هویت ســازمانی و برندینگ
IDENTITY GUIDELINES

به نـام ایـزد یکتـا

هویــت ســازمانی و برندینگ
IDENTITY GUIDELINES

Brand Identity
- History
?- Who we are
- Our Audience

هویـت بـرنـد
 تـاریخچـه معـرفی شـرکت -معرفی مشـتریـان

هویت برند سایبان نو
تاریخچه و معرفی شرکت
سایبان نو فعال در زمینه تولید و عرضه انواع پرده های باالرو
شــرکت ســایبان نــو در زمینــه تولیــد و عرضــه انــواع پــرده هــای بــاالرو فعالیــت مــی
نمایــد .ایــن شــرکت مفتخــر اســت در مدتــی کوتــاه توانســته نامــی درخشــان در زمینــه
پــرده هــای اداری ،تجــاری و منــازل از خــود بــه جــای گــذارد.
در محصــوالت ســایبان نــو از مرغــوب تریــن پارچــه هــا ،لــوازم خارجــی و داخلی اســتفاده
شــده است.
شــرکت ســایبان نــو بــا ارائــه ی محصوالتــی ماننــد شــیدرول ،پــرده دوبــل ،کرکــره هــای
چوبــی و فلــزی همــواره بــه چیــزی فراتــر از خواســته هــای مشــتریان خــود مــی اندیشــد.
ســایبان نــو در حــال حاضــر یکــی از بزرگتریــن عرضــه کننــدگان پــرده بــاالرو در ایــران
ا ست .
زمانــی کــه بنیانگــذاران ایــن شــرکت در ســال  1380اقــدام بــه تولیــد و واردات پارچــه

و لــوازم شــیدرول نمودنــد ،در ایــران هیچگونــه شــید خارجــی تولیــد نمــی گردیــد .شــیدرول فقــط بــرای اپــن آشــپزخانه مصــرف مــی شــد
و بــرای عمــوم مــردم ناشــناخته بــود.

شــرکت ســایبان نــو بــا در پیــش گرفتــن سیاســت تولیــد و عرضــه ی محصــوالت ممتــاز و متنــوع ،و تــاش جهــت حفــظ کیفیــت و نــوآوری
توانســته اســت بــه ســرعت اعتمــاد و اعتبــار ویــژه ای نــزد مصــرف کننــدگان و مشــتریان ایــن محصــول کســب نمــوده و پــس از گذشــت
زمانــی کوتــاه ،محصــوالت تولیــدی ایــن شــرکت ،عــاوه بــر کالن شــهرها در تمــام ســطح کشــور بــا اقبــال عمومــی مصــرف کننــدگان روبــرو
شــده اســت.
اهتمــام بــه نــوآوری ،حفــظ کیفیــت برتــر و ارتبــاط مســتمر بــا کارشناســان و مشــاوران داخلــی و بیــن المللــی در ایــن صنعــت موجــب گردیده
تــا شــرکت بــه پیشــرفتی حائــز اهمیــت دســت یابــد.
مــواد اولیــه شــرکت ســایبان نــو شــامل پارچــه هایــی از شــرکت هــای معتبــر در عرصــه جهانــی اســت .همچنیــن اســتفاده از مکانیــزم مصرفــی
و پروفیــل هــای آلمینیــوم مرغــوب و باکیفیــت بــا تکنولــوژی بــاال از اولویــت هــای ایــن شــرکت مــی باشــد.
شــرکت ســایبان نــو مفتخــر اســت کــه محصــوالت خــود را در داخــل کشــور ،زیــر نظــر متخصصیــن مجــرب بــا بهتریــن کیفیــت و طبــق نظــر
و ســلیقه مشــتریان تولیــد مــی نمایــد .تمامــی پــرده هــا و محصــوالت ایــن شــرکت حاصــل تــاش تیــم متخصــص و همــکاران زبــده ی ایــن
مجموعــه مــی باشــد.
ایــن شــرکت همچنیــن جهــت پاســخگویی ســریع تــر و رفــع نیــاز مشــتریان ،اقــدام بــه تاســیس نمایندگــی هــای مجــاز در سراســر کشــور
نمــوده اســت .ایــن نمایندگــی هــا آمــاده جهــت ارائــه خدمــات در زمینــه هــای مشــاوره ،نصــب و خدمــات پــس از فــروش بــه مشــتریان
گرامــی مــی باشــند.
مزایا و نقاط قوت سایبان نو از سایر شرکت ها:
 استفاده از مواد اولیه با کیفیت در تولید محصوالت استفاده از کادر مجرب و متخصص جهت خدمات اندازه گیری و نصب ارائه ضمانت و خدمات پس از فروشمعرفی مشتریان
شــرکت ســایبان نــو در طــی ایــن ســالها مفتخــر بــه همــکاری و عرضــه محصــوالت خــود بــه شــرکتها ،رســتورانها ،ســازمانها و منــازل و  ...بــا
کیفیــت مناســب بــوده اســت .برخــی از مشــتریان ســایبان نــو بــه شــرح زیــر مــی باشــد:
شــرکت دامــداران ،عطــر بیــک ،پــارس مایکروتــل ،بوتــان ،گلدیــران ،بانــک اقتصــاد نویــن ،شــرکت ملــی گاز ایــران ،چــرم درســا ،شــرکت پنبــه
ریــز ،رســتوران الیــزه ،فــرش ســاوین ،شیشــه ونــوس ،رســتوران اردک آبــی ،الکترواســتیل ،بیمارســتان کســری ،شــرکت  ،Geoxشــرکت
 MARINA RINALDYو ...

