رزومه کاری استودیو عکاسی صنعتی ناین
استودیو عکاسی صنعتی ناین یکی از زیر مجموعه های هلدینگ بین المللی صنعت و هنر ناین و تنها استودیو صد در صد تخصصی و تبلیغاتی در کشور و
برگزیده بیش از  053برند معتبر صنعت کشور میباشد.
این مجموعه با رکورد بیش از سه میلیون مترمربع عکاسی صنعتی از خطوط تولید و مونتاژ معتبرترین کارخانجات صنعتی کشور در رتبه نخست این صنعت
ایستاده است .شایان ذکر است هلدینگ بین المللی صنعت و هنر ناین عضو رسمی بنیاد ملی نخبگان کشور میباشد  .طی  ۰۳سال گذشته هلدینگ ناین با برپایی
و شرکت در مسابقات متعدد جهانی در بیش از  26کشور جهان شرکت نموده است که همواره با کسب افتخارات ملی  ،سعی در سرافرازی کشور عزیزمان به نوبه

خود را داشته است .این مجموعه از این طریق ٓامادگی خود را جهت معرفی توانایی های خود در زمینه عکاسی صنعتی و عکاسی تبلیغاتی اعالم میدارد.

شرح ذیل ،لیست مختصری از کارخانجات صنعتی طرف قرارداد این مجموعه خدمتتان ارايه میگردد:
گروه صنعتی عظیم مپنا ،گروه صنعتی زر ماکارون ،پاالیشگاه غالت زر ،کارخانجات بهنوش ایران  ،مجموعه برج میالد تهران ،صنایع تولیدی کاشی تبریز ،گروه
صنعتی ایران خودرو مجموعه شتابکار  ،فورج البرز  ،یاتاقان بوش ،گروه صنعتی پرشیا خودرو  ، BMWکارخانجات نورد لوله و پروفيل تهران شرق ،کارخانه صانع
روی زنجان ،صنایع خالص سازان روی زنجان  ،صنایع فلزی هشتمین نور (ثامن) ،کارخانجات پارس الکتریک ،شرکت شمش روی میهن ،کارخانه تولیدی و صنعتی
سیمکو ،کارخانه تولیدی و صنعتی الکسیم ،گروه صنعتی شوفاژکار  ،تکنو گاز  ،گروه صنعتی  VOLVOو ، ،CATERPILARکارخانه تجهیزات پزشکی هالل ایران ،
کارخانه داروسازی سها ،گروه صنعتی گلرنگ ،پاکشو ،لطیفه ،پاکرخ ،ساویز ،لبنیات مانیزان ،زمزم ،اشی مشی ،لبنیات وارنا و ....
برای بازدید از صفحه اختصاصی مشتریان ممتاز میتوانید بر روی اسم مربوطه کلیک نمایید



خودرو و قطعات

یکی از تخصص های ویژه استودیو عکاسی صنعتی ناین  9عکاسی صنعتی خطوط تولید و دستگاههای مختلف در سالن ها و در زمان فرایند تولید می باشد  ،عکاسی صنعتی خطوط
تولید قطعات خودرو یکی از این نمونه ها بوده که با توجه به تجربه باالیی که تیم عکاسی صنعتی ناین  9در این زمینه به نسبت تعدد سفارشات کسب نمونه است میتواند کمک
شایانی به سفارشات جدید در زمینه عکاسی خطوط تولید قطعات خودرو باشد.
انتخاب زوایا در عکاسی صنعتی خطوط تولید و نوع نورپردازی و کادربندی در زمان عکاسی اهمیت بسیار باالیی دارد  ،گرفتن یک عکس صنعتی خوب و از یک زاویه خوب برای
کارفرما اهمیت ویژه ای در انجام خدمات چاپی ( کاتالوگ،بروشور،پوستر و بسته بندی ) دارد  ،عکس صنعتی که بتواند کلیه فرایند تولید را نشان داده و در کنار آن رموز خاص و ویژه
ای که در صنایع مختلف و خطوط تولید برخی از تولیدات وجود دارد را فاش ننماید  .که این امر در عکاسی صنعتی خطوط تولید تجربه باالی تیم عکاسی صنعتی را می طلبد.
استودیو عکس صنعتی ناین  9با توجه به در اختیار داشتن نفرات تحصیل کرده در زمینه مهندسی مکانیک ساخت و تولید در کنار عکاسان صنعتی رموز خطوط تولید را بخوبی درک
کرده و از این نظر جزو بهترینها برای انتخاب یک تیم عکاسی صنعتی ازخطوط تولید میباشد که عکاسی صنعتی خطوط تولید خطوط تولید قطعات خودرو یکی از این موارد می باشد
.

نام

زمینه فعالیت

چدن پارس

تولید قطعات خودرو

شرکت بشل موتور

تولید قطعات خودرو

راد روش

تولید قطعات خودرو

فرا صنعت

تولید قطعات خودرو

لوال صنعت ماشین

سازنده پرسهای سنگین هیدرولیک و مکانیک

تندر ماشین

تولید کننده انواع قطعات اتومبیل  -صنعتی قالبهای صنعتی

بلبرینگ شیراز

واردات و توزیع بلبرینگ برای صنایع مختلف

شرکتهای هلدینگ امید آرکا

مجموعه شرکتهای طراحی و تولید قطعات خودرو

شرکتهای هلدینگ فرزانگان

مجموعه شرکتهای خودرویی  -پاالیشگاهی و خدمات کامپیوتری و الکترونیک

پل آستارا صنعت

طراحی و تولید انواع ضربه گیرها -دسته موتور و قطعات الستیکی (الستیک فلز)

مژده وصل شیراز

تولید انواع محصوالت و قطعات پلیمر در صنایع پالستیك و قطعات موتوری خودرو

شرکت کیان بسپار

طراحی و تولید محصوالت پلیمری صنایع خودرو

بهین پلیمر آسیا

طراحی و تولید محصوالت پلیمری صنایع خودرو

گروه آذین تنه

خط تولید کالیپر -بوستر -طبق -فیلر و خمکاری لوله ترمز

گروه صنعتی نوآوران ابری

اولین و معتبرترین تولید کننده در طراحی و تولید انواع شیشه باالبرهای برقی و دستی خودرو

جهان لنت

تولید کننده لنتهای دیسکی  -کفشکی  -ریلی  -راهسازی  -صفحه کالچ و ...

