byekan

دانلود فونت اراپیکس arapix font -

دانلود

پشتیبانی

ارسال کننده

( 1رأی ،میانگین00 :

نام فونت (به انگلیسی)arapix :
وزنRegular :
طراحی و اجرا :سیلفان مازاس
کاربرد :نرش رومیزی
زبان :عربی ,فارسی ,التین

دانلود بعد از پرداخت
قیمت 1,500 :تومان
لینک کمکی دوم

سبد خرید 0 :فونت  0 -توم
اشکال در فونت

به اعتقاد من نباید فونت را محدود کرد به چند سبک .دایره فونت را باید بسیار متنوع کرد .تا در
کاربردهای مختلف بتوان انتخاب های متنوعی داشت .چیزی که متاسفانه طراحان فونت امروزی ما در
ایران کمرت به آن توجه دارند .مثال در زبان فارسی دایره انتخاب فونتهای پیکسلی نه تنها محدود بلکه
ناموجود است .امیدوارم این فونت طراحان را به این سبک فونتها عالقه مند سازد.

گزارش

معرفی و دانلود فونتهای جدید در تلگرا

دانلود فونت اراپیکس – arapix font

مدتی پیش با یک فونت عربی پیکسلی برخورد کردم که فقط از  ۲۹حرف عربی پشتیبانی میکرد ولی حقیقتا
در نوع خود فونت زیبا ،جذاب و متفاوتی بود که در پوسرتها هم میتوانست شگفتی بیآفریند .این فونت
 ۱۲پیکسلی برای نوشته های ریز خواناست .و میتوان از آن در مانیتورها و صفحههای منایش نیز استفاده

Bahij Palatino Sans Arabic

دانلود فونت اراپیکس arapix font -

دانلود

پشتیبانی

نام فونت (به انگلیسی)arapix :
وزنRegular :
طراحی و اجرا :سیلفان مازاس
کاربرد :نرش رومیزی
زبان :عربی ,فارسی ,التین

ارسال کننده

( 1رأی ،میانگین5٫00 :

دانلود بعد از پرداخت
قیمت 1,500 :تومان
لینک کمکی دوم

سبد خرید 0 :فونت  0 -تومان
اشکال در فونت

به اعتقاد من نباید فونت را محدود کرد به چند سبک .دایره فونت را باید بسیار متنوع کرد .تا در کاربردهای
مختلف بتوان انتخاب های متنوعی داشت .چیزی که متاسفانه طراحان فونت امروزی ما در ایران کمرت به آن
توجه دارند .مثال در زبان فارسی دایره انتخاب فونتهای پیکسلی نه تنها محدود بلکه ناموجود است .امیدوارم
این فونت طراحان را به این سبک فونتها عالقه مند سازد.

گزارش

معرفی و دانلود فونتهای جدید در تلگرا

دانلود فونت اراپیکس – arapix font
مدتی پیش با یک فونت عربی پیکسلی برخورد کردم که فقط از  ۲۹حرف عربی پشتیبانی میکرد ولی حقیقتا
در نوع خود فونت زیبا ،جذاب و متفاوتی بود که در پوسرتها هم میتوانست شگفتی بیآفریند .این فونت ۱۲
پیکسلی برای نوشته های ریز خواناست .و میتوان از آن در مانیتورها و صفحههای منایش نیز استفاده کرد.

Bahij Myriad Arabic

دانلود فونت اراپیکس arapix font -
نام فونت (به انگلیسی)arapix :
وزنRegular :
طراحی و اجرا :سیلفان مازاس
کاربرد :نشر رومیزی
زبان :عربی ,فارسی ,لاتین

دانلود

پشتیبانی

ارسال کننده
( 1رأی ،میانگین:

دانلود بعد از پرداخ
قیمت 1,500 :تومان
لینک کمکی دوم
سبد خرید 0 :فونت -
اشکال در فونت

به اعتقاد من نباید فونت را محدود کرد به چند سبک .دایره فونت را باید بسیار
متنوع کرد .تا در کاربردهای مختلف بتوان انتخاب های متنوعی داشت .چیزی
که متاسفانه طراحان فونت امروزی ما در ایران کمتر به آن توجه دارند .مثلا در
زبان فارسی دایره انتخاب فونتهای پیکسلی نه تنها محدود بلکه ناموجود است.
امیدوارم این فونت طراحان را به این سبک فونتها علاقه مند سازد.