Brand Strategy
استـراتـژی بـرنـد

استراتژی برند
بــه منظــور نمایــش قــدرت برنــد ســایبان نــو ،الزم اســت وحــدت مفهومــی و بصــری در
تمامــی بخشــهای مربوطــه مــورد توجــه و حساســیت واقــع شــده و در ســاختار برنــد قــرار
گیــرد.
یــک برنــد قــوی ،القــا کننــده اصالــت و هویــت یــک شــرکت بــوده کــه بــا توجــه بــه عناصــر
بصــری بــه مخاطــب قابــل انتقــال اســت .ازیــن رو چهارچــوب و قوانیــن برنــد ســایبان نــو در
تمامــی فضاهــای برندینــگ و تبلیغاتــی الزم االجراســت.

وب سایت
اقالم چاپی

تبلیغات
محیطی

فضای های
مجازی

ایمیل
تبلیغاتی
پوستر و
بنر

لباس کار
Brand

اوراق اداری
دکوراسیون
و طراحی
فروشگاهها

مطبوعات

بـرنـد

کمپین
تبلیغاتی

لوازم فروش

پروموشن
فروش

بسته بندی
رسانه های
دیجیتال
هدایای
تبلیغاتی

Brand Personqlity
- Main Logo
- Allowed Logos

شخصـیت بـرنـد
 لوگوی اصلی -لوگوهای مجاز

لوگو

لوگــو ،آرم و یــا نشــانه نمــادی اســت کــه بــه اختصــار انعکاســی از عملکردهــا و رویکردهــای
یــک کســب و کار مــی باشــد .آرم هــا بــه فوریــت قابــل شناســایی هســتند و ماننــد «ســفیران
برنــد» عمــل مــی کننــد؛ زیــرا بــه طــور غیرقابــل انــکاری نشــان دهنــده ی ســازمان یــا برنــد
خاصی هســتند.
لوگوی اصلی سایبان نو
لوگــوی اصلــی ســایبان نــو متشــکل از فــرم ســاده شــده خورشــید بــه مفهــوم نمــاد نــور و
اشــاره بــه ماهیــت و کاربــرد پــرده ،و نیــز لوگوتایــپ انگلیســی و لوگوتایــپ فارســی اســت کــه
بصــورت بــه هــم پیوســته بــا فونــت طراحــی شــده خــاص خــود مــی باشــد.

لوگوهای مجاز سایبان نو
دیگــر لوگوهــای شــرکت ســایبان نــو کــه مجــاز بــه اســتفاده در فــرم هــای تبلیغاتــی بــه ضــرورت مــی باشــند بــا ترکیــب بنــدی و نحــوه
قرارگیــری بــه شــکل هــای زیــر هســتند.