پویش پارت سیمین

ساخت بدنه و اجزای بدنه وسایل نقلیه موتوری

شرکت مهندسی درخشان ساز

تولید و فروش گرانولهای پلیمری -کامپاند پالستیکی و الستیکی

ریخته گری لیاذوب

تولید کننده قطعات صنعتی خودرو به روش ریخته گری و ماشینکاری

پرشیا خودرو

نمایندگی فروش و خدمات خودروهای  BMWدر ایران

یاتاقان بوش

طراحی و تولید انواع یاتاقان ساده  -فلنج دار و بوش

شتابکار

طراحی و تولید قطعات خودرو شامل تعلیق و موتوری

فورج البرز

تولید انواع قطعات فوالدی خودرو به روش فورج گرم و قالب بسته

آهنگری ایرانخودرو

طراحی و تولید قطعات آهنگری خودرو محوری و دنده ای گیربکس پژو -مزدا  -روآ  -تیبا و....

ایرانخودرو

تامین قطعات و خدمات



هتل رستوران و منو غذا

عکاسی معماری و محیطی یکی از رکن های اساسی  ،ثابت و ب سیار تاثیرگذار در کلیه هتل ها و رستورانها بوده تا از این طریق بتوانند کیفیت و قدرت اجرایی خود را در نوع دکوراسیون
داخلی  ،ساخت و متریال استفاده شده جهت زیبایی و همچنین مراکز رفاهی خود را به رخ بکشند  .با توجه به تجهیزات و لنزهای مخصوص عکاسی معماری و محیطی و نیز نیاز به
تجربه بسیار باال در شناخت نوع تکنیکها در زمان عکاسی معماری محیطی  ،در ایران افراد و استودیوهای بسیار اندکی وجود دارند که بتوانند از پس این مهم بخوبی برآمده و
هنر معماری بخوبی نمایش دهند  .نوع عکاسی می بایست بگونه ای باشد که کلیه نورپردازی های بکار رفته در کنار متریالهای استفاده شده در ساختمان و نیز نوع طراحی و معماری
داخلی در کنار دکوراسیون و فرنیش ها را بخوبی نمایش داده و زوایایی در زمان عکسبرداری بخوبی انتخاب شود که قدرت اجرایی را برخ بکشد  ،درکنار آن معموال هتل ها و رستورانهای
لوکس جهت تهیه منوهای ویژه خود نیازمند عکاسی غذایی و عکسبرداری از منوها و غذاهای خود در سطح بسیار باال میباشند که با توجه به تجهیزات و تسلط و همچنین تجربه عکاس
صنعتی و غذایی میتواند این امر نیز به بهترین نحو ممکن با تیم بسیار قوی استودیو عکاسی صنعتی ناین در بخش عکاسی غذایی اجرا گردد.

نام

زمینه فعالیت

کافه مرداب

رستورانی خاص همراه با غذاهایی خاص برای افراد خاص

کافه ژنو

یکی از بهترین کافی شاپ ها با محیطی مناسب

کافه ترنج

یکی از کافه های خاص با محیطی آرام

رستوران نانوچی

یکی از بهترین رستورانهای فود کورت در زمینه غذاهای فست فود و پاستا

رستوران هامون

رستورانی لوکس همراه با غذاهای ایرانی و بین المللی

رستوران آنیل

رستورانی خاص همراه با غذاهایی خاص برای افراد خاص

رستوران مجید برگر

ارائه انواع ساندویچ و برگر های مخصوص با طعم طبیعی گوشت

رستوران نو

یکی از بهترین رستورانهای در زمینه غذاهای ایرانی

عطاویچ

نمونهای درخشان از برند غذایی پرقدرت در زمینه فست فود

رستوران لمزی

یکی از بهترین رستورانهای کشور در زمینه فست فود

رستوران طریقت

معتبرترین رستوران بازار بزرگ تهران

کافه رستوران گراند

کافه و رستوران لوکس همراه با غذاهای ایرانی و فرنگی

رستوران دوئت

یکی از بهترین و لوکس ترین رستورانهای کشور

رستوران آتورینا

یکی از بهترین و لوکس ترین رستورانهای کشور

هتل الیزابت تهران

هتل و رستورانی مجلل همراه با غذاهای ایرانی و فرنگی

هتل اسکان الوند

هتل لوکس و رستورانی مجلل همراه با غذاهای ایرانی و فرنگی

هات داگ استکار مایر

طبخ هات داگهای تخصصی ایاالت متحده

مجتمع تفریحی و توریستی بلدرچین

مجموعه ای متفاوت همراه با محیطی زیبا و غذاهای ایرانی و فرنگی

تاالر بهار آزادی

یکی از بهترین رستورانهای کشور

رستوران بیزانس

رستورانی لوکس همراه با غذاهای بین المللی

کافه رستوران پوپک

یکی از بهترین مکان ها برای سپری کردن لحظاتی خوب و خوش

فست فود تیکا

مجموعه ای متفاوت همراه با محیطی زیبا و غذاهای ایرانی و فرنگی

رستوران جام جم

یکی از بهترین و لوکس ترین رستورانهای کشور

کترینگ خوان ساالر

یکی از پر سابقه ترین و در عین حال جالب ترین رستورانها سنتی ایران

تاالر شمس العماره

یکی از بهترین رستورانهای کشور

کترینگ فالمینگو

یکی از پر سابقه ترین رستورانهای سنتی در زمینه غذاهای بیرون بر

فست فود لیمو

ارائه انواع فست فود و انواع ساندویچ ها و دونرهای مخصوص با طعم بین المللی

رستوران اتاژ

کافی شاپ و رستوران بین المللی در محیط های مجلل در سراسر کشور

دیاکو

رستورانی لوکس با غذاهای متنوع بین المللی

رستوران گردان برج میالد

مرتفع ترین رستوران گردان جهان



طال جواهر

عکاسی از طال جواهر جزو پیچیده ترین شاخه های عکاسی صنعتی و تبلیغاتی می باشد  ،با در نظر گرفتن جنسیت فلزات براق و انعکاس بسیار باالی آنها در بازگرداندن نور دریافتی
از فالش یا محیط وحتی در نوعی از طال و جواهر ،انعکاس تصویر تجهیزات نورپردازی و عکاس  ،میتوان نتیجه گرفت که در عکاسی از طال و جواهر در کنار تجهیزات مخصوص عکاسی و
نور پردازی طال و جواهر  ،دانش کافی در کنار تجربه باالی عکاس نقش اساسی را در این زمینه طلب می نماید .عکاسی از طال و جواهر باید بگونه ای صورت پذیرد که بینده عکس ،
طال و جواهر مورد نظر را از بخوبی از طریق همان عکس درک کرده و زیبایی و ارزش آن را حتی بصورت ذهنی و از طریق عکس صنعتی لمس نماید.
استودیو عکس صنعتی ناین  9با بکارگیری عکاسان حرفه ای در این زمینه و نیز تجربه عکاسی از طال و جواهر در کنار تجهیزات مخصوص در زمینه عکاسی از طال و جواهر می تواند
کلیه فاکتورهای مورد نیاز کارفرما را بخوبی برآورده نمونده و عکاسی از طال و جواهر را به نحو احسنت و با ایده های نو به انجام برساند.

