
گالـري مجازي اعالن در دو دورۀ گذشته و همزمان با فصل رويـش و نـوروز، اقدام به بـرگزاري نمايشگاه هاي بين المللـي در حوزه 
طراحـي پوستر کرده است. اينک، در سومين دوره حضور و در آستانۀ سال نو خورشيدي، در نظر دارد با نگاهـي متفاوت به گسترۀ 
ديزاين و اهميت آن در جوامع بشري در مديا هاي مختلف ورود نمايد. ما معتقديم، گـذر زمان و استفاده از تجربيات سال هاي گذشته، 
مي تواند فرصتـي مناسب براي تحـول باشد؛ فرصتـي براي ايجـاد تغييرات الزم در همه ابعاد طبيعـي، اجتماعـي، فرهنگـي، هنـري، 
برنامه ريزي، زيست محيطي و... اگر باور داريم به يک بهانه براي تغيير در رفتار فردي و اجتماعي، سال پيش رو سرآغاز خوبي است 

براي تحـول در نگـرش و اميــد به روز و روزگــاري نــو.

دبير رويدادبخش هاي نمايشگاه
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مفاهيم آثار ارسالي مي بايست مبتني بر يکي از ديدگاه هاي زير باشد

مقررات و شرايط حضور در نمايشگاه

شيـوه ارايه آثار بخش پوستر

شيـوه ارايه آثار بخش گرافيک متحرک

تقويم اجرايی

۱-پوستـر ۲-گرافيک متحرک)موشن گرافيکس(

فصل رويش و تحول در طبيعت )بهار و نوروز(
ايجاد تحول در آستانۀ سال نو خورشيدي )مقارن با آخرين سال قرن( 

ديزاين و پيدايش اميد )گذر از تشويش و نگراني هاي گذشته( 
تغيير و تحول در رفتار فردي و اجتماعي )زيست محيطي، فرهنگي و...(  

اميد به آغازي نو )تصويري جديد از تجربه زيست جهاني(

۱- شرکت در اين رويداد بين المللي رايگان است. 
۲- هر شرکت کننده حداکثر مي تواند با در نظر گرفتن موضوعات مطروحه در هر                

بخش از نمايشگاه با سه اثر حضور يابد.
۳- آثار ارسالي براي ورود به نمايشگاه توسط داوران هر بخش انتخاب مي شوند. 

۴- آثار منتخب در کاتالوگ نمايشگاه به چاپ خواهند رسيد.
۵- نمايشگاه بخش دعوتي نيز خواهد داشت.

۶- به آثار راه يافته به نمايشگاه گواهي شرکت اهدا خواهد شد.
۷- آثار بايد اصل بوده و مصداق کپي نباشد! تمامي منافع و همزمان عواقب حقوقي 

آثار متوجه طراح و شرکت کننده است. 
۸- دبيرخانه نمايشگاه مجاز است که از آثار ارسالي در فعاليت هاي نمايشگاهي و   

انتشار در قالب هاي مختلف استفاده نمايد.
۹- تصميم گيري در موارد پيش بيني نشده به عهدۀ برگزار کننده خواهد بود.

۱۰- شرکت در اين رويداد به منزلۀ قبول شرايط اين فراخوان است.

JPG 150 ـdpi ـ رزولوشن RGB ۱- فايل اثرجهت چاپ دراندازه۷۰×۱۰۰سانتيمترـ
JPG 72 ـdpi ـ رزولوشن RGB ـ A4 ۲- فايل اثرجهت نمايش براي انتخاب دراندازه

۳- پوسترها مي بايست به صورت عمودي طراحي شوند.
۴- لطفا همراه با ارسال فايل آثار، مشخصات شخصي خود، شامل: نام و نام خانوادگي ـ مليت ـ تاريخ تولد ـ

تاريخ توليد اثر و شماره تماس را به صورت فارسي و انگليسي در قالب فايل PDF ارسال نماييد.
۵- نامگذاري فايل ها به زبان انگليسي و مطابق نمونه زير باشد:

ALI.AZADI.1-3.S.jpg :فايل جهت نمايش برای انتخاب  ALI.AZADI.1-3.L.jpg :فايل جهت چاپ
۶- فايل ها به ايميل info@elanagi.com ارسال شوند.

۱-ارسال آثار با فرمت MP4 ـ ُکدک H264 در اندازه 1080*1920
۲- حداکثر زمان هر اثر: ۲۰ ثانيه

۳-  شرکت کنندگان در ارائه آثارخود آزاد بوده و مي توانند از بخش هاي مختلف گرافيک متحرک، مانند: الف( ُولـه 
ب( موشن پوستر ج( کينتيک تايپوگرافي و... استفاده نمايند.

۴- لطفا همراه با ارسال فايل آثار، مشخصات شخصي خود، شامل: نام و نام خانوادگي ـ مليت ـ تاريخ تولد ـ همکاران 
پروژه ـ تاريخ توليد اثر و شماره تماس را به صورت فارسي و انگليسي در قالب فايل PDF ارسال نماييد.

۵- نامگذاري فايل ها به زبان انگليسي و مطابق نمونه زير باشد:
 ALI.AZADI.1.mp4

۶- لينک دانلود فايل ها به ايميل info@elanagi.com و يا فايل آثار به تلگرام شماره 989913676757+ 
ارسال شوند.

۱- پايان مهلت ارسال آثار ـ ۱۵ ارديبهشت ماه ۱۴۰۰
۲- جلسه انتخاب آثار ـ ۲۸ و ۲۹ ارديبهشت ماه ۱۴۰۰
۳- اعالم اسامی پذيرفته شدگان ـ ۵ خرداد ماه ۱۴۰۰

۴- کنفرانس خبری و ارائه گزارش به اصحاب رسانه ـ ۱۷ خرداد ماه ۱۴۰۰
www.elanagi.com ۵- گشايش سومين نمايشگاه بين المللي ديزاين، همزمان در سايت گالري مجازي اعالن

و سالن اصلي فرهنگسراي نياوران ـ نيمه دوم خرداد ماه۱۴۰۰  


