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اتد هاي اولیه

اســـــتفاده از رنگ هاي شـــــاد و

مــتـــنوع در عـــین حال پخـــته و 

مدرن بـراي تداعـی مـرکــز خــرید

 مادر و کودك و تواماً محیط اداري شاد

اسـتفاده از ترکیب رنگی هاي اســتفاده

 شده در ساختمان و رنگ هاي مشـابه و

 اصالح شده براي تاثیر بیشتر بر مخاطب

اســــتفاده از رنگ هاي خنثی و تنالیته 

رنگ هاي بین سیاه و سفید براي نمایش

 بهتر فرم هاي بصـــري بدون توجه به 

رنگ و شبیه سازي فضـاي مثبت منفی 

در چاپ  ســـیاه و ســـفید و اثر مهر 
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تنالیته رنگی نهایی و انتخابی

- تشابه و ارتباط بصري با نماي ساختمان

- رنگ هاي ایرانی و هم خوانی با فرهنگ غنی ایرانی

 - ترکیب رنگی پرکاربرد در طراحی هاي مدرن

-کنتراست مناسب و چشم نواز از دید مخاطبان

- دارا بودن جدیت و رسمی بودن به میزان کافی براي تناسب با محیط اداري

-رنگ بندي زیبا و شاد و پر انرژي و القاي حس مهربانی براي تناسب با کاربري تجاري مادر و کودك

طرح هاي برتر
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طرح اول

- اســـــتفاده از فرم کلی ســـــاختمان

- چیدمان حروف به صـورتی که تداعی گر

 عالمت دالر      باشـد و تناســب خوبی با 

واحد هاي تجاري و اداري تــــــواماً دارد 

- سیال بودن و پویایی طرح نمادي از روحیه 

کودکانه و تناســب آن با واحد تجاري مادر

   و کودك دارد.                                               
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طرح دوم

- استفاده ساده و مینیمال از فرم کلی بناي ستین

- استفاده از فونت خاص و خوانا براي نوشتار نام 

- فرم رسمی و متناسب با محیط واحد هاي اداري

- ایجاد جهش و بازي در حروف براي تداعی بازي

 و روحیه کودکانه متناســب با واحد هاي تجاري. 
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طرح سوم

- استفاده از نوشتار فارسی نام مجتمع (ستین) 

و فرمدهی با فرم بنا و طبقات به شکل مینیمال

- پویایی و حرکت در فونت به کار برده شده

براي تداعی کردن  تحرك و شیطنت کودکانه

- ظاهري منظم و ایستا در فرم کلی طرح براي

 تناسب با سیســتم واحد هاي طبقات اداري  
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