نام

زمینه فعالیت

طال جواهر ایران معراج

طال و جواهر ايران معراج واقع در استان البرز و شهرستان کرج در صنف خدمات طال  ،جواهر  ،ساعت  ،سکه



معماری و دکوراسیون

عکاسی معماری و محیطی یکی از رکن های اساسی  ،ثابت و بسیار تاثیرگذار در کلیه شرکتهای مهندسی و معماری ساختمان بوده تا از این طریق بتوانند قدرت اجرایی خود را در نوع
ساخت  ،اجرا و متریال استفاده شده و همچنین مقایسه آن با نمونه های اولیه سه بعدی پیشنهادی با ساخت نهایی به رخ بکشند  .با توجه به تجهیزات و لنزهای مخصوص عکاسی
معماری و محیطی و نیز نیاز به تجربه بسیار باال در شناخت نوع تکنیکها در زمان عکسبرداری معماری محیطی  ،در ایران افراد و استودیوهای بسیار اندکی وجود دارند که بتوانند از
پس این مهم بخوبی برآمده و هنر معمار و سازنده این آثار را بخوبی نمایش دهند  .نوع عکاسی معماری میبایست بگونه ای باشد که کلیه نورپردازی های بکار رفته در
کنار متریالهای استفاده شده در ساختمان و نیز نوع طراحی و معماری داخلی در کنار دکوراسیون و فرنیش مجموعه ها را بخوبی نمایش داده و زوایایی در زمان عکسبرداری معماری
و محیطی بخوبی انتخاب شود که قدرت اجرایی را برخ بکشد  ،در برخی موارد شاید نواقصی وجود داشته باشد که هنوز رفع نگردیده و یا با توجه به نوع اجرا و محدودیت های
ساخت اجرا قابل بر طرف شدن تا زمان عکسبرداری معماری نبوده است  ،از این رو یک عکاس صنعتی معماری و محیطی میبایست با آگاهی کامل و تجربه قبلی زوایا را انتخاب
نماید که این نواقص در عکسهای تبلیغاتی به چشم نیاید  .در بسیاری از ویالهای لوکس و ساختمان های خاص کارفرمایان هزینه های هنگفتی را بابت نماهای اجرایی و همچنین
محوطه سازی های پروژه انجام میدهند و اغلب عکاسان صنعتی معماری و محیطی با توجه به نداشتن لنزهای خاص و مخصوص عکاسی ساختمان و نبود فضای کافی جهت فاصله
کانونی  ،نمیتوانند زیبایی بکار رفته را به دلیل محدودیت ها بخوبی نمایان سازند.
جهت تصویر برداری از صنعت معماری و نورپردازی در دنیا  ،تجهیزات خاص و تخصصی مربوط به این رشته مورد نیاز است که متاسفانه بسیاری از همکاران با تشخیصی غلط و
بدون دانش فنی مناسب از همان تجهیزات عکسبرداریهای پرتره و یا  ...جهت تصویربرداری از این صنعت اقدام میکنند که بسا در بسیاری از موارد شاهد دفرم شدن بسیاری از
محیطها  ،رنگهای کامال غیر طبیعی  ،پ رسپکتیوهای نامناسب در کنار کیفیت بسیار پایین تصویر نهایی را شاهد هستیم که این امر به عنوان یکی از اصلی ترین دغدغه مهندسین معمار
بدل و بی اعتمادی به هنر عکاسی معماری گشته است.

استودیو تخصصی عکاسی صنعتی ناین  9با تاسیس بخش اختصاصی عکاسی معماری و محیطی و تجهیز کلیه موارد الزم در زمینه عکاسی معماری و محیطی با قدرت هر چه تمام
تر آماده خدمت رسانی در این بخش می باشد.

نام

زمینه فعالیت

گروه ساختمانی سپتون

طراحی مجتمع های مسکونی  -تجاری و اداری لوکس

سازمان نظام مهندسی استان البرز

سازمان نظام مهندسی استان البرز

راسل – آرتین اسپانیا

واردات و صادرات انواع محصوالت نفتی  -طال و پروژه های ارزی

شرکت آپادانا

مجری دکورها و تزئینات داخلی ساختمان

آرین بتن

تولید و اجرای انواع بتن های آماده با جدیدترین تجهیزات و متد روز

هلدینگ شایگان

مجموعه شرکتهای ساختمانی و شرکتهای آب و فاضالب شهری

سرزمین عجایب

بزرگترین مرکز تفریحی سرپوشیده در ایران

گروه آوین سازه

طراحی و اجرای مجتمع های بزرگ تجاری و اداری

گروه ساختمانی آریا روناک

مجری و طراح نورپردازی های مدرن در ساختمانهای لوکس

مجتمع تجاری پاالدیوم

مرکز خریدی با بیش از  053واحد اداری -فرهنگی و ورزشی متعدد و متنوع در محیطی زیبا و مدرن

گروه ساختمانی آلتونکورت

طراحی و اجرای ساختمانهای لوکس و فوق مدرن در تهران

گروه عطر یاس

طراحی و پیاده سازی شهرکهای تفریحی و رفاهی در شمال کشور

سیستم آشپزخانه ایگر

طراحی و اجرای لوکس ترین سیستم های آشپزخانه تحت لیسانس ایگر وودز انگلستان

نساجی پاسارگاد

اولین و تنها تولید کننده پارچه های دیواری در هنر دکوراسیون داخلی

مهندسین بنا آرک

طراحی و اجرای مجتمع های بزرگ تجاری و اداری و مسکونی لوکس

گروه ساختمانی فضل الهی

طراحی و اجرای ساختمانها و ویالهای لوکس

گروه ساختمانی آماتیس

طراحی و اجرای ویالهای لوکس توسط سازه های  LFSدر ایران

گروه ساختمانی آناهیتا

طراحی و اجرای ساختمانهای لوکس

دکورسازان تورال

طراحی و اجرای انواع دکوراسیون های داخلی مراکز تجاری و اداری

هلدینگ شایگان

طراحی و اجرای مجتمع های بزرگ تجاری و اداری

مهندسین مشاور میر

طراحی مجتمع های مسکونی  -تجاری و اداری لوکس

گروه ساختمانی بام

طراحی و اجرای ساختمانهای لوکس ( مهندس فرزاد دلیری )

