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ایران مهد تمدنی است که مثالی در تمام و کمال هنر مردمانش وجود
ندارد .تمدن کهنی که فردوسی ،نامدار بی مثال عرصه شعرش ،در
تشریح هنر مردمان سرزمینش فرموده «هنر نزد ایرانیان است و بس/
ندارند گرگ ژیان را به کس»
گوشه به گوشه این ملک وسیع را بگردی عجین شدن هنر با زندگی
ایرانیان را در تمام شئون خواهی دید .ذوق و هنر ایرانی در کنار حوصله
زنان و مردان که حاال شاید نه نامی از آنها باقی مانده باشد و نه نشانی،
تاریخ و فرهنگ چند هزار ساله ای را فریاد می زند که مصداق این بیت
زیبا است« :غیر از هنر که تاج سر آفرینش است /دوران هیچ سلطنتی
پایدار نیست»
این هنر اگرچه امروز و با صنعتی شدن شکل و شمایل زندگی از جریان
اصلی روزمره خارج شده و بیشتر رنگ و بوی تزئینی دارد ،اما هنوز هم
ارج و قرب تاریخی را با خود دارد .ارج و قربی که از حس افتخار به این
همه توانایی نشات می گیرد.
مجموعه آرا ،با علم به اینکه که هرگز خدمتی درخور این هنر و تاریخ ارائه
نکرده است ،با طراحی بسته هایی ویژه و زیبا برای ارائه متفاوت هنرهای
دستی ایران ،تا سر حد توان ،تالش کرده تا دین خود را به هنرمندان این
سرزمین ادا کند.

یلدا

مشتریان ما :مهمانان ویژه نمایشگاه ها ،مهمانان خارجی ،مشتریان
ویژه ،سفارت خانهها ،هیاتهای اقتصادی و دیپلماتیک ،مهمانان
سمینارها و همایشها ،کارکنان و کارمندان شرکت ها در مناسبت های
مختلف باستانی و مذهبی ،سازمان های دولتی.
مزیت رقابتی ما :ایده های نو ،خالقیت در نحوه ارائه ،حذف واسطهها
و کاهش قیمتها ،حذف هدایای خارجی و حمایت از تولیدات داخلی،
بسته بندی متفاوت و خالق برای ارائه محصوالت صنایع دستی ایران،
قبول سفارشات با تیراژ باال در کمترین زمان ممکن ،موجود داشتن
محصوالت با کیفیت درجه یک در انواع صنایع دستی و ارتباط با
تولیدکنندگان اصلی صنایع دستی و حذف واسطه گری.
قیمت :ما با حذف واسطه های متعدد میان تولیدکنندگان صنایع دستی
و مصرف کننده ،قیمت محصوالت خود را به میزان قابل توجهی کاهش
داده ایم .بدین ترتیب محصوالت متفاوت آرا که در بسته بندیهایی
شکیل و خاص ارائه می شود با قیمت های روز بازار ،قابل رقابت است.
کیفیت :محصوالت صنایع دستی شهرهای مختلف با کیفیت های
مختلف تولید می شوند و با توجه به عدم شناخت و تخصص مصرف
کننده بعضا تولیدات بی کیفیت به جای محصوالت درجه یک به فروش
می رسد .آرا متعهد است که در تمامی محصوالت از صنایع دستی با
کیفیت اعال بهره ببرد.

یلدا یکی از کهن ترین جشنهای ایرانی است .آیینی قدیمی که به بهانه
بلندترین شب سال برگزار میشود و خانوادههای ایرانی را در آخرین
شب پاییز دور هم جمع میکند .یکی از مهمترین بخشهای این آیین
کهن ،هدیه دادن و هدیه گرفتن است .ایرانیان تالش میکنند تا با
هدایای مختلف بر شکوه جشن خود بیفزایند و شبی بیاد ماندنی را برای
دوستان و اهالی خانواده خود بسازند .مجموعه آرا ،به همین مناسبت
مجموعهای متنوع و متناسب با فرهنگهای مختلف آماده کرده است که
در ادامه میتوانید آنها را مشاهدا فرمایید.

