـرمایه گذاری هایی  بلکـــه  نیســـتند،  هزینـــه 
انجـــام  خـــود  برنـــد  روی  بـــر  کـــه  هســـتند 
بـــا  دهیـــد.  افزایـــش  را  آن  ارزش  تـــا  می دهیـــد 

ـــر  ـــود، اث ـــب وکار خ ـــر روی کس ـــرمایه گذاری« ب »س
آن را بـــا بـــاال رفتـــن تعـــداد مشـــتریان و مخاطبـــان 

خـــود احســـاس خواهیـــد کـــرد.





استودیو شهرتاش

w w w . s h a h r t a s h . c o m

i n f o @ s h a h r t a s h . c o m

۰ ۲ ۱   -   ۲ ۲ ۷ ۰ ۹ ۹ ۴ ۴

میــدان  شمال شــرقی  ضلــع  تهــران، 

تجریــش، خیابــان طباطبایی پــور، باالتــر 

ناودانــک. از 