گروه ساختمانی آرین

طراحی و اجرای ساختمانها و ویالهای لوکس



تجهیزات صنعتی

یک عکاس صنعتی  ،با ورود به خطوط تولید ،با استفاده از تکنیک های گوناگون عکاسی به شکلی جذاب و هیجان انگیز ،اقدام به مستند سازی از آن واحد تولیدی می نماید.
عکاسی از ماشین آالت صنعتی بر عهده عکاس صنعتی است .عکاسی صنعتی از تجهیزات و ماشین آالت صنعتی که پروسه ای طاغت فرساست بنا به ابعاد و اندازه محصول می تواند
از چند ساعت تا روز به طول انجامد.معموال در این سبک ،سعی می شود که زیباترین زوایا به گونه ای ثبت گردد که برای مخاطب جذاب نیز باشد .عکاس صنعتی باید آنچنان در حرفه
اش متخصص باشد که زاویه ای را به نسبت ابعاد و ماشین آالت و تجهیزات صنعتی انتخاب نماید تا تمام قسمتهای مهم را پوشش دهد و در این راه نیز ،دانش او از انواع تکنیک
های عکاسی بسیار می تواند در پیشبرد اهدافش اثر گذار باشد.

نام

زمینه فعالیت

آلماکو

طراحی و تولید انواع ماشین آالت بسته بندی و پرکن مایعات و ماشین آالت صنعتی

شرکت مهندسی مقتدر EST -

ریخته گری قطعات آلومینیومی و منیزیمی گرید هوایی و نظامی

گروه صنعتی سردسیر

بزرگترین کارخانه تولید کننده دستگاههای تولید بستنی در خاورمیانه

گروه صنعتی نگاران

تولید کننده انواع تجهیزات شهربازی

کارخانه ماشین سازی صنعتکاران متحد

طراحی و تولید انواع ماشین آالت بسته بندی و پرکن مایعات و ماشین آالت صنعتی

کارخانه گالوانوتکنیک آلمان

تولید کننده دستگاههای تصویه پسآبهای صنعتی

اطلس ماشین پلیمر

طراحی و ساخت دستگاه تزریق پالستیک

رویال سرویس

بزرگترین مرکز سرویس خودروها در تهران

کاترپیالر

فروش دیزل ژنراتورهای کاترپیالر

رعد نیرو

نماینده فروش دیزل ژنراتورهای ولوو

بهساز انگاره

طراحی و تولید انواع قالبها و قطعات صنعتی

ماشین سازی خرم

طراحی و تولید انواع ماشین آالت بسته بندی و پرکن مایعات و ماشین آالت صنعتی

سسلر آلمان
مصلحان صنعت نور

طراحی و تولید انواع ماشین آالت بسته بندی و پرکن مایعات

مپنا

توسعه و ساخت نیروگاههای حرارتی و همچنین اجرای پروژههاى نفت و گاز و ریلى



تجهیزات ساختمانی

عکاسی تجهیزات ساختمانی  ،به نمایش ظاهری محصوالت و تجهیزات ساختمانی از ابعاد گوناگون پرداخته و آنان را برای حضور در بازار فروش آماده می کند .در عصر حاضر که بیشتر
خریدها از روی کاتالوگ ها و وب سایتها صورت می گیرد این خود گواهی بر اهمیت عکاسی صنعتی از برخی تجهیزات ساختمانی کاالها به شکلی با کیفیت و دقیق است  .اما به دلیل
تنوع بیشمار تجهیزات ساختمانی با سایز ها و جنس های گوناگون نوع انتخاب عکاسی ( صنعتی و یا تبلیغاتی )  -نورپردازی و حتی رتوش نهایی با هم تفاوت های بیشماری دارند.
این مجموعه در عمر کاری خود کارفرمایانی داشته است که تولیدات آنها تجهیزات و ملزومات ساختمانی بوده است که به معرفی بعضی از این موارد در زیر می پردازیم.

نام

زمینه فعالیت

آی دوو I doo -

وارد و توزیع کننده انواع تجهیزات و یراق آالت ساختمانی

کاشی تبریز

کارخانه تولید کننده کاشی در ایران

شرکت کرابن

کارخانه تولید کننده سرامیک در ایران

شیرآالت ایران یکنما

تولید کننده انواع شیر آالت بهداشتی و ساختمانی

شیرآالت بهداشتی ادرینا  -کریم پور

تولید کننده انواع شیرآالت بهداشتی و ساختمانی

رادیاتور پنلی آتربان

طراحی و تولید رادیاتور  -شوفاژ و تاسیسات حرارتی

ایمن اقلیم

وارد کننده و ارائه دهنده انواع تجهیزات اطفاء حریق ،خدمات ایمنی و حفاظتی

نوین پانل شرق

تولید کننده تیریدی پانل و پالستوفوم سقفی

شیرآالت کاویان

تولید کننده انواع شیر آالت بهداشتی و ساختمانی

ناکو

طراحی و ساخت انواع قفل درب های ساختمانی و صنعتی

درب ساختمانی رسا

ارائه دهنده انواع درب های با کیفیت و لوکس

محصوالت بهداشتی زاک

تولید کننده انواع تجهیزات سرویسهای بهداشتی

شلنگ ارم

-

کارخانه فومهای ساختمانی نوین فوم

بزرگترین تولید کننده فوم پلی اتیلن درشرق کشور و تولید کننده انواع فوم تشک طبی -ساختمانی و بسته بندی

شوفاژکار

تولید کننده انواع دیگهای چدنی



مراکز درمانی

دنیای رقابت امروز دیگر مثل سالهای گذشته منوط به اصناف و تولید کنندگان نبوده و با گسترش روز افزون علم تبلیغات و بازاریابی های مدرن -عکاسی صنعتی و عکاسی تبلیغاتی و
تعدد اصناف در موارد مختلف دیگر حتی مراکز عمومی و درمانی و آزمایشگاهی هم به ورطه رقابت کشیده شده و در این امر با هم به رقابت پرداخته اند  .در این بین مراکز پزشکی
و درمانی و آزمایشگاهی به مراتب زیباتر و با امکانات بیشترنسبت به هم روز بروز تشکیل میشوند و آنان که علم و تبلیغات مدرن روز را دنبال مینمایند میدانند که یک بروشور-
کاتالوگ و یا حتی وب سایت و صفحات اجتماعی خوب با ع کس های صنعتی و عکسهای تبلیغاتی حرفه ای از امکانات فضاهای معماری و تجهیزات خود هستند که در کنار کادر
مجرب و فوق العاده پزشکی مخاطبان را یکی پس از دیگری به سمت خود سوق میدهند  .با توجه به موارد ذکر شده در سالهای اخیر مراجعه مرا کز مختلف درمانی  -آزمایشگاهی و
پزشکی در جهت عکاسی معماری و تجهیزاتی مراکز درمانی و آزمایشگاهی منحصر بفرد مجموعه خود بسیار گسترده گردیده و استودیو عکاسی صنعتی ناین بصورت روزانه پاسخگوی
بسیاری از این مراکز میباشد .