بستهبندی :آنچه از قول کارشناسان صنعت تولیدات دست ساز ایران در
مورد ضعف این صنعت مطرح می شود ،عدم بسته بندی این محصوالت
است .گاهی بهترین و با کیفیت ترین محصوالت صنایع دستی ایران به
نامناسب ترین شکل ممکن عرضه می شوند .آرا تالش کرده تا ثمر هنر دست
مردمان ایران را در بهترین قالب و با کیفیت ترین بستهبندی ارائه دهد.

سابقه ما :آرا بر بلندای بیش از یک دهه تجربه در طراحی و تولید
محصوالت فرهنگی و فعالیت در حوزه های تولید هدایا ،محصوالت ویژه،
طراحی بسته بندی.

شخصیسازی :قالبهای ارائه صنایع دستی با توجه به رنگ و شعار
سازمانی شرکتهای مختلف قابل تغییر است .توجه به پارامترهای
اصلی برندینگ هر مجموعه از شاخصه های محصوالت آرا است.

به این نکات
دقت کنید !

۱

کلیه حقوق مادی و معنوی ایدههای محصوالت درج شده در این کاتالوگ برای برند تجاری " آرا "
محفوظ است.

۲

امکان درج لگو یا برند تجاری شما برای کلیه محصوالت طراحی شده ،در نظر گرفته شده است.

۳

برای اطالع از پروموشنهای فروش ویژه شب یلدا با دپارتمان فروش تماس حاصل فرمایید.

۴

امکان طراحی ایدههای اختصاصی با محوریت هویت سازمانی مجموعه شما در دپارتمان طراحی
مجموعه "آرا" وجود دارد.

۵

برای مشاهده اطالعات بیشتر یا آشنایی با سایر محصوالت مجموعه " آرا "میتوانید از وب سایت
 Arahonar.comبازدید فرمایید .

۱ ِچ ِلمسه

www.arahonar.com

4

ِچ ِلمسه ۱

این بسته شامل:

 14بطری شیشهای حاوی بادام ،کنجد ،مویز ،تخمه هندوانه ،آلبالو خشکه ،فندوق ،برگه زردآلو ،دانه سویا ،انجیر،

بادام زمینی ،شاهدانه ،برنجک ،گندمک ،پسته.
جعبه چوبی

یکـــی از مرســـومترین رســـوم شـــب یلـــدا ،خـــوردن
آجیـــل و تنقـــات اســـت؛ آن هـــم در جمـــع خانـــواده.
هـــر چنـــد امســـال بـــه دلیـــل شـــرایط کرونایـــی
امـــکان مهمانیهـــای همیشـــگی را نداریـــم امـــا بـــا
ارائ ــه بس ــته چلس ــمه ب ــه ای ــن رس ــم مان ــدگار ،وف ــادار
خواهیـــم بـــود و یـــاد روزهـــای شـــیرین دورهمـــی بـــا
بزرگترهـــا را زنـــده نگـــه میداریـــم.
چلس ــمه ترکیب ــی از چه ــل ن ــوع تنق ــات طبیع ــی ب ــوده
کــه در شـبهای زمســتان و بخصــوص شــب یلــدا روی
کرســـی قـــرار میگرفـــت و از آن اســـتفاده میکردنـــد.
ای ــن ن ــام در گوی ــش ش ــیرینی اصفهان ــی ب ــه معن ــای
آجی ــل و تنق ــات اس ــت.

۲ ِچ ِلمسه
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ِچ ِلمسه ۲

در نسخه دوم این محصول ،تنقالت به جای شیشه در کیسههای پارچهای بستهبندی میشود.

هیرمان
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هیرمان

این بسته شامل:
ماگ سرامیکی

زیر لیوانی چوبی
جعبه مقوایی

سفره یلدا سفره رنگهای سبز و قرمز است .رنگهایی
که همچون دلهای مهمانان یلدا ،شاد و سرزنده هستند.
بسته هیرمان از همین رو دارای یک ماگ سرامیکی به
رنگ قرمز و سبز است .ماگی که با هنرمندی هنرمندان
یزدی تولید میشود.
در این بسته یک زیر لیوانی چوبی نیز گنجانده شده که
با طرح دانههای هندوانه نقش گرفته است .این هدیه
تا مدتها روی میز دوستان و مشتریان خود قرار خواهد
گرفت و شما را به آنها یادآوری میکند.