گزارش

معرفی و دانلود فونتهای جدید

دانلود فونت اراپیکس – arapix font
مدتی پیش با یک فونت عربی پیکسلی برخورد کردم که فقط از  ۲۹حرف عربی
پشتیبانی میکرد ولی حقیقتا در نوع خود فونت زیبا ،جذاب و متفاوتی بود که در
پوسترها هم میتوانست شگفتی بیآفریند .این فونت  ۱۲پیکسلی برای نوشته های

Segoe UI

دانلود فونت اراپیکس arapix font -
نام فونت (به انگلیسی)arapix :
وزنRegular :
طراحی و اجرا :سیلفان مازاس
کاربرد :نشر رومیزی
زبان :عربی ,فارسی ,التین

دانلود

پشتیبانی

ارسال کننده

( 1رأی ،میانگین0 :

دانلود بعد از پرداخت
قیمت 1,500 :تومان
لینک کمکی دوم

سبد خرید 0 :فونت 0 -
اشکال در فونت

به اعتقاد من نباید فونت را محدود کرد به چند سبک .دایره فونت را باید بسیار متنوع
کرد .تا در کاربردهای مختلف بتوان انتخاب های متنوعی داشت .چیزی که متاسفانه
طراحان فونت امروزی ما در ایران کمتر به آن توجه دارند .مثال در زبان فارسی دایره انتخاب
فونتهای پیکسلی نه تنها محدود بلکه ناموجود است .امیدوارم این فونت طراحان را به این
سبک فونتها عالقه مند سازد.

گزارش

معرفی و دانلود فونتهای جدید در ت

دانلود فونت اراپیکس – arapix font
مدتی پیش با یک فونت عربی پیکسلی برخورد کردم که فقط از  ۲۹حرف عربی پشتیبانی
میکرد ولی حقیقتا در نوع خود فونت زیبا ،جذاب و متفاوتی بود که در پوسترها هم
میتوانست شگفتی بیآفریند .این فونت  ۱۲پیکسلی برای نوشته های ریز خواناست .و

Nika

دانلود فونت اراپیکس arapix font -

دانلود

پشتیبانی

ارسال کننده

( 1رأی ،میانگین٫00 :

نام فونت (به انگلیسی)arapix :
وزنRegular :
طراحی و اجرا :سیلفان مازاس
کاربرد :نشر رومیزی
زبان :عربی ,فارسی ,التین

دانلود بعد از پرداخت
قیمت 1,500 :تومان
لینک کمکی دوم

سبد خرید 0 :فونت  0 -توم
اشکال در فونت

به اعتقاد من نباید فونت را محدود کرد به چند سبک .دایره فونت را باید بسیار متنوع کرد .تا در کاربردهای
مختلف بتوان انتخاب های متنوعی داشت .چیزی که متاسفانه طراحان فونت امروزی ما در ایران کمتر به آن
توجه دارند .مثال در زبان فارسی دایره انتخاب فونتهای پیکسلی نه تنها محدود بلکه ناموجود است .امیدوارم
این فونت طراحان را به این سبک فونتها عالقه مند سازد.

گزارش

معرفی و دانلود فونتهای جدید در تلگرام!

دانلود فونت اراپیکس – arapix font
مدتی پیش با یک فونت عربی پیکسلی برخورد کردم که فقط از  ۲۹حرف عربی پشتیبانی میکرد ولی حقیقتا
در نوع خود فونت زیبا ،جذاب و متفاوتی بود که در پوسترها هم میتوانست شگفتی بیآفریند .این فونت ۱۲
پیکسلی برای نوشته های ریز خواناست .و میتوان از آن در مانیتورها و صفحههای نمایش نیز استفاده کرد.

Farbod

دانلود فونت اراپیکس arapix font -

دانلود

پشتیبانی

( 1رأی ،میانگین:

نام فونت (به انگلیسی)arapix :
وزنRegular :

طراحی و اجرا :سیلفان مازاس

کاربرد :نشر رومیزی

زبان :عربی ,فارسی ,التین

ارسال کننده

دانلود بعد از پرداخت
قیمت 1,500 :تومان
لینک کمکی دوم

سبد خرید 0 :فونت 0 -
اشکال در فونت

گزارش

به اعتقاد من نباید فونت را محدود کرد به چند سبک .دایره فونت را باید بسیار متنوع کرد .تا
در کاربردهای مختلف بتوان انتخاب های متنوعی داشت .چیزی که متاسفانه طراحان فونت

امروزی ما در ایران کمتر به آن توجه دارند .مثال در زبان فارسی دایره انتخاب فونتهای

پیکسلی نه تنها محدود بلکه ناموجود است .امیدوارم این فونت طراحان را به این سبک

معرفی و دانلود فونتهای جدید د

فونتها عالقه مند سازد.