مجموعه عکس صنعتی و تبلیغاتی که در زیر مالحظه میفرمایید مربوط به تعدادی از مراکز یاد شده میباشد که توسط عکاسان صنعتی این مجموعه ثبت گردیده است.

نام

زمینه فعالیت

بیمارستان محب مهر

موسسه ایرانی در زمینه سرمایهگذاری غیرانتفاعی در حوزه درمان

کلینیک بهبد

انواع خدمات مدرن پوست  -مو  -زیبا و تناسب اندام

کلینیک جامع

انواع خدمات و جراحی های دهان و دندان

کلینیک نیکان

انواع خدمات و جراحی های دهان و دندان



مواد غذایی

یکی از مهارت های هر عکاس صنعتی  ،برخورداری از دانش و مهارت مورد نیاز به منظور عکاسی از مواد و صنایع غذایی می باشد .عکاسی از صنایع غذایی یکی از اصلی ترین و پر
کاربردترین واحدهای عکاسی صنعتی و عکاسی مواد غذایی محسوب می شود.
در کلیه کشور های پیشرفته دنیا برای عکاسی مواد غذایی از یک تیم حرفه ای متشکل از نور پرداز  ،عکاس صنعتی و فود استایلیست استفاده میشود.کار اصلی چیدمان و نوع قرار
گیری مواد غذایی در تصویر بعهده نفر اصلی این گروه یعنی فرد فود استایلیست میباشد ،بعد از تهیه تجهیزات و تزئینات مورد نیاز نسبت به نوع در خواست سفارش دهنده و پس
از دیزاین و نوع چیدمان مورد نظر کار ،را به نور پرداز و عکاس صنعتی سپرده تا آنان هنر او را با مهارت خود به نمایش بکشند.
در ایران در خیلی از مراکز عکاسی صنعتی این موضوع رعایت نشده و کلیه مراحل را خود عکاس صنعتی انجام میدهد که این موضوع در استودیو عکس صنعتی ناین کامال رعایت
شده و فردی جهت چیدمان و استایل غذایی در نظر گرفته می شود.

نام

زمینه فعالیت

دلپذیر

صنایع تبدیلی محصوالت کشاورزی کشور

چای شهرزاد

تهیه و بسته بندی محصوالت مزارع چای دنیا

بیسکويیت گرجی

تولید انواع بیسکویت  -ویفر -کرم کاکائو و محصوالت پوششی کاکائویی

بازرگانی شمس الهدیی

بزرگترین مجموعه بازرگانی صادرات و واردات آجیل و خشکبار

سان ماکارون

زیر مجموعه بزرگترین صادرکننده و اولین تولیدکننده انواع ماکارونی و پاستا با آرد ِسمولینا در ایران

مای ژیلی

ابداع و تولید کیک و شیرینی و ژله های مجلسی مدرن

شرکت دانیژه شکالت  -شکالت بیلوردی

یکی از تولید کننده ها و برندهای مطرح در مورد محصول شکالت های کادویی

قیفی لند

تولید و ارائه با کیفیت ترین محصوالت لبنی طبیعی

صنایع غذایی نونان

یکی از تولید کننده های نان های حجیم و نیمه حجیم  ،نان های مسطح و نان های الیه ای ،کیک و شیرینی در کشور

راش کیک

تولید کننده و عرضه کننده بهترین کیک های مجلسی با طعم واقعی کیک و شیرینی

نامی نو

اولین تولید کننده الویه و انواع خوراك سرد آماده مصرف

یک و یک

یکی از با سابقه ترین و بزرگ ترین مجموعه های تولیدی صنایع تبدیلی محصوالت کشاورزی کشور

آرپانوش

بزرگترین تولید کننده و صادر کننده ماءالشعیر در ایران و انواع آبمیوه ها و نوشیدنی های بدون الکل

ایستک

تولید کننده و صادر کننده ماءالشعیر و انواع آبمیوه ها و نوشیدنی های بدون الکل

بستنی گلبرگ

اولین تولید کننده بستنی های سنتی در ایران

ویتاپک

اولین فروشگاه اینترنتی فروش میوه و سبزیجات

لبنیات وارنا

تولیدکننده انواع فرآورده های لبنی پاستوریزه و استریل شامل شیر  -ماست و دوغ

شرکت سنجابک

تولید و بسته بندی انواع آجیل و خشکبار مرغوب

پاالیشگاه غالت زر

اولین و بزرگترین پاالیشگاه غالت خاورمیانه

آب معدنی کوهرنگ

یکی از بزرگترین کارخانجات نوشیدنی در ایران

نبات پایتخت

تولید کننده نبات زعفرانی دنیا

صنایع غذایی پیچک

تولید کننده انواع کنسروهای غذایی

کارگاه شیرینی بلوبری

ابداع و تولید کیک ها و شیرینی های مجلسی مدرن

شکالت آی تیک

تولید کننده انواع تافی و شکالت و...