دامون
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دامون

این بسته شامل:
انار

میوه درخت کاج
ریسه LED

برگههای فال حافظ

حصیر و یا جعبه چوبی

دامون در لهجه گیلکی به معنای دشت و جنگل
است .دشت و جنگلی که با نور آذین شده تا شب
طوالنی زمستان را چشم نواز کند .این بسته شامل
یک حصیر اثر هنرمندان شمالی است به همراه
چند میوه انار و چند میوه درخت کاج و تعدادی از
غزلیات زیبای حافظ شیرازی.
این بسته زیبا ،نور و روشنایی را به دوستانتان
هدیه میدهد و زینتبخش سفره یلدایتان خواهد

روشنا
www.arahonar.com
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روشنا

این بسته شامل:

شمعدانی قرمز به سبک شمعدانهای سنتی و کهن

شمع

کبریت

جعبه مقوایی

ناظم االطبا ،روشنا را نور ،فروغ و شعاع معنا کرده
و این نام بستهای است برای روشنایی بخشیدن
به مهمانیهای یلدایی در طوالنیترین شب سال.
شمعدان یکی از نوستالژیکترین وسایل مورد استفاده
در شب یلداست و استعارهای است از نوری که به برکت
سالمت و دور هم بودن اعضای خانواده و بزرگترها در
خانه میتابد.
این بسته کوچک اما زیبا ،امید شما به روشن بودن
این نور در جمع خانواده و دوستانتان را نمایان میکند.

شب َچره
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شب َچره

این بسته شامل:

یک بطری شیشهای حاوی پاستیل

یک بطری شیشهای حاوی اسمارتیز
جعبه چوبی

شیرینی یلدا عالوه بر خاطرات نوستالژیک از دورهمی با
اعضای خانواده و دوستان ،به خوراکیهای مورد استفاده
در این شب نیز مرتبط است .شبی که به بهانه یک دقیقه
طوالنیتر بودن آن ،خودمان را به انواع خوردنیها و
تنقالت مهمان میکنیم .ما در بسته شبچره دو خوراکی
خوشمزه را در شیشههایی ساده اما زیبا قرار دادهایم
تا زمانی که به عنوان هدیه از سوی شما به همراهان و
دوستانتان اهدا میشود ،حس شیرین این شب شیرین
را به آنها منتقل کند.
شبچره در فرهنگ فارسی معین به آجیل و میوهای که
در شبنشینی خورده میشود ،معنا شدهاست.

آبنار
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آبنار

این بسته شامل:

یک شیشه کنسانتره انار

دو عدد فنجان سرامیکی
جعبه مقوایی

انار یکی از مهمترین المانهای شب یلداست .میوهای بهشتی و بسیار پرخاصیت که
کمتر کسی پیدا میشود که آن را دوست نداشته باشد .ما در این بسته یک شیشه
کنسانتره انار را در کنار دو عدد لیوان سرامیکی قرار دادهایم تا طعم انار را در این شب
خاطرهانگیز برای شما بیشتر کنیم.
کنسانتره در واقع پایه اکثر آب میوه هایی به شمار میآید که به صورت بستهبندی هر
کسی میتواند آن را از فروشگاهها خریداری کند.

تیمچه
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تیمچه

این بسته شامل:
رومیزی ترمه

بسته تخمه آفتابگردان در بستهبندی الهام گرفته از بستهبندی سنتی تخمه

بسته تخمه کدو در بستهبندی الهام گرفته از بستهبندی سنتی تخمه
پاکت حاوی انار

هندوانه

تیمچه بساط مهمانی شما برای شب یلدا را به خاطره
انگیزترین شکل ممکن برپا میکند .تیمچه یادآور
خریدهای مهمانی یلدای دلنشین است در زنبیلهای
پرخاطره .در این بسته ،سفره یلدای شما از جنس ترمه
در نظر گرفته شده و تنقالت هم در فرمی نوستالژیک
برایتان بسته بندی شده و میوههای مرسوم این شب
طوالنی زمستانی هم تدارک دیده شده است .انگار که
سوار بر موج خاطرات خود شدهاید و در تیمچههای
قدیمی خرید کردهاید و آنها را با دنیایی از مهر برای
عزیزانتان ارسال کردهاید.

