HTTP://WWW.TETROO.COM
شناسه سفارش _________________ :
تـــاریخ سفارش _________________ :

فرم سفارش مالتی مدیا
مشخصات پکیج ( توجه لطفا بخش مشخصات پکیج پس از مشاوره و هماهنگی پر شود)
نوع پکیج :

کد قالب :

رنگ قالب :

نام قالب :

مشخصات مالتی مدیا
عنوان انگلیسی :

عنوان فارسی :
توضیحات :

این بخش برای پکیج های طالیی و یا اختصاصی می باشد  ،لطفا با هماهنگی پر شود.
در صورت نیاز به منوی اختصاصی یا تغییر منو های پکیج  ،منو های مورد نظر خود را در فرم زیر بنویسید.
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نام و امضا سفارش دهنده:

1
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HTTP://WWW.TETROO.COM
شناسه سفارش _________________ :
تـــاریخ سفارش _________________ :

فرم سفارش مالتی مدیا
پروژه شما با توجه به مشخصات این فرم به نام شما ثبت می شود  ،لطفا در تکمیل کردن مشخصات دقت فرمایید.مشخصات سفارش دهنده
نام :

Name :

نام خانوادگی :

Family :
شماره شناسنامه :

کد ملی :
نام شرکت  /سازمان /موسسه  /فروشگاه :

The Name Of Company / Organization / Institution / Store :

موضوع و زمینه کاری :

مشخصات تماس
استان :

شهر /شهرستان :

پیش شماره :

شماره تلفن :

موبایل :

کدپستی :

ایمیل :

شماره تلگرام :

آدرس :
Address :

نحوه آماده سازی و ارسال فایل ها ی اولیه
 مطالب بخش درباره ما (معرفی )  ،آدرس و مشخصات تماس (تلفن  ،فاکس  ،ایمیل  ،آدرس شبکه های اجتماعی و ) . . .در قالب یکفایل ورد ( )wordمی باشد.
 لوگو (نشان) در قالب فایل  PNGیا فتوشاپ ( )PSDبا کیفیت باال و همچنین متن توضیحی زیرلوگو در قالب فایل ورد ( )wordمی باشند. تصاویر محصوالت  ،گالری تصاویر  ،اسالیدر تصاویر و بخش درباره ما در قالب فایل  JPEGو در اندازه( )900 * 463پیکسل با نور وکیفیت مطلوب تغییر اندازه شوند.
فیلم ها (ویدی و های) معرفی محصول  ،تولیدات  ،سازمان  ،موسسه و یا شرکت شما با کیفیت مناسب و حجم استاندارد در قالب فایل AVIمی باشند  ،بهتر است که فایل های ویدیویی خود را با نرم افزار  Advanced Video Compressorفشرده سازی کنید و برای تبدیل
به فرمت  AVIمی توانید از نرم افزار  FormatFactoryاستفاده نمایید.
لطفا تمامی فایل های باال را در یک  DVDرایت کرده و با هماهنگی برای ما ارسال فرمایید.پس از ارسال فرم تکمیل شده ،اطالعات مورد بررسی قرار گرفته و در صورت توافق و تایید ٪۵۰ ،از کل مبلغ پروژه به عنوان پیشپرداخت دریافت و پیاده سازی پروژه توسط تیم تترو شروع می شود.

نام و امضا سفارش دهنده:
2