گروه صنعتی مبارک

تولید کننده محصوالت صنایع سلولزی  -بهداشتی  -غذائی  -دریائی  -شیمیائی

شکالت باراکا

تولید انواع شکالت های مجلسی

عسل آبشن

ش ّ
کلی
شرکت ِ

تولید کننده انواع عسل طبیعی
تولید کننده محصوالت لبنی و غذایی

آریان اسانس

تولید کننده انواع اسانسهای خوراکی و غذایی

شکالت ویرتال

تولید انواع شکالت و شیرینی

عسل یونی بال

تولید عسلهای طبیعی

اشی مشی

یکی از بزرگترین کارخانجات تولید مواد غذایی در ایران

شکالت آچاچی

تولید انواع شکالت و شیرینی مجلسی

زمزم

بزرگترین شرکت نوشابه سازی موجود در بازار داخل ایران

لبنیات مانیزان

تولید کننده انواع فرآورده های لبنی

فریسکی

تولید کننده نوشابه های انرژی زا با برند فریسکی

وابل نوش

تولید کننده آب معدنی صد در صد طبیعی و نوشیدنیهای ارگانیک

کیک و کلوچه نادی

تولید انواع کلوچه  -کیک  -شیرینی و بیسکویت

شکالت فرمند

تولید انواع شکالت و شیرینی های مجلسی

شکالت برنوتی

تولید و بسته بندی شیرینی و شکالت مجلسی

بهنوش

تولیدو صادر کننده ماءالشعیر و انواع آبمیوه ها و نوشیدنی های بدون الکل

زر ماکارون

بزرگترین صادرکننده و اولین تولیدکننده انواع ماکارونی و پاستا با آرد ِسمولینا در ایران



صنایع پتروشیمی

عکاسی از قطعات و محصوالت پلیمری و  PETبا توجه به نوع رنگ بندی و و کاربرد آن برای شرکتها و کارخانجات مذکور تعیین میگردند  ،عکاسی صنعتی از محصوالتی مانند  PETها
و محصوالت تزریق شده با توجه به آنکه ماهیت آن کامال برای بیننده مشخص و واضح میباشد کار سهل تری نسبت عکاسی تبلیغاتی از مواد اولیه و گرانول ها میباشد  .در کنار این
موارد نشان دادن کیفیت ساخت محصول تزریق شده و یا حتی مواد خام اولیه در عکاسی صنعتی از اهمیت باالیی برای کارفرمایان برخوردار میباشد که بتوانند با توجه به عکس اخذ
شده کیفیت محصوالت خود را برخ بکشند.

نام

زمینه فعالیت

گروه تولیدی کیمیا فوم

اولین تولید کننده انواع واشر سیل القایی پشت مقوایی ،پشت فوم ،تک الیه

سپید پالست

تولید کننده انواع قطعات پالستیکی و ظروف بسته بندی

یاس پالست شمال

تولید کننده پریفرم و بطری PET

شرکت آذرسام قزوین

بازیافت ضایعات و تولید کننده گرانول الستیک

آریا پالست فارس

تولید کننده انواع قطعات پالستیکی و پلیمری

شرکت تترا شیمی

-

کارخانه تتراالک

طراحی و تولید انواع ظروف پلیمری فریزری

توان تندر

-

رنگ شکیبا

تولید کننده انواع رنگ های صنعتی ساختمانی ترافیکی و ضد حریق و اپوکسی



تجهیزات الکترونیکی

عکاسی از خطوط تولید سیم و کابل و سیم های الکی یکی از آیتم هایی است که با توجه به تجربه باالیی که این مجموعه در این زمینه کسب نموده است میتواند به بهترین شکل
ممکن از سفارشات جدید درآیند.

انتخاب زوایا در عکاسی خطوط تولید و نوع نورپردازی و کادربندی در زمان عکاسی اهمیت بسیار باالیی دارد  ،گرفتن یک عکس خوب و از یک زاویه خوب برای کارفرما اهمیت ویژه
ای در انجام خدمات چاپی( کاتالوگ،بروشور،پوستر و بسته بندی ) دارد  ،عکسی که بتواند کلیه فرایند تولید را نشان داده و در کنار آن رموز خاص و ویژه ای که در صنایع مختلف
و خطوط تولید برخی از تولیدات وجود دارد را فاش ننماید
این مجموعه با توجه به در اختیار داشتن نفرات تحصیل کرده در زمینه مهندسی مکانیک ساخت و تولید در کنار عکاسان حرفه ای رموز این رشته را بخوبی درک کرده و از این نظر
جزو بهترینها برای انتخاب یک تیم خوب در جهت این امر است.

نام

زمینه فعالیت

شرکت  - IPMنمایندگی Hyundai

نماینده فیلیپس و هیوندای در ایران PHILIPS -HYUNDAI -

ستاره گستر آذرخش

وارد کننده انواع تجهیزات گیت و دزدگیرهای فروشگاهی

پیمان نیرو

مجری پروژه های توزیع برق در کشور

بهداد الکتریک

تولید کننده انواع قطعات الکتریکی  -دوشاخه  -هواکشهای خانگی و محافظ های آنالوگ و دیجیتال و...

صنایع روشنایی منجی

طراحی و تولید انواع لوسترهای چوبی و سقفی

الک سیم

تولید انواع سیمهای گرد مسی و آلومینیومی الکی و سیم های تخت مسی الکی

سیمکو

طراحی  -تولید  -نصب و اجرای پروژه احداث خط كابل

بازرگانان اپاسکو

-

شرکت افق گستران نور

طراحی و تولید کابل های خود نگهدار و یراق آالت مرتبط

المپ شمسه

تولید کننده انواع المپهای کم مصرف خانگی و صنعتی

دارکار

طراحی و تولید انواع لوسترهای چوبی و آباژورهای سالنی



صنایع فلزی

عکاسی از صنایع فلزی با توجه به خشونت ذاتی آهن و فوالد کار بسیار دشواریست  .یک عکاس حرفه ای میبایست از این خشونت و سختی آهن و مذاب به زیباترین شکل ممکن
بهره برده و عکسهای صنعتی و تبلیغاتی را بگونه ای ثبت نماید که بیننده با دیدن آن به وجد آید .در کنار سردی و خشونت این صنعت لحظاتی وجود دارد که میتوان از آنها جهت
ثبت یک تصویر رویایی بهره ببرد  .مواد مذابی که با طیف رنگ قرمز و زرد و نارنجی در کنار حرارت بیشمار تصاویر زیبایی خلق می نماید و یا خطوط جوشکاری های صنعتی با نورهای
آبی و پرتاب جرقه های زیبا و یا تنیده شدن آهن و میلگرد درهم برای خلق یک محصول ی ا یک قطعه صنعتی همگی را میتوان از زوایی عکاسی نمود که با دیدنش هر بیننده ای
مجذوب شود.
استودیو ناین با توجه به تجربیات متعددی که در این زمینه اخذ نموده است راه های زیباسازی آهن و فوالد را برای ثبت یک عکس تبلیغاتی زیبا میداند.