دانلود فونت اراپیکس – arapix font
مدتی پیش با یک فونت عربی پیکسلی برخورد کردم که فقط از  ۲۹حرف عربی پشتیبانی
میکرد ولی حقیقتا در نوع خود فونت زیبا ،جذاب و متفاوتی بود که در پوسترها هم

میتوانست شگفتی بیآفریند .این فونت  ۱۲پیکسلی برای نوشته های ریز خواناست .و میتوان

Behdad

دانلود فونت اراپیکس arapix font -

دانلود

پشتیبانی

( 1رأی ،میانگین:

نام فونت (به انگلیسی)arapix :

وزنRegular :

طراحی و اجرا :سیلفان مازاس

کاربرد :نشر رومیزی

زبان :عربی ,فارسی ,التین

ارسال کننده

دانلود بعد از پرداخت
قیمت 1,500 :تومان
لینک کمکی دوم

سبد خرید 0 :فونت 0 -
اشکال در فونت

گزارش

به اعتقاد من نباید فونت را محدود کرد به چند سبک .دایره فونت را باید بسیار متنوع کرد .تا

در کاربردهای مختلف بتوان انتخاب های متنوعی داشت .چیزی که متاسفانه طراحان فونت

امروزی ما در ایران کمتر به آن توجه دارند .مثال در زبان فارسی دایره انتخاب فونتهای پیکسلی

نه تنها محدود بلکه ناموجود است .امیدوارم این فونت طراحان را به این سبک فونتها عالقه مند

معرفی و دانلود فونتهای جدید در

سازد.

دانلود فونت اراپیکس – arapix font
مدتی پیش با یک فونت عربی پیکسلی برخورد کردم که فقط از  ۲۹حرف عربی پشتیبانی

میکرد ولی حقیقتا در نوع خود فونت زیبا ،جذاب و متفاوتی بود که در پوسترها هم میتوانست
شگفتی بیآفریند .این فونت  ۱۲پیکسلی برای نوشته های ریز خواناست .و میتوان از آن در

GanjNamehSans

دانلود فونت اراپیکس arapix font -

دانلود

پشتیبانی

ارسال کننده
( 1رأی ،میانگین:

نام فونت (به انگلیسی)arapix :

وزنRegular :

طراحی و اجرا :سیلفان مازاس

کاربرد :نشر رومیزی

زبان :عربی ,فارسی ,التین

دانلود بعد از پرداخت
قیمت 1,500 :تومان
لینک کمکی دوم

سبد خرید 0 :فونت 0 -
اشکال در فونت

گزارش

به اعتقاد من نباید فونت را محدود کرد به چند سبک .دایره فونت را باید بسیار متنوع

کرد .تا در کاربردهای مختلف بتوان انتخاب های متنوعی داشت .چیزی که متاسفانه
طراحان فونت امروزی ما در ایران کمتر به آن توجه دارند .مثال در زبان فارسی دایره

انتخاب فونتهای پیکسلی نه تنها محدود بلکه ناموجود است .امیدوارم این فونت

معرفی و دانلود فونتهای جدید

طراحان را به این سبک فونتها عالقه مند سازد.

دانلود فونت اراپیکس – arapix font

مدتی پیش با یک فونت عربی پیکسلی برخورد کردم که فقط از  ۲۹حرف عربی پشتیبانی

میکرد ولی حقیقتا در نوع خود فونت زیبا ،جذاب و متفاوتی بود که در پوسترها هم

DiodrumArabic

دانلود فونت اراپیکس arapix font -

دانلود

پشتیبانی

ارسال کننده

( 1رأی ،میانگین

نام فونت (به انگلیسی)arapix :
وزنRegular :

طراحی و اجرا :سیلفان مازاس

دانلود بعد از پرداخ

زبان :عربی ,فارسی ,التین

قیمت 1,500 :تومان

کاربرد :نشر رومیزی

لینک کمکی دوم
سبد خرید 0 :فونت
اشکال در فونت

گزارش

به اعتقاد من نباید فونت را محدود کرد به چند سبک .دایره فونت را باید بسیار متنوع
کرد .تا در کاربردهای مختلف بتوان انتخاب های متنوعی داشت .چیزی که متاسفانه

طراحان فونت امروزی ما در ایران کمتر به آن توجه دارند .مثال در زبان فارسی دایره

معرفی و دانلود فونتهای جدید

انتخاب فونتهای پیکسلی نه تنها محدود بلکه ناموجود است .امیدوارم این فونت

طراحان را به این سبک فونتها عالقه مند سازد.