موقعیت لوگو در ترکیب بندی
(محــدوده غیــر مجــاز) نکتــه مهــم در اســتفاده از لوگــو آنســت کــه فواصــل پیرامــون آن در
فضاهــای مختلــف گرافیکــی حفــظ شــود .فضــای درنظــر گرفتــه شــده متناســب بــا فــرم و
فضــای لوگــوی ســایبان نــو بــوده و در شــرایط مختلــف و در ابعــاد مختلــف تناســبات آن
مــی بایســت رعایــت گــردد.

Brand Visual
Positioning
Color
Backgrand
Font
Errors

تصـویـر بـرنـد

-

 موقعیت لوگو در ترکیب بندی رنگ پس زمینه لوگو فونت مجاز -خطاها

رنگ لوگو
لوگــوی ســایبان نــو متشــکل از دو رنــگ زرد و مشــکی اســت کــه عــدد رنگــی آن در اقــام چاپــی و اســتفاده در مدیاهــای دیگــر مشــخص
مــی باشــد .در برخــی شــرایط خــاص ماننــد طــرح هــای تــک رنــگ چاپــی امــکان اســتفاده از لوگــو بــه رنگهــای خاکســتری و مشــکی مجــاز
مــی باشــد.

Process Black
C:0. M:0. Y:0. K:100

Process Yellow
C:0. M:30. Y:100. K:0

Brand Visual

پس زمینه لوگو (بک گراند)

در زمینــه هــای رنگــی خنثــی بــا
درصــد رنگــی بســیار پاییــن نیــز امــکان
اســتفاده لوگــو در طراحــی امــکان پذیــر
اســت.

پس زمینه لوگو یا (بک گراند)
در فضاهــای مختلــف تبلیغاتــی مطابــق بــا طراحــی ،لوگــو در زمینــه هــای مختلــف رنگــی قــرار مــی گیــرد .از آنجایــی کــه رنــگ زمینــه و
محیــط تأثیــر بســیاری بــر رنــگ لوگــو دارنــد ،لــذا قــرار گرفتــن لوگــو در هــر زمینــه رنگــی مجــاز نمــی باشــد .بــا توجــه بــه رنــگ ســازمانی
و اصلــی لوگــو ،مــوارد مجــاز بــه پیوســت آمــده اســت( .الزم بــه ذکــر اســت کــه فــرم هــای دیگــر تاییــد شــده لوگــو نیــز تابــع قوانیــن مطــرح
شــده بــرای لوگــوی اصلــی هســتند).

تصـویـر بـرنـد

در شــرایط خــاص و یــا در مــواردی کــه
طراحــی بــه صــورت ســیاه و ســفید
مــی باشــد ،اســتفاده لوگــو در زمینــه
خاکســتری قابــل قبــول خواهــد بــود.

فونت های مجاز گرافیکی (قلم نوشتاری)
لوگــوی ســایبان نــو بــا ترکیــب فــرم و لوگوتایــپ بــوده و فونــت فارســی و انگلیســی بــکار رفتــه در آن طراحــی خــاص شــده اســت .لــذا در
طراحــی هــای گرافیکــی و تبلیغاتــی و وبســایت ،فونــت هــای مجــاز فارســی یــکان و نازنیــن و فونــت انگلیســی آدرس وبســایت Segao
 Printمــی باشــند.
)Yekan(B

سایبان نو

)Nazanin(B

سایبان نو

Segoe Print
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Brand Visual

خطاها
بــا توجــه بــه اینکــه رنــگ و شــگل قرارگیــری لوگــو ،بــر اســاس هویــت ســازمانی و فلســفه برنــد شــرکت ســایبان نــو طراحــی و تعریــف شــده
اســت ،لــذا در برخــی شــرایط بــا تغییراتــی در شــکل قرارگیــری ،رنــگ ،پــس زمینــه و  ...مفعــوم و تعریــف آن تحــت تأثیــر قــرار گرفتــه و
جلــوه ای دیگــر پیــدا مــی کنــد .در ادامــه نمونــه هایــی از اشــتباه کاربــردی لوگــو در طراحــی قابــل مالحظــه اســت.