زمینه فعالیت

نام
استیل کار

ساخت و اجرای انواع نرده  -حفاظ و پله استیل و نیز انواع سازه های دکوراتیو وصنعتی استیل

شرکت هشتمین نور  -ثامن

تولید و صادر کننده انواع گلنرده -درب -نرده و حفاظ فرفوژه آهنی در ایران

صنایع فلزی پرسه

طراحی و ساخت انواع کابین و درب آسانسور  -انواع دربهای لوالیی و ضد سرقت

پویا صنعت

طراحی و تولید انواع کابینهای ماشین های سبک و سنگین

تهران شرق

تولید انواع لوله و پروفیل و قطعات فوالدی



صنایع سرب و روی

عکاسی صنایع سرب و روی بدلیل آلودگی محیط تولید جزو سفارشات بسیار دشوار است  .برای انجام عکاسی خط تولید صنایع سرب و روی بدلیل تنفس های بیشماری که گروه
عکاسی داده میشود به نسبت دیگر صنایع زمان بیشتری را طلب مینماید  .عکاسی از این صنعت را با توجه به فرایندهای مختلف میتوان به  ۲فاز تقسیم بندی نمود  .برخی از
کارخانجات با توجه به آنکه خود داری معادن سرب و روی هستند پروژه در دو فاز معدن و خطوط تولید تقسیم میشوند که عکاسی از معدن به نسبت ساده تر از عکاسی خطوط تولید
داخلی می باشد.

استودیو عکاسی صنعتی ناین با کارخانجات بزرگ و بنام سرب و روی کشور فعالیت نموده است و با توجه به تعدد سفارشات در این زمینه بهترین گزینه جهت انجام یک پروژه عکاسی
صنعتی از صنایع سرب و روی میباشد.

نام

زمینه فعالیت

صنایع روی گستران

تولید کننده شمش روی و پودر روی

شرکت سپنتا روی

تولید کننده شمش روی و پودر روی

زرین معدن آسیا

تولید کننده کنسانتره شمش روی و پودر روی

گسترش صنایع سرب و روی ایرانیان

تولید کننده کنسانتره شمش روی و پودر روی

ذوب گران رنگین فلز

تولید کننده کنسانتره شمش روی و پودر روی

کیمیا گستران زنجان

تولید کننده شمش روی و پودر روی

شرکت کانه آرایی آریا

تولید کننده شمش روی و پودر روی

تولیدی شمش روی میهن

تولید کننده شمش روی و پودر روی

کارخانه خالص سازان

تولید کننده شمش روی  -پودر روی و فلوتاسیون مواد معدنی

صانع روی زنجان

تولید کننده شمش روی و پودر روی



تجهیزات خانگی و اداری

عکاسی از مبلمان  ،تجهیزات خانگی و اداری یکی از آیتمهای پر رونق در عکاسی صنعتی به شمار میرود و با توجه به اینکه تهیه عکس صنعتی از آیتمهایی مانند انواع صندلی  ،میز
نهارخوری  ،سرویس های کودک و نوجوانان انواع یخچالهای کوچک و بزرگ  ،گازهای خوراک پزی به دلیل حجیم بودن آنها و نوع پوشش رنگی و یا در برخی از مواقع استیل های
مات و براق اغلب نیاز به مهارتهای خاص و نیز تجهیزات حرفه ای در این زمینه را می طلبد  ،به همین خاطر هر عکاس صنعتی در این زمینه بدون تجهیزات و تجربه قبلی وارد نشده
و سابقه خود را بدون تجربه کافی به خطر نخواهد انداخت  .استودیو تخصصی عکاسی صنعتی ناین تمامی فاکتورهای باال را مرتفع نموده و با عکاسان صنعتی متخصص آماده ارائه
خدمات می باشد

زمینه فعالیت

نام
گروه تولیدی پرستیژ

تولید و تامین و تجهیز محصوالت چوبی و مبلمان

توسعه اکسین صدرا (کاکا)

تولید کننده لوازم مصرفی دستگاههای جوهرافشان

مبل کوروش

ارائه لوکس ترین مبلمان اداری و منزل

رادین چوب

تولید کننده انواع مبلمان اداری و خانگی MDF

چوب روستیک

طراحی و تولید انواع مصنوعات چوبی نفیس مخصوص ویالهای نفیس

آرام گستر

تولید کننده انواع مبلمان اداری و خانگی

بیتا فوم

تولید کننده ورق فوم پی وی سی ضد آب

ماهان دکور

طراحی و تولید میز و صندلی نهارخوری و جلو مبلی و عسلی پلیمری

صنایع چوبی آیناز

تولید کننده انواع مبلمان اداری و خانگی MDF

شرکت صنایع چوبی برنچ

تولید کننده انواع مبلمان اداری و خانگی  MDFبا بروزترین و پیشرفته ترین دستگاههای CNC

مبلمان پم

تولید کننده انواع مبلمان اداری و خانگی

چوب پیک سحر

تولید کننده انواع مبلمان اداری و خانگی  MDFبا بروزترین و پیشرفته ترین دستگاههای CNC

مبلمان رجاء

تولید کننده انواع مبلمان اداری و خانگی

صنایع چوبی نفیس

تولید کننده انواع مبلمان اداری و خانگی MDF



صنایع بهداشتی

عکاسی تبلیغاتی از محصوالت آرایشی و بهداشتی بگونه ای اهمیت پیدا کرده است که کارخانجات تولید کننده این نوع محصوالت معموال قراردادهای ساالنه با استودیوهای اختصاصی
خود جهت انواع عکاسی از محصوالت خود چه بصورت عکاسی صنعتی یا تبلیغاتی و یا حتی مفهمومی منعقد می نماییند و بصورت کلی هر ماهه تعداد بسیار زیادی از این مدل

عکسها را برای مصارف مختلف اخذ مینمایند تا بتوانند از هر کدام جهت مصارف گوناگون بهره ببرند  .با توجه به رقابت بسیار شدید تبلیغاتی در این صنعت و با دارا بودن کارخانجات
بسیار بزرگ تولیدی در کشور همواره این مجموعه ها در جهت بهبود تبلیغات و فروش و بازاریابی خود بدنبال استودیوهای قوی و با تجهیزات پیشرفته هستند که استودیو عکاسی
صنعتی ناین افتخار آن را دارد که بعنوان استودیو اختصاصی بسیاری از این مجموعه ها باشد.