یتیتانر
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یتیتانر

این بسته شامل:

قندان مسی با طرح انار

چند برگ از غزلیات حافظ

غنچه گل محمدی
جعبه مقوایی

تی تی نار به معنی شکوفه انار است ،بستهای کوچک ،زیبا و خاطره
انگیز که همچون شکوفههای انار زیبا و دلربا است .در این بسته
از یک قندان مسی با طرح انار استفاده شده که در داخل آن به
مناسبت مهمانی یلدا و رسم حافظ خوانی ،چند غزل از حضرت
حافظ به همراه غنچههای گل محمدی قرار داده شده است.

ترکییب یلدا
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ترکییب
یلدا

این بسته شامل:
سه تار مینیاتوری

دیوان حافظ

انار سرامیکی تزئینی

جعبه چوبی با روکش سفره قلمکاری

یلدا شب شعر و ساز است .شبی که موسیقیهای اصیل ایرانی ،دلها را
غرق خاطرات میکنند و غزلیات حافظ ،فال روزهای پیش روی را روایت
میکنند .یلدا آیینی استکه بنا برامید دارد ،امید به پایان حتی طوالنیترین
شب سال و رسیدن سحرو روشنایی .مهمانیهای این شب پرامید و پرمهر
با هنر دست مردمان ایران زمین که در این بسته گنجانده شدهاند ،زیباتر
میشوند .بستهای مشتمل بر سه تار میناتوری دستساز ،دیوان حافظ
شیرازی و یک انار سرامیکی به عنوان نماد این شب و جعبه ای که با هنر
قلمکاران اصفهانی جذابترشده است.

تیراژه

این بسته شامل:

یک ظرف سرامیکی(به عنوان جا خودکاری)

تعدادی آبنبات چوبی
جعبه مقوایی
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تیراژه ،در فرهنگ لغت به معنای رنگین کمان است که
توصیفی است دقیق از قلمدان سرامیکی مورد استفاده در
این بسته .این قلمدان قرار است محل قرار گرفتن مداد و
خودکارهای رنگارنگ شما روی میز کار شما باشد .ما در
این بسته تعدادی آبنبات چوبی نوستالژیک قرار دادهایم
تا جذابیت هدیه شما را دو چندان کند.

ِ
دودپیت

این بسته شامل:

یک عدد ماگ سرامیکی

یک ظرف شیشهای حاوی چای ماساال
جعبه مقوایی

چای ماساال در گویش محلی مردمان سیستان و بلوچستان به دودپتی معروف است .این چای که از هند به بندر چابهار
آمده و به نوشیدنی پرطرفدار این منطقه تبدیل شده است.
این چای خوش طعم با ادویه ماساال و شیر درست میشود .ادویه ماساال از ترکیب زنجبیل ،هل ،دارچین ،میخک و
فلفل سیاه به همراه چای سیاه تولید میشود.
چای ماساال به هضم غذا ،کاهش قند خون و کاهش وزن کمک میکند.
در این بسته یک ماگ سرامیکی زیبا قرار دارد که در بستهبندی زیبا به شما ارائه میشود.

منتخب

محصوالت پرفروش
سالهای گذشته
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سوما

این بسته شامل:
یک بسته اسماج

یک عدد شمعدان سرامیکی هنر مردمان یزد

یک عدد ظرف کبریت سرامیکی هنر مردمان یزد

یک عدد ظرف اسمـاج سرامیکی هنر مردمان یزد

جعبه مقوایی
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غزلخوان
ویژه

این بسته شامل:

گلدان سفالی نقاشی شده با دست با طرح یلدا ،هنر دست مردمان یزد

غزلهای حافظ در اندازهها و طرحهای مختلف
انار سفالی کوچک

بستهبندی مقوایی دستگیرهدار با پنجره

انردون

این بسته شامل:
سبد چوبی

دوعدد انار تازه

بطری بلور نمک

بطری پودر گلپر
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انرجوش

این بسته شامل:
یک شیشه رب انار

پودر گردو

کاسه مسی

قاشق چوبی

توضیحات محصول
جعبه مقوایی

شب چراغ

شامل

گردسوز سفالی

یک عدد زیرچراغی

کبریت پایه بلند

یک بطری نفت سفید
جعبه مقوایی
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چلهنوش

شامل

لیوان سفالی با طرح نقاشی هندوانه

زیرلیوانی گلیم با طرح هندوانه ،بافت اردبیل

دو عدد دمنوش انار