خطا :لوگو در زمینه رنگ غیر سازمانی

خطا :لوگو بر روی زمینه تصویر

خطا :لوگو در زمینه مشکی

خطا :لوگو بر زمینه فرم دار

تصـویـر بـرنـد

خطا :لوگو با رنگی غیر از رنگ سازمانی

خطا :لوگو با زاویه چرخانده شود

خطا :لوگو به رنگ مشکی در طراحی رنگی

خطا :بخشی از لوگو حذف شود

خطا :لوگو با سایه

خطا :لوگو با استفاده از خط محیطی

www.sayeban.com

خطا :بخشی از لوگو پوشانده شود

خطا :لوگو عمودی یا افقی کشیده شود

خطا :لوگو با استفاده از فونت دیگر

اوراق اداری
اوراق اداری بــه مجموعــه اوارقــی گفتــه مــی شــود کــه جهــت معرفــی و مکاتبــات درون
و بــرون ســازمانی مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد .ازیــن رو مــی بایــد بطــور کامــل تابــع
هویــت ســازمانی بــوده و در ابعــاد و اشــکال مــورد نیــاز شــرکت ،از قاعــده برندینــگ
پیــروی نمایــد.
اوراق اداری شــامل انــواع ســربرگ (در ســایزهای کاربــردی شــرکت ،کارت ویزیــت ،پاکــت
نامــه ،پاکــت اوراق ،و یادداشــت هــا مــی باشــد .همچنیــن بــر اســاس نیــاز شــرکت کارت
هــای پرســنلی ،فاکتــور ،کارت اعتبــاری ،فولــدر و پوشــه و  ...نیــز در ایــن گــروه قــرار
مــی گیــرد).

Graphic Style
Leatter Head
Visit Card
Watermark
Printing
Cloth

-

سربرگ و پاکت
ســربرگ هــای شــرکت ســایبان نــو شــامل (ســربرگ آ ،4آ ،5برگــه یادداشــت ،پاکــت
نامــه و پاکــت بــزرگ آ )4بــوده و مطابــق هویــت ســازمانی بــا طرحهــای پیوســت قابــل
اســتفاده اســت.

استایل گرافیکی

 اوراق اداری کارت ویزیت واترمارک اقالم چاپی -لباس تیم خدمات

ﻧﺸـﺎﻧـﯽ :ﻣـﻠﺎﺻـﺪرا ،ﺷـﯿﺦ ﺑـﻬـﺎﯾـﯽ ﺷﻤـﺎﻟـﯽ ،ﺑـﺎﻟﺎﺗـﺮ از ﻣﯿـﺪان ﺷﯿــﺦ ﺑﻬــﺎﯾـﯽ ،ﻧﺒـﺶ اوﺳــﺘﺎ ،ﭘــﻠﺎك  ،40/1واﺣـﺪ1
ﺗﻠـﻔـﻦ88040463 :

پاکت بزرگ A4

ﺗﻠﻔﮑﺲ88040463 :

info@sayeban.com
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سربرگ A4

برگ یادداشت

ﺗـﺎرﯾـﺦ :
ﺷـﻤـﺎره:
ﭘﯿﻮﺳﺖ:

ﻧﺸﺎﻧﯽ :ﻣﻠﺎﺻﺪرا ،ﺷﯿﺦ ﺑﻬﺎﯾﯽ ﺷﻤﺎﻟﯽ ،ﺑﺎﻟﺎﺗﺮ از ﻣﯿﺪان ﺷﯿﺦ ﺑﻬﺎﯾﯽ ،ﻧﺒﺶ اوﺳﺘﺎ ،ﭘﻠﺎك  ،40/1واﺣﺪ1
ﺗﻠـﻔـﻦ88040463 :

ﺗﻠﻔﮑﺲ88040463 :

www.sayeban.com

ﻧﺸـﺎﻧـﯽ :ﻣـﻠﺎﺻـﺪرا ،ﺷـﯿﺦ ﺑـﻬـﺎﯾـﯽ ﺷﻤـﺎﻟـﯽ ،ﺑـﺎﻟﺎﺗـﺮ از ﻣﯿـﺪان ﺷﯿــﺦ ﺑﻬــﺎﯾـﯽ ،ﻧﺒـﺶ اوﺳــﺘﺎ ،ﭘــﻠﺎك  ،40/1واﺣـﺪ1
ﺗﻠـﻔـﻦ88040463 :

