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  فرش فراهان معرفي مجموعه

 ١٣٣٠مجموعه فرش فراهان فعاليت هاي تجاري و توليدي خود را در زمينه فرش دستباف ايراني در دهه ي 

 شمسي آغاز نمود. 

متنوع ترين طرح هاي فرش ، هماهنگ با تغييرات امروزه نسل سوم و چهارم اين خانواده تجاري همگام با 

حاصل شده در نياز مشتريان در طول ساليان اخير و با الگوگيري از سالها تجربه ي بافت فرش ، با نگاهي به 

  هايي مدرن و سنتي با كيفيتي متمايز و كاملا سبز قدم بردارد. آينده در جهت توليد فرش

همواره كوشيده است تا در سطح نام پرافتخار فراهان فرشي با كيفيت در طول شش دهه فعاليت فرش فراهان 

م طبيعي كه هدايايي از دل طبيعت ريس و ابريش ا و مواد اوليه اي همچون پشم دسته و دوام بالا، با رنگ

  رقم بزند.  را هستند، فرشي ماندگار

ي دانند كه اين گروه در تمام جنبه هاي مشتريان وفادار فرش فراهان در ايران، آمريكاي شمالي، اروپا و ژاپن م

كسب و كار خود به مهمترين جنبه كسب و كار خود كه همانا مشتريان هستند سوگند وفاداري خورده است 

  و هيچگاه اندكي از سوگند خود تخطي نخواهد كرد. 

  هاي توليدي اين مجموعه شامل موارد ذيل است: مشخصات فرش

 متناسب با سليقه روز جامعهطرح هاي مدرن كاملا انتزاعي  .١

  طرح هاي سنتي با اصالت و رموز فرش دستباف ايراني .٢

  ريس؛ ابريشم طبيعي و پنبهمواد اوليه كاملاً طبيعي از جنس پشم دست .٣

  رنگ آميزي با رنگ هاي گياهي و دوستدار محيط زيست .٤

  جلاي طبيعي فرش .٥

  به عنوان برندي نوآور و خلاق شناخته شود.اين موارد موجب شده تا فرش فراهان در ميان خبرگان فرش دنيا 

مجموعه پيش رو حاوي مدل هايي از فرش فراهان مي باشد كه به صورت سه بعدي مدلسازي شده اند تا 

طراحان بتوانند قبل از سفارش محصول آن را در طراحي خود بيازمايند. شما مي توانيد پس از انتخاب فرش 

  فتر مركزي فرش فراهان تماس بگيريد.مورد نظر خود جهت سفارش محصول با د
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 طراحي دكوراسيون با محوريت فرش فراهان مسابقه

شما مي توانيد با استفاده از مدل هاي اين  از فرش فراهان در طراحي هاي خود استفاده كنيد و جايزه ببريد.

ر مي مجموعه در كار طراحي خود و ارسال رندرهاي نهايي براي ما در اين مسابقه كه به صورت فصلي برگزا

  گردد شركت نماييد و از جوايز ويژه اي بهره مند شويد. 

  مسابقه در شركت مقررات و طيشرا

  دكوراسيون داخلي سه بعدي طراحي شده تصاويردر  طرح هاي فرش فراهان استفاده از .١

 هارسانه رياس و نستاگراميا صفحه تلگرام، كانال در براي مسابقه يافتيدر تصاوير كليه از استفاده حق .٢

 .است محفوظ فراهان فرش يبرا

 د.نتصاوير ارسال شده مي بايست از كيفيت مناسب برخوردار بوده و فاقد هر گونه آرم و يا نوشته باش .٣

 اصلي داوري محورهاي

 به كارگيري مناسب طرح، رنگ و سبك فرش با سبك و رنگ و طرح فضاي طراحي .١

 نوآوري و خلاقيت در به كارگيري فرش در فضاها و سبك هاي متنوع .٢

 ي، نورپردازي، چيدمان، دكوراسيون، رنگ بندي طراحي داخل و اصول زيبايي .٣

  كيفيت خروجي هاي رندر شده از لحاظ فن رندر .٤

  مسابقه در شركت روند

دي تلگرام يآهمراه مشخصات و اطلاعات تماس به  خود را به شده رندرتصاوير و با كيفيت اصلي  هاي فايل

https://t.me/mnfarahani10 يا ايميل farahancarpetcompany@gmail.com  نماييدارسال .

و تصاويري كه از كيفيت مناسب برخوردار باشند  در پايان هر فصل به نفرات برگزيده جوايزي اهداء خواهد شد

  به نام طراح و به همراه آيدي اينستاگرام فرد مورد نظر در صفحه فرش فراهان قرار خواهد گرفت.
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  : ميثم مومنيCDو طراح مدلساز 
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