ARTHIBITION BLOG
 40درﺻﺪ ﺗﺨﻔﯿﻒ وﯾﮋه ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در آرت آﻧﮑﺎرا
 23آﺑﺎن 1396
ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در اﯾﻦ آرﺗﻔﺮ ،آرت آﻧﮑﺎرا ﺗﺨﻔﯿﻔﺎت وﯾﮋه ای در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺟﻬﺖ رزرو ﻏﺮﻓﻪ ﺑﻪ
 90دﻻر ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

در اﺧﺒﺎر ﭘﯿﺸﯿﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﮔﺎﻟﺮیﻫﺎ و ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان اﯾﺮان ﺑﺎ ﮐﻤﮏ آرﺗﯿﺒﯿﺸﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ آرت آﻧﮑﺎرا راه ﯾﺎﺑﻨﺪ و اﻗﺪام ﺑﻪ ﺛﺒﺖﻧﺎم ،اﺧﺬ
ﻏﺮﻓﻪ ،ﺗﺒﻠﯿﻎ و ﺑﺎزاﯾﺎﺑﯽ ﺑﺮای ﻓﺮوش ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در اﯾﻦ آرﺗﻔﺮ ،آرت آﻧﮑﺎرا ﺗﺨﻔﯿﻔﺎت وﯾﮋه ای در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺟﻬﺖ رزرو ﻏﺮﻓﻪ ﺑﻪ
 90دﻻر ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ  150دﻻر ﺑﺎ  18درﺻﺪ ارزش اﻓﺰوده ﺑﻮد ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﺎ  40درﺻﺪ ﺗﺨﻔﯿﻒ ﺑﻪ  90دﻻر
ﺑﻌﻼوه  18درﺻﺪ ارزش اﻓﺰوده ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ.
در ﺳﺎل ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ اﯾﻦ آرﺗﻔﺮ ﺑﯿﺶ از دو ﻫﺰار اﺛﺮ ﻫﻨﺮی را در ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  10ﻫﺰار ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺷﺮﮐﺖ داد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﻋﻼوهﺑﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ 50 ،ﮔﺎﻟﺮی از آﻟﻤﺎن و ﮔﺎﻟﺮیﻫﺎﯾﯽ از آﺳﯿﺎی ﺷﺮﻗﯽ ﭼﻮن ﮐﺮهﺟﻨﻮﺑﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ
ﭼﻮن ﮐﻮﺑﺎ ،آﻣﺮﯾﮑﺎ ،اﻧﮕﻠﯿﺲ ،ﺳﻮﺋﯿﺲ ،ﮔﺮﺟﺴﺘﺎن ،ﻗﺮﻗﯿﺰﺳﺘﺎن و ...ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮده اﻧﺪ .اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه از ﺗﺎرﯾﺦ  15ﺗﺎ  18ﻣﺎرس
24) 2018ﺗﺎ  27ام اﺳﻔﻨﺪ  (1396ﺑﻪ ﻣﺪت  5روز ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﯽ ﻫﻨﺮ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎ ﺑﺮای ﮔﺎﻟﺮیﻫﺎ و ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪن ﻫﻨﺮ داﺧﻞ ،رﺷﺪ در
ﺑﺎﯾﺪ داﻧﺴﺖ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠ ِ
دﻧﯿﺎی ﮐﺴﺐوﮐﺎر ﻫﻨﺮی ،آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻫﻨﺮﻫﺎی روز دﻧﯿﺎ و ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ اﻓﻖ دﯾﺪ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ درآﻣﺪه در آرت آﻧﮑﺎرا اﻧﻮاع ﻫﻨﺮﻫﺎی ﻣﻌﺎﺻﺮ از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻘﺎﺷﯽ ،ﻣﺠﺴﻤﻪ ،آﺛﺎر ﺳﻪﺑﻌﺪی ،ﭼﺎپ ،ﻋﮑﺎﺳﯽ ،وﯾﺪﺋﻮ،
ﺧﻮﺷﻨﻮﯾﺴﯽ ،ﻫﻨﺮﻫﺎی اﺟﺮا و ﭘﺮﻓﻮرﻣﻨﺲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
در ﭼﺎرﭼﻮب اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ و روﯾﺪادﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻤﯿﻨﺎرﻫﺎ و ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ،ﻧﺸﺴﺖﻫﺎ،
ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲﻫﺎی ﻫﻨﺮی و ﻣﺬاﮐﺮات ﻫﻨﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻫﻨﺮی ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﻪ آﻣﻮزش ﻫﻨﺮ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﭘﺮداﺧﺖ و ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت آﻣﻮزﺷﯽ و ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻫﻨﺮی ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻌﻠﻮل در ﻃﯽ اﯾﻦ  5روز داﺋﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان زﯾﺎدی را ﺑﻪ

ﺧﻮد ﺟﺬب ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻫﻨﺮی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ و آرﺗﻔﺮﻫﺎ ،آرتاﮐﺴﭙﻮﻫﺎ ،ﺑﯽﯾﻨﺎلﻫﺎ و ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ،ﺧﻮاﻫﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ و
ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی ﻫﻨﺮی ﻣﻌﺎﺻﺮ و ﺟﻮان اﯾﺮاﻧﯽ را در ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﺪ و ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان و ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﻫﻨﺮی ﺟﻬﺎن را ﺑﻪ
ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ ﻫﻨﺮ اﯾﺮان دﻋﻮت ﮐﻨﺪ و ﮔﺎﻣﯽ روﺑﻪﺟﻠﻮ ﺑﺮای ﻫﻨﺮ اﯾﺮان ﺑﺮداﺷﺘﺎ ﺷﻮد.