زمینه فعالیت

نام
آوا رسیس

تولید ماشین آالت ساخت اسپری و محصوالت شیمیایی-.فرموالسیون و خدمات تولید

شرکت امپراتور ترکیه

تولید کننده انواع ادکلن و اسپرهای بدن و محصوالت آرایشی  -بهداشتی

فرابیوتی

وارد کننده محصوالت آرایشی و بهداشتی

پاکرخ  -کرند

تولیدکننده مواد و محصوالت شوینده  -آرایشی و بهداشتی

پاکرخ

تولید کننده مواد و محصوالت شوینده  -آرایشی و بهداشتی

پاکرخ  -سیلورگیت

تولیدکننده مواد و محصوالت شوینده  -آرایشی و بهداشتی

لطیفه

تولیدکننده مواد و محصوالت شوینده  -آرایشی و بهداشتی

گروه محصوالت الیو olive -

تولیدکننده مواد و محصوالت شوینده  -آرایشی و بهداشتی

ساویز

تولیدکننده مواد و محصوالت شوینده  -آرایشی و بهداشتی

سافتلن

تولیدکننده مواد و محصوالت شوینده  -آرایشی و بهداشتی

تابان پدیده طالیی

تولید کننده انواع محصوالت بهداشتی و سلولزی

گلرنگ

تولیدکننده مواد و محصوالت شوینده  -آرایشی و بهداشتی

اوه

تولیدکننده مواد و محصوالت شوینده  -آرایشی و بهداشتی

پاکشو

تولیدکننده مواد و محصوالت شوینده  -آرایشی و بهداشتی



بلور و کریستال

عکاسی بلور و کریستال با توجه به ماهیت شفافیت آن تخصص و تجربه باالیی را می طلبد.این محصوالت با توجه به جنس شیشه ای که دارند ،باید به صورت حرفه ای عکاسی
شوند .مهارت ،تجربه و شناخت نور و تجهیزات عکاسی از اصلی ترین الزمه های عکاسی از اجسام بلورین است .نور پردازی این اجسام بی نهایت حساس است .بطوری که با مقداری
کمتر از حد استان دارد لوکس نوری مورد نیاز برای یک جسم شفاف ،می توانید آن را به جسمی مات تبدیل کنید .این حالت درباره لوکس نور بیشتر از حد نیاز هم صادق بوده و این
کار باعث از دست رفتن بافت و در نهایت عدم موفقیت در نمایش یک محصول کریستالی است.س نهایی نقش بسزایی در نوع اجرای این گونه پروژه ها دارد.

نام

زمینه فعالیت

بلور و کریستال پاسارگاد

یکی از بزرگترین تولیدکنندگان بلور کادویی و دکوری در خاورمیانه

تولیدی پیشگامان

تولید انواع لوازم آشپزخانه شیشه -بلور -پالستیک و انواع گلدان های بامبو -هتلی و سالنی

جنرال تکنیک

تولید مینی واش و لباسشویی نوزاد (کهنه شور) اتوماتیک و نیمه اتوماتیک

فرش آرا مشهد

تولید کننده فرش ماشینی

مهیار گاز Taysez -

طراحی و تولید انواع اجاق گازهای خانگی صفحه ای و مبله در ایران

گروه صنعتی سماور نوبل رئوفی

اولین تولید کننده سماورهای خانگی معمولی و گازی در صنعت سماورسازی

کریستال لیزا موری

یکی از بزرگترین تولیدکنندگان بلور طرح دار کادویی در خاورمیانه

کریستال ساکورا

یکی از بزرگترین تولیدکنندگان بلور طرح دار کادویی در خاورمیانه

کریستال نوری تازه

یکی از بزرگترین تولیدکنندگان بلور طرح دار کادویی در خاورمیانه

پارس الکتریک

طراحی و تولید کننده انواع لوازم صوتی و تصویری

بلور نیلوفر

تولیدکننده ظروف آشپزخانه بلور و ظروف

تولیدی شیشه آرین گالس

طراحی و تولید انواع شیشه های نشکن مخصوص لوازم خانگی کوچک و بزرک و دیگر صنایع

شمع بلسیوس هلند

تولیدکننده شمع های تزیینی

ساعت سازی بیات

طراحی و تولید انواع ساعتهای دیواری و ایستاده

تریتون اسپانیا

طراحی و تولید انواع اجاق گازهای خانگی صفحه ای و روکار

گازهای مبله دایموند

طراحی و تولید انواع اجاق گازهای خانگی صفحه ای و روکار

شایان گاز لعاب

طراحی و تولید انواع اجاق گازهای خانگی صفحه ای و مبله در ایران

اجاق گاز هاردستون

طراحی و تولید انواع لوازم خانگی کوچک و بزرگ و گازهای مبله

فروشگاه هایپراستار

فروش و سفارش اختصاصی ظروف پلیمری آشپزخانه

تاکنوگاز

طراحی و تولید انواع اجاق گازهای خانگی



تجهیزات پزشکی

عکاسی تجهیزات پزشکی و دارویی به واسطه تعداد بسیار کم کارخانجات و مراکز تولیدی این صنایع نسبت به صنایع دیگر کشور از تعدد سفارش کمتری برخوردار بوده و با توجه به
نوع خدماتی که عرضه می کنند کمتر از روشهای تبلیغاتی استفاده می نمایند  .در این بین مراکزی در کشور هستند که در کنار خدماتی که به مراکز درمانی و آزمایشگاهی می رسانند
خود نیز جهت معرفی خدمات  -محصوالت و کاالهای خود برای عرضه در داخل کشور و نیز صادرات آن نیازمند تهیه عکاسی صنعتی و تبلیغاتی از مجموعه و محصوالت خود بوده که
در این بین این مجموعه با کارخانجات بسیار بزرگ و معتبری طرف قرارداد است و عکسبرداری انواع محصوالت و خدمات و عکاسی خطوط تولید این مراکز را بعهده دارد.

نام

زمینه فعالیت

کارخانه سها سه

تولید کننده انواع محصوالت بهداشتی  -دارویی و آرایشی

شرکت ژال طب

طراحی و تولید انواع دستگاهها و تجهیزات آزمایشگاهی

تجهیزات پزشکی هالل ایران (سها جیسا)

تولید کننده انواع گیاهان دارویی و دم نوشهای با خواص درمانی

داروسازی سها

بزرگترین تولید کننده انواع داروهای شیمیایی

خدمات پزشکی دوستان نیک

طراحی و تولید انواع پیچ و پلیت و پروتزهای مفاصل

تجهیزات پزشکی ساسانی

تولید کننده تجهیزات یکبار مصرف پزشکی

هالل ایران

بزرگترین تولید کننده تجهیزات یکبار مصرف پزشکی

