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ПЕШНИҲОДИ МО



Брендбуки
ширкат

Номи
Бренд

Шиори
ширкат

Логотип 
ва услуб

Зиёда аз 100 логотипҳои коркардашуда
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1. КОРКАРДИ БРЕНД



Дизайгарии
маҳсулоти чопӣ

Дизайнгарии
маҳсулоти туҳфавӣ

Дизайнгарии борҷома
ва тамғаҳо

Дизайнгарии
рекламаи берунӣ

Дизайнгарии
дохили бино

3Д дизайнгарии
объектҳо

Зиёда аз 1000 корҳои дизайнӣ
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2. ДИЗАЙНГАРӢ



Сомонаи
яксаҳифагӣ

Сомонаи
корпоративӣ

Интернет
мағоза

Бақайдгирии
доменҳо

Хостинг ва
почтаи электронӣ

Дастгирии техникии
сомонаҳо

Зиёда аз 100 коркарди сомонаҳо 
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3. ВЕБ-ХИЗМАТРАСОНИҲО



Порталҳои иттилоотӣ:
• nbt.tj 
• olympic.tj
• climadapt.tj
• ectap.org
Сомонаҳои корпоративӣ:
• holding.yoqut.tj
• sokhtmon.yoqut.tj 
• immt.tj
• amcham.tj
• mikron.tj
• tlm.tj
• pdv.tj
• drycenter.tj
• pamirsilk.travel
• camptabiat.org
• infraconsulting.tj

ҶДММ «1С-Битрикс»
ин корхонаи

муштаракест, ки аз тарафи ширкатҳои
«1C» ва «Битрикс»-и Федератсияи Русия
барои таҳияи системаи идоракунии
сайтҳо (CMS) ва портали корпоративии
«Битрикс24» фаъолият менамояд.

ҶДММ «Промоушн» аз соли 2009 шарики 
сертификатсияшудаи «1С-Битрикс» дар 
Тоҷикистон буда, тачрибаи калони
коркарди сомоноҳоро дорад. 
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СОМОНАҲО ВА ДАСТОВАРҲОИ МО



Битриск24 – ин 5 тасмим
барои ширкатҳое
мебошадки, ки мехоҳанд
коргузориро байни
кормандон ва бо мизоҷон
ба таври электронӣ ба роҳ
монанд. 
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4. ҶОРИ КУНОНДАНИ ПОРТАЛИ 
КОРПОРАТИВИИ  «БИТРИКС24»

Тасмимҳоро аз рӯи ишораи bitrix24.tj ройгон тест кардан мумкин аст



Дафтари қайди ҳаррӯза
ва тақвимҳо

Коғазхалта ва сумкаҳо

Промо-либос

Ручкаҳо

USB flash кортҳо

Ҷомҳо и кружкаҳо

Мукофотҳо ва медалҳо

Чатрҳо

Соатҳои деворӣБрелок
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5. ТАЙЁР КАРДАНИ 
МАҲСУЛОТИ ТӮҲФАВӢ
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6. ХИЗМАТРАСОНИҲОИ ПОЛИГРАФӢ
ВА ЧОПИ  ИНТЕРЬЕРӢ (ECO, UV)
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7. ИСТЕҲСОЛ ВА ВАСЛКУНИИ 
МАСНУОТИ РЕКЛАМАВӢ



Мебел барои кормандон

Мебел барои утоқи қабулкунӣ

Мебел барои қаҳвахонаҳо ва тарабхонаҳо

Мебел барои дӯкончаҳои савдо
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8. ДИЗАЙНГАРӢ ВА ИСТЕҲСОЛИ МЕБЕЛ



Лавҳаҳои намоишгоҳҳо ва дӯкончаҳои мураккабиашон дилхоҳ

Макетҳои объектҳо ва манзара (ланшафт) 
табиат
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9. ТАЙЁРКУНИИ 3D МАКЕТҲО, 
ЛАВҲАҲО ВА ДӮКОНЧАҲО



ФлагштокЛавҳаи Pop-up Лавҳаҳои баннерӣRoll-up лавҳаҳо

Китобмонакҳо Промо-пояҳо Мольберт
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10. ТАҶҲИЗОТИ НАМОИШГОҲҲО



• КОМПЛЕКСНОКӢ. Мо брендро пурра коркард мекунем, 
истеҳсол мекунем ва амалӣ мекунем.

• ТАҶРИБА. Мо дар бозор аз соли 2006 фаъолият мекунем ва
яке аз пешқадамон дар соҳаҳои коркарди бренд ва
истеҳсоли маҳсулоти рекламавӣ мебошем.

• СИФАТ. Мо кормандони соҳибтахассус дорем ва медонем, 
ки чӣ тавр хизматрасониҳои босифат расонидан ва вақти
мизоҷонро сарфа намудан мумкин аст. 

• ТЕХНОЛОГИЯ. Мо дар коркарди сомона технологияҳои
иттилоотии муосирро истифода мебарем.

• ИСТЕҲСОЛОТ. Мо барои тайёр намудани ҳамагуна
маҳсулоти рекламавӣ дар муддати кӯтоҳтарин дорои
тавоногии истеҳсолии худ мебошем. 
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БАРТАРИЯТИ МО
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МИЗОҶОНИ МО



+992 (44) 600-0606
+992 (93) 600-0606
+992 (98) 800-0606

Презентатсия аз 01.03.2019

Ҷумҳурии Тоҷикистон, 734013, ш. Душанбе, 
кӯч. Тилло Пулодӣ, 28, ошёнаи 2, утоқи №1

http://promotion.tj/presentations
https://facebook.com/promotion.tj

Аз мутахассисони мо маслиҳатҳои ройгонро
бо телефонҳои зерин дастрас намоед: 

ё бо почтаи электронӣ:
info@promotion.tj (хизматрасонӣ ба мизоҷон)
director@promotion.tj (ҳамкорӣ)

ҶДММ «Промоушн»

РАВОБИТ