ﻧﺸـﺎﻧـﯽ :ﻣـﻠﺎﺻـﺪرا ،ﺷـﯿﺦ ﺑـﻬـﺎﯾـﯽ ﺷﻤـﺎﻟـﯽ ،ﺑـﺎﻟﺎﺗـﺮ از ﻣﯿـﺪان ﺷﯿــﺦ ﺑﻬــﺎﯾـﯽ ،ﻧﺒـﺶ اوﺳــﺘﺎ ،ﭘــﻠﺎك  ،40/1واﺣـﺪ1
ﺗﻠـﻔـﻦ88040463 :

ﺗﻠﻔﮑﺲ88040463 :

info@sayeban.com

www.sayeban.com

پاکت نامه

ﺗﻠﻔﮑﺲ88040463 :

info@sayeban.com

www.sayeban.com

Graphic Style

کارت ویزیت
کارت ویزیــت وســیله ایســت بــرای معرفــی ســریع و مختصــر شــرکت ،اعضــا و نماینــدگان کــه از طریــق آن اطالعــات اصلــی اولیــه و ارتباطــی
بــه مخاطــب مــی گــردد.
ازین رو می بایست با طراحی ساده از هویت برندینگ سازمانی سایبان نو تبعیت نماید.

ﭘﯿﺸﺮو در ﻋﺮﺿﻪ اﻧﻮاع ﭘﺮده ﺑﺎﻻرو

ﻧﺸﺎﻧﯽ :ﻣـﻼﺻﺪرا ،ﺷﯿﺦ ﺑﻬـﺎﯾﯽ ﺷﻤﺎﻟﯽ،
info@sayeban.com
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ﻧﺒـﺶ اوﺳـﺘـﺎ ،ﭘــﻼك  ،40/1واﺣـﺪ1
ﺗـﻠﻔﻦ88040463 :
ﺗﻠﻔﮑﺲ88040463 :

اسـتایل گرافیـکی

ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺳﺎﯾﺒﺎن ﻧﻮ
ﺑﺎﻧـﯽ اﺣﺴـﺎﻧﯽ

ﻣﺪﯾـﺮﻋﺎﻣـﻞ

ﻧﺸﺎﻧﯽ :ﻣـﻼﺻﺪرا ،ﺷﯿﺦ ﺑﻬـﺎﯾﯽ ﺷﻤﺎﻟﯽ،

ﻧﺸﺎﻧﯽ :ﺗﻬﺮان ،ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻗﯿﻄﺮﯾﻪ ،ﻣﯿﺪان ﮐﺘﺎﺑﯽ،

ﻧﺒـﺶ اوﺳـﺘـﺎ ،ﭘــﻼك  ،40/1واﺣـﺪ1
ﺗـﻠﻔﻦ88040463 :

ﻃﺒﻘﻪ ﻓـﻮﻗـﺎﻧﯽ ﺑـﺎﻧﮏ ﻣﻠـﺖ ،واﺣـﺪ 7
ﺗﻠـﻔـﻦ22394686 - 26768052 :

ﺗﻠﻔﮑﺲ88040463 :

ایــن ســری کارت ویزیــت هــا در
قالــب عمــودی بــوده و در ســه
گــروه کارت ویزیــت شــرکتی،
کارت ویزیــت پرســنلی و نیــز
کارت ویزیــت جهــت نمایندگــی
هــا مــی باشــد.

info@sayeban.com

www.sayeban.com

Graphic Style

ﻧﺸﺎﻧﯽ :ﻣﻼﺻﺪرا ،ﺷﯿﺦ ﺑﻬﺎﯾﯽ ﺷﻤﺎﻟﯽ ،ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻣﯿﺪان
ﺷﯿــﺦ ﺑﻬــﺎﯾـﯽ ،ﻧﺒـﺶ اوﺳــﺘﺎ ،ﭘــﻼك  ،40/1واﺣـﺪ1
ﺗﻠـﻔـﻦ88040463 :

info@sayeban.com

ﺗﻠﻔﮑﺲ88040463 :

www.sayeban.com

اسـتایل گرافیـکی

ﺑﺎﻧـﯽ اﺣﺴـﺎﻧﯽ

ﻣﺪﯾـﺮﻋﺎﻣـﻞ

ﻧﺸﺎﻧﯽ :ﻣﻼﺻﺪرا ،ﺷﯿﺦ ﺑﻬﺎﯾﯽ ﺷﻤﺎﻟﯽ ،ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻣﯿﺪان
ﺷﯿــﺦ ﺑﻬــﺎﯾـﯽ ،ﻧﺒـﺶ اوﺳــﺘﺎ ،ﭘــﻼك  ،40/1واﺣـﺪ1

