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ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان آرﺗﯿﺒﯿﺸﻦ از ﭼﻪ ﻣﺰاﯾﺎﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؟
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از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ آرﺗﯿﺒﯿﺸﻦ رﺷﺪ ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ و ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان اﯾﺮاﻧﯽ را از اﻫﺪاف ﺧﻮد ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ،ﺑﺎ اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎی ﻫﻨﺮی راه را
ﺑﺮای ﺣﻀﻮر ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان اﯾﺮاﻧﯽ در ﻋﺮﺻۀ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻫﻤﻮار ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﺑﺮای ﺣﻀﻮر ﺑﻬﺘﺮ در ﻋﺮﺻۀ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ اﺳﺖ .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ آرﺗﯿﺒﯿﺸﻦ رﺷﺪ ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ و
ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان اﯾﺮاﻧﯽ را از اﻫﺪاف ﺧﻮد ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ،ﺑﺎ اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد ﺑﺎ آرﺗﻔﺮﻫﺎ ،ﮔﺎﻟﺮیﻫﺎ ،ﺣﺮاجﻫﺎ و ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ راه را
ﺑﺮای ﺣﻀﻮر ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان اﯾﺮاﻧﯽ در ﻋﺮﺻۀ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻫﻤﻮار ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان در آرﺗﯿﺒﯿﺸﻦ ﻋﻼوهﺑﺮ داﺷﺘﻦ ﺻﻔﺤﻪای ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﺶ و ﻓﺮوش آﺛﺎر ﺧﻮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ آﺧﺮﯾﻦ اﺧﺒﺎر و اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻮد را ﺑﻪ
ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ آرﺗﯿﺒﯿﺸﻦ در ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ اراﺋﻪ ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﻧﻘﺪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎ و آﺛﺎر ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان در ﺳﺎﯾﺖ و ﻣﺠﻠۀ ﻫﻨﺮی آن درک
روﺷﻦﺗﺮی ﺑﺮای ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ.

در ﻣﺴﯿﺮ ﮔﺴﺘﺮش ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ آﺛﺎر ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ،آرﺗﯿﺒﯿﺸﻦ ﺑﺎ ﮔﺎﻟﺮیﻫﺎی زﯾﺎدی ﻧﯿﺰ ﻫﻤﮑﺎریﻫﺎی ﺟﺪی ﮐﺮده ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ ﻫﺮﮔﺎﻟﺮی و
ﻓﻀﺎی ﻫﻨﺮی داﺧﻠﯽ و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺧﻮد را در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی و ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺧﻮد ﺗﻮﺳﻌﻪای ﺟﺪی داده اﺳﺖ و ﮔﺴﺘﺮۀ ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ ﻣﺤﻠﯽ
ﺧﻮد را وﺳﯿﻊﺗﺮ و ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ.

آرﺗﯿﺒﯿﺸﻦ ﮐﻪ در اﺑﺘﺪا ﺗﻨﻬﺎ ﭘﻠﺘﻔﺮﻣﯽ آﻧﻼﯾﻦ ﺑﺮای ﻋﺮﺿﻪ ،ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﻫﻨﺮ ﺑﻮد ،ﻋﻼوهﺑﺮ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ دﻧﯿﺎی آﻧﻼﯾﻦ
آﺷﻨﺎ ﺑﻮده ،ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ ﺳﻨﺘﯽ ﻫﻨﺮ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز آﻧﻬﺎ را ﻧﯿﺰ ﺗﺪارک دﯾﺪه اﺳﺖ و ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ
ﺑﺎ اﻓﺘﺘﺎح ﮔﺎﻟﺮی ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺧﻮد ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻮﺳﻌۀ ﺑﺎزار آﻧﻼﯾﻦ ﻫﻨﺮ را در ﭘﯽ دارد ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﻨﺮ و ﮔﺎﻟﺮی ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻧﯿﺰ
ﻗﺎﺑﻞ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی ﺷﻮد.

آرﺗﯿﺒﯿﺸﻦ واﺳﻄﻪﻫﺎ ،ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪداران و ﺧﺮﯾﺪاران زﯾﺎدی را ﻣﺪﻧﻈﺮ دارد و از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ روﻧﺪﻫﺎی
ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزار را ﺑﺮﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪﻃﻮر وﯾﮋه درﺗﻼش ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌۀ ﺷﺒﮑۀ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺧﻮد اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻋﻼوهﺑﺮ اﯾﻦ
وﻇﯿﻔۀ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻫﻨﺮﻣﻨﺪاﻧﯽ ﻣﯽﭘﺮدازد ﮐﻪ ﺷﻬﺮﺗﯽ ﻧﺪارﻧﺪ و ازﯾﻦ ﺟﻬﺖ در ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﻣﻮﺳﺴﺎت و
ﺣﺮاجﻫﺎﺳﺖ.
ﺑﺮای ﻋﻀﻮﯾﺖ در آرﺗﯿﺒﯿﺸﻦ ﺑﺮ روی ﻋﮑﺲ زﯾﺮ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ

