بسمه تعالی

با احترام به استحضار می رساند شرکت سینمایی پیدایش نو آوای هنر هفتم با بیش از  ۱۸سال تجربه در زمینه مشاوره
و اجرا تبلیغات محیطی و ساخت تیزهای تلویزیونی در ایران و کشور های همسایه بخصوص افغانستان عراق  ،اربیل
عراق با افتخار اعالم میدارد در طول این زمان موفق به همکاری با تعداد زیادی از شرکتهای معتبر داخلی و خارجی
که معتقد به تبلیغات هستند  ،گردیده است.
از جمله شرکت های معتبری که مفتخر به همکاری با آنها شده ایم میتوان از شرکتهای داخلی ذیل نام برد:
فرآورده های لبنی رضوی ،صباح پالود و بالتیکا
مایع ظرف شویی گلرنگ ،پودر لباسشویی تاژ پاکسان  ،پس  ،و دستکش گیالن دستکش پریل
رب خرم ،رب تایماز ،رب دلند  ،رب نورس ،رب نیما ،رب قرمز  ،رب مژگان  ،رب هدیه ،رب سکه
ماکارونی شمس آذر و آذر شمس  ،زر ماکارون سان ماکارون  ،آریا ماکارون
چای احمد ،بیسکویت ستاک  ،بیسکویت جام ،کیک و کلوچه جام عسل
محصوالت لینا  ،آیدین  ،آدامس بایودنت  ،مربای شانا  ،شکالت آیسودا  ،شکالت آیدین
چیپس الو ی ،نوشابه باجیکا  ،نوشیدنی باجیکا  ،نوشیدنی ماجو  ،آب میوه ساندیس
و مربای عطایی  ،مربای شانا
کولر جهان افروز  ،ایران شرق  ،مشهد دوام و امرسان  ،تجهیزات پزشکی نیامش
گروه کارخانجات مینو (تافی و )...
صنایع غذایی نوبر ( برند نوبر و سپینود )
خامه التکا  ،رب به رخ

همچنین افتخار همکاری با کارخانه جات بزرگ کشور افغانستان:
مانند سوپر کوال پامیر کوال ،زالل موفق  .اتک انرژی  .انرژی  ، Hitانرژی پارتی ،
شرکت هری دنیا برند لی لی نازکیک مهرناز،چیپس ناز
شرکت برادران مهمند چیپس مانا اسنک بیتا
کمپانی آریا کوال رضایی برند آب انار سان شاین
کمپانی جامی روغن زیتون جام
شرکت تک مرد نام برند بالشتی تک مزه
کمپانی لکسوس برند انرژی لکسوس،آب انار گلس
پودر شربت آلتونسا دریادالن
کمپانی آریا صحت برند مبارکی و آریا صحت
کمپانی خلیل زاد برند شامپو زعفران و کشک نسیم گوهر را داشته ایم

در این راستا ما با توجه به تجربه کافی و با بهره گیری از گروهی مجرب و آموزش دیده آمادگی خود را جهت
مشاوره و اجرای انواع تیزرهای تلویزیونی و شهری اعالم میداریم و همچنین در صورت تمایل به دیدن برخی از
نمونه کارها میتوانید به سایت شرکت مراجعه فرمایید.
با تشکر
مدیریت شرکت سینمایی
پیدایش نو آوای هنر هفتم
حسن کول آبادی