ﺗﻠـﻔـﻦ88040463 :

ﺗﻠﻔﮑﺲ88040463 :

ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺳﺎﯾﺒﺎن ﻧﻮ
ﻧﺸﺎﻧـﯽ :ﺗﻬـﺮان ،ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻗﯿﻄﺮﯾﻪ ،ﻣﯿـﺪان ﮐﺘﺎﺑﯽ ،ﻃﺒﻘﻪ
ﻓـﻮﻗـﺎﻧﯽ ﺑـﺎﻧﮏ ﻣﻠـﺖ ،واﺣـﺪ 7

ﺗﻠـﻔـﻦ22394686 - 26768052 :

info@sayeban.com

www.sayeban.com

ایــن ســری کارت ویزیــت هــا در
قالــب افقــی بــوده و در ســه گــروه
کارت ویزیــت شــرکتی ،کارت
ویزیــت پرســنلی و نیــز کارت
ویزیــت جهــت نمایندگــی هــا
مــی باشــد.

Graphic Style
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واترمارک
بــا توجــه بــه روش هــای مختلــف تبلیغاتــی و اطــاع رســانی ،همچنیــن اهمیــت تصاویــر در معرفــی محصــوالت ســایبان نــو بــه مخاطــب،
جهــت ایجــاد هویــت و شناســنامه دار کــردن تصاویــر از واترمــارک اســتفاده مــی شــود .واترمــارک شــرکت ســایبان نــو و نحــوه قرارگیــری آن
بــر روی تصاویــر بــه پیوســت آمــده اســت.

اسـتایل گرافیـکی

بــه منظــور حفــظ ارزش بصــری
تصویــر واترمــارک مــی توانــد
راســت چیــن و یــا چــپ چیــن
اســتفاده گــردد.

تناســبات واترمــارک بــه منظــور خوانایــی لوگــو مــی بایســت بــا
تصویــر حفــظ گــردد .مــکان واترمــارک بــر اســاس محتویــات
عکــس امــکان جابجایــی دارد.

Graphic Style

لباس تیم خدمات و نصب
بــا توجــه بــه خدمــات پــس از
فــروش و نصــب شــرکت ســایبان
نــو بــر اســاس هویــت ســازمانی ایــن
شــرکت ،لیــاس نیروهــای خدماتــی
ایــن شــرکت نیــز مطابــق گایدالیــن
مــی باشــد.
بــر ایــن اســاس پیراهــن خاکســتری
رنــگ بــا درصــد رنگــی  Black 60و
شــلوار مشــکی تعریــف شــده اســت.
لوگــوی شــرکت بــه همــراه آدرس
ســایت بــر روی پیراهــن و نیــز بــر
روی آســتین در جهــت مخالــف
طــرح روی پیراهــن ،قــرار مــی
گیــرد.

طــرح لوگــو جهــت قرارگیــری
روی پیراهــن و آســتین

اسـتایل گرافیـکی

گرافیک و تبلیغات (در اقالم چاپی)
یکــی از مهمتریــن اقــام تبلیغاتــی و معرفــی محصــوالت شــرکت ســایبان نــو ،کاتالــوگ هــای ایــن مجموعــه مــی باشــد .بــا توجــه بــه رنــگ
ســازمانی و قوانیــن اســتفاده از لوگــو ســایبان نــو ،طــرح هــای زیــر جهــت عطــف کاتالــوگ هــا اســتفاده مــی شــود.

Graphic Style

کاتالوگ محصوالت زبرا یا دوبل ،فایل بصورت گسترده چاپی

اسـتایل گرافیـکی

کاتالوگ محصوالت کرکره چوبی ،فایل بصورت گسترده چاپی

هویــت ســازمانی و برندینگ
IDENTITY GUIDELINES

KOHALIN
design and branding studio

تهیه شــده در
اســتودیو کوهالین1396-