دانلود فونت اراپیکس – arapix font
مدتی پیش با یک فونت عربی پیکسلی برخورد کردم که فقط از  ۲۹حرف عربی پشتیبانی
میکرد ولی حقیقتا در نوع خود فونت زیبا ،جذاب و متفاوتی بود که در پوسترها هم

Vazir

دانلود فونت اراپیکس arapix font -
نام فونت (به انگلیسی)arapix :
وزنRegular :
طراحی و اجرا :سیلفان مازاس
کاربرد :نشر رومیزی
زبان :عربی ,فارسی ,التین

دانلود

پشتیبانی

ارسال کننده

( 1رأی ،میانگین:

دانلود بعد از پرداخت
قیمت 1,500 :تومان
لینک کمکی دوم

سبد خرید 0 :فونت -
اشکال در فونت

به اعتقاد من نباید فونت را محدود کرد به چند سبک .دایره فونت را باید بسیار متنوع کرد .تا
در کاربردهای مختلف بتوان انتخاب های متنوعی داشت .چیزی که متاسفانه طراحان فونت
امروزی ما در ایران کمتر به آن توجه دارند .مثال در زبان فارسی دایره انتخاب فونتهای
پیکسلی نه تنها محدود بلکه ناموجود است .امیدوارم این فونت طراحان را به این سبک
فونتها عالقه مند سازد.

گزارش

معرفی و دانلود فونتهای جدید د

دانلود فونت اراپیکس – arapix font
مدتی پیش با یک فونت عربی پیکسلی برخورد کردم که فقط از  ۲۹حرف عربی پشتیبانی
میکرد ولی حقیقتا در نوع خود فونت زیبا ،جذاب و متفاوتی بود که در پوسترها هم
میتوانست شگفتی بیآفریند .این فونت  ۱۲پیکسلی برای نوشته های ریز خواناست .و میتوان

Tanha

دانلود فونت اراپیکس arapix font -

دانلود

پشتیبانی

ارسال کننده

( 1رأی ،میانگین

نام فونت (به انگلیسی)arapix :
وزنRegular :
طراحی و اجرا :سیلفان مازاس
کاربرد :نشر رومیزی
زبان :عربی ,فارسی ,التین

دانلود بعد از پرداخ
قیمت 1,500 :تومان
لینک کمکی دوم

سبد خرید 0 :فونت -
اشکال در فونت

گزارش

به اعتقاد من نباید فونت را محدود کرد به چند سبک .دایره فونت را باید بسیار متنوع
کرد .تا در کاربردهای مختلف بتوان انتخاب های متنوعی داشت .چیزی که متاسفانه
طراحان فونت امروزی ما در ایران کمتر به آن توجه دارند .مثال در زبان فارسی دایره انتخاب

معرفی و دانلود فونتهای جدید د

فونتهای پیکسلی نه تنها محدود بلکه ناموجود است .امیدوارم این فونت طراحان را به این
سبک فونتها عالقه مند سازد.

دانلود فونت اراپیکس – arapix font
مدتی پیش با یک فونت عربی پیکسلی برخورد کردم که فقط از  ۲۹حرف عربی پشتیبانی
میکرد ولی حقیقتا در نوع خود فونت زیبا ،جذاب و متفاوتی بود که در پوسترها هم

Shabnam

دانلود فونت اراپیکس arapix font -

دانلود

پشتیبانی

ارسال کننده
( 1رأی ،میانگین:

نام فونت (به انگلیسی)arapix :

وزنRegular :

طراحی و اجرا :سیلفان مازاس

کاربرد :نشر رومیزی

زبان :عربی ,فارسی ,التین

دانلود بعد از پرداخ
قیمت 1,500 :تومان
لینک کمکی دوم

سبد خرید 0 :فونت 0 -
اشکال در فونت

گزارش

به اعتقاد من نباید فونت را محدود کرد به چند سبک .دایره فونت را باید بسیار متنوع
کرد .تا در کاربردهای مختلف بتوان انتخاب های متنوعی داشت .چیزی که متاسفانه
طراحان فونت امروزی ما در ایران کمتر به آن توجه دارند .مثال در زبان فارسی دایره انتخاب

معرفی و دانلود فونتهای جدید

فونتهای پیکسلی نه تنها محدود بلکه ناموجود است .امیدوارم این فونت طراحان را به
این سبک فونتها عالقه مند سازد.

