
 

 

 یکیگراف یهاطرح جادیا سیسرو دهیا یمعرف

به  (Start) استارتاپ همانطور که از نامش هم مشخص است، کسب وکاری است که از همان زمان شروع پائول گراهام از دیدگاه

های اخیر وکارهایی هستند که دارای رشد بسیار سریع هستند. در سالها، کسبحرکت میکند. در واقع استارتاپ (Up) سمت اوج

مورد از برترین  ۰۵در این مجموعه مقاالت با   .ها بودندوکارهای دنیا استارتاپسودآورترین کسب نیز مشاهده کردیم که

ی دیدی ایم و تنها هدفمان ارائههای جهانی انتخاب کردهها را براساس رنکینگآشنا خواهید شد. ما این ایده ۸۵۰۲های سال ایده

های بسیاری با مخاطبان خارجی ها برای مخاطبانی که تفاوتهای جهانی است. مسلما کپی کردن این ایدهنسبت به برترین ایده

 رسانه با گرافیکی هایطرح ایجاد سرویس ایده معرفی با مقاالت مجموعه این پنجم قسمت در دارند، کاری از پیش نخواهد برد.

 .باشید همراه اکوموتیو

 های گرافیکیسرویس ایجاد طرح 

 کانوا  :خارجیی نمونه

های اجتماعی، خالقیت است. توجه کاربران زمانی به مطالب شما جلب خواهد شد که طراحی ی محتوای شبکهفاکتوری مهم در تهیه

 توانید از آن برای طراحیبزارهایی که میها جذاب بوده و همچنین محتوای پست، حرفی برای گفتن داشته باشد. یکی از ابصریِ آن

 .است  canvaخالقانه استفاده کنید، 

Canva  توسط ۸۵۰۸ی خدمات آنالین طراحی است که در سال بستری برای ارائه Melanie Perkins  با حداقل سرمایه در

 معرفی رالیاهای استترین استارتاپیکی از موفق های معتبر، به عنواندهندهسازی شده و توانسته با جذب سرمایه از شتاباسترالیا پیاده

 .کردندمی استفاده آن از نفر هزار 0۰۵ از بیشتر اول سال در کهطوری به شد محبوب سرعت به شدن، النچ از بعد استارتاپ این. گردد

 & Drag رود. روش کاربرد این استارتاپ بر اساسبه کار می جتماعیهای اطراحی محتوای شبکه برای Canva استارتاپ

drop  های گرافیکی زیبا بدوناست. کانوا، یک سرویس ابری است که با استفاده از ابزارهای خالقانه به کاربران امکان ایجاد طرح 

 .است "نیا برای طراحیتوانمندسازی تمام د"دهد. شعار کانوا های خاصی مانند فتوشاپ را مینیاز به مهارت

امکان  canva شود در موفقیتش نقش خواهد داشت. ابزارهای قابل اعتمادی ماننددر یک استارتاپ، هر ابزاری که از آن استفاده می

ام جکنند. بهترین مزیت این سرویس، سهولت استفاده و امکان انهای مورد نیاز یک استارتاپ را به راحتی فراهم میانجام طراحی

 .طراحی زیبا توسط هر فردی است

 میلیارد دالر ۰میلیون کاربر، به درآمدی بیش از  ۰۵کشور و  ۰9۵ی خدمات طراحی آنالین در بیش از این استارتاپ توانسته با ارائه

 .نفر اشتغال ایجاد کند ۸۰۵دست یافته و برای 

رایگان است و فیچرهای زیادی  canva نام کنید . خدماتسایت، حتما باید ثبتهای موجود در این وبی تمام نمونهبرای مشاهده

ها و مدیریت آپلود عکس های پولی هم وجود دارد که امکاناتی مانند فولدرهای نامحدود برایبرای کاربران رایگان دارد. البته پلن

 .عضو دارد ۰۵ها، داشتن اولویت ساپورت و همکاری تیمی تا گنجایش آن

 :های ایجاد شده در کانوا عبارت است ازکاربرد طرح

https://www.canva.com/
https://www.canva.com/


 

 

 های اجتماعیطراحی انواع تصاویر شبکه 

 طراحی اسالید برای ارائه و سخنرانی 

 یغاتی و طراحی لوگوسایت، پوسترهای تبلهای گرافیکی برای وبالگ، وبطراحی 

های بزرگ جذاب است، های کوچک و حتی کسب وکارهای جدیدی که به این سایت اضافه شده است و برای استارتاپیکی از ویژگی

های گوناگون برای اعضای تیم است. این ویژگی، امکان برقراری ارتباط بین اعضای توانایی کار به عنوان تیم و تعریف سطح دسترسی

 .سازده صورت کامل مهیا میتیم را ب

های خود را با این همکاری خواهد کرد تا تصاویر و طرح Dropbox اعالم کرده است که با ۸۵۰۲همچنین این استارتاپ، در ژوئن 

 .فرم ادغام کندپلت

 - :نمونه ایرانی

های جود دارد؛ اما سایتی برای ایجاد طرحیاب وهای گرافیکی مانند گرافیکآوری فایلهایی ایرانی برای جمعسایتدر حال حاضر وب

 .گرافیکی وجود ندارد

  

  

 


