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هرندنآوردرحرکتبهمهآنودارمیرسالیتوهدفلیپاآرتگالریدرما
وشیتخهایوبمتاهاکشیهدغاررویازبشرعمراندازهبهکههرنیهست،

امروزوارهمهیکمیوبیستقرنهایکشیهددویارتااییپارچهوپوسیت
.داشتخواهدوداردوداشتهصالبت

ت و یکمی به حرکت ما در آرت لیپا برانمی تا هرنزنهد را بر بسرت زندگی قرن بیس
ولد شدن دربیاورمی بدون وتجه به این که هرن در کجای این دنیا در حال مت

ان و کساین که به دنبال است، آن را به منایش دربیاورمی تا پلی باشمی میان هرندوست
.دارندهرن ناب هستند و هرنمنداین که در این عرصه حریف برای گفنت

سرتشگرانداردمرزیوحدهیچگونهاینکهباوروهرنمعریفبرایتالش
.دهمیانتقالهارهمبایناززنجرییبصورتآنرالذتوشادیتابدهمی

یتم هرنی آرت لیپا 



فراخوان گالری فروش آرت لیپا

تجسمی گالری هرنی آرت لیپا   از هرنمندان عزیز  در حوزه های مختلف  هرنهای
عوت میکندتا در و نیز  تابلو فرش  د(  عکایس ، صنایع دسیت نقایش، خطاطی، ) 

ا نام و آثار زبیای خود رثبت www.artlipa.comبه  نشاین سایت  گالری  
.بگذارنددر آنجا به منایش 

.ددارهرنمندان عزیز  و نیز گالری  داران را آمادگی مهکاری  با گالری ما  
ی آرت لیپا در اکرشناسان هرنشرایط و نحوه  ثبت نام با  جهت اطالع بیشرت از 

.ارتباط باشید
. رت دیهد شویدثبت نام  و به خاوناده آرت لیپا  بپیوندید تا بیشسایت ما  در 



فراخوان منایشگاه آرت لیپا

ای تجسمی حوزه های مختلف  هرنهدر هرنمندان عزیز  برای  گالری هرنی آرت لیپا   
آنالین یشگاه انفرادی مناو نیز  تابلو فرش  (  عکایس، صنایع دسیت نقایش، خطاطی، ) 

. برگزار یم کند
آثار زبیا  و ارزمشند خود را در بخش منایشگاههای سایت ما به نشاین 

www.artlipa.com/Gallery  در معرض منایش هرندوستان قرار
. دهید

عزیز را داران الری  گگالری ما  آمادگی برگزاری منایشگاه آنالین انفرادی نیز برای 
ها و  تخفیفات با ازشرایط شرکت در منایشگاهاطالع بیشرت جهت . فرامه منوده است

.اکرشناسان هرنی آرت لیپا در ارتباط باشید
.  دیهد شویدثبت نام  و به خاوناده آرت لیپا  بپیوندید تا بیشرتسایت ما  در 



فراخوان سفارشات آرت لیپا

ی نقایش، قبول سفارش تابلوهاهرنی آرت لیپا   از دیگر فعالیت های گالری 
ایت  برای  هرندوستان  و و نیز عکس های تبلیغفرش،صنایع دسیت  خوشنویسی،تابلو 

.  مجموعه های تبلیغایت یم باشد
اری در  هرنمندان  عزیزی که متایل دارند منونه اکرهای خود را جهت سفارش گذ

ثبت نام رکده   و www.artlipa.comگالری ما قرار دهند ،در سایت ما  به نشاین 
. منونه اکرهای خود را  در آنجا در معرض منایش هرندوستان عزیز  قرا دهند

لیپا در برای آگاهی از روش سفارش گذاری و شرایط مهکاری با اکرشناسان آرت
. ارتباط باشید

.  به خاوناده آرت لیپا  بپیوندید تا بیشرت دیهد شویدو 



:آرت لیپا با هرنمندان است 
هرنی  در سایت آرت لیپا  فرامه آوردن بسرتی تخصصی و امن برای فروش و عرضه آثار 

مجازی آرت لیپا شرکت در منایشگاههای 
شرکت در گالری های آنالین خارج از ایران جهت معریف هرن و هرنمند ایراین 

محایت از کلیه هرنمندان ایراین در سر تا سر دنیا 
ی آنالین چه در ایران و چه در خارج از ایران مهکاری با هرنمندان برای حضور در گالری ها، منایشگاه ها و حراج ها

:لیپا با هرندوستان است آرت 
.هرن را سریع و امن به خانه آهنا بیاورد

رضایت   تضمنی اصالت تابلوی خریداری شهد و برگشت وجه در صورت عدم 
هرنی  جهت آشنایی با هرنمندان جامعه هرنی آرت لیپا آهنا جهت شرکت در مهایش های از دعوت 
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