دانلود فونت اراپیکس – arapix font
مدتی پیش با یک فونت عربی پیکسلی برخورد کردم که فقط از  ۲۹حرف عربی پشتیبانی
میکرد ولی حقیقتا در نوع خود فونت زیبا ،جذاب و متفاوتی بود که در پوسترها هم

Samim

دانلود فونت اراپیکس arapix font -

دانلود

پشتیبانی

( 1رأی ،میانگین0 :

نام فونت (به انگلیسی)arapix :

وزنRegular :

طراحی و اجرا :سیلفان مازاس
کاربرد :نشر رومیزی

ارسال کننده

دانلود بعد از پرداخت
قیمت 1,500 :تومان

زبان :عربی ,فارسی ,التین

لینک کمکی دوم
سبد خرید 0 :فونت 0 -
اشکال در فونت

گزارش

به اعتقاد من نباید فونت را محدود کرد به چند سبک .دایره فونت را باید بسیار متنوع کرد .تا در
کاربردهای مختلف بتوان انتخاب های متنوعی داشت .چیزی که متاسفانه طراحان فونت امروزی ما در
ایران کمتر به آن توجه دارند .مثال در زبان فارسی دایره انتخاب فونتهای پیکسلی نه تنها محدود بلکه

معرفی و دانلود فونتهای جدید در ت

ناموجود است .امیدوارم این فونت طراحان را به این سبک فونتها عالقه مند سازد.

دانلود فونت اراپیکس – arapix font
مدتی پیش با یک فونت عربی پیکسلی برخورد کردم که فقط از  ۲۹حرف عربی پشتیبانی میکرد ولی
حقیقتا در نوع خود فونت زیبا ،جذاب و متفاوتی بود که در پوسترها هم میتوانست شگفتی بیآفریند.
این فونت  ۱۲پیکسلی برای نوشته های ریز خواناست .و میتوان از آن در مانیتورها و صفحههای نمایش

Noto Naskh Arabic UI

دانلود فونت اراپیکس arapix font -

دانلود

پشتیباین ارسال کننده

( 1رأی ،میانگین

نام فونت (به انگلییس)arapix :

وزنRegular :

طراحی و اجرا :سیلفان مازاس
کاربرد :نشر رومیزی

زبان :عریب ,فاریس ,التین

دانلود بعد از پرداخ
قیمت 1,500 :تومان
لینک کمیک دوم

سبد خرید 0 :فونت
اشکال در فونت

گزارش

به اعتقاد من نباید فونت را محدود کرد به چند سبک .دایره فونت را باید بسیار متنوع
کرد .تا در کاربردهای مختلف بتوان انتخاب های متنوعی داشت .چیزی که متاسفانه
طراحان فونت امروزی ما در ایران کمتر به آن توجه دارند .مثال در زبان فاریس دایره
انتخاب فونتهای پیکسیل نه تنها محدود بلکه ناموجود است .امیدوارم این فونت

معرفی و دانلود فونتهای جد

طراحان را به این سبک فونتها عالقه مند سازد.

دانلود فونت اراپیکس – arapix font
مدیت پیش با یک فونت عریب پیکسیل برخورد کردم که فقط از  ۲۹حرف عریب پشتیباین
میکرد ویل حقیقتا در نوع خود فونت زیبا ،جذاب و متفاویت بود که در پوسترها هم
میتوانست شگفیت بیآفریند .این فونت  ۱۲پیکسیل برای نوشته های ریز خواناست .و

Iranian Sans

دانلود فونت اراپیکس arapix font -

دانلود

پشتیباین ارسال کننده

( 1رأی ،میانگین

نام فونت (به انگلییس)arapix :
وزنRegular :

طراحی و اجرا :سیلفان مازاس
کاربرد :نشر رومیزی
زبان :عریب ,فاریس ,التین

دانلود بعد از پرداخ
قیمت 1,500 :تومان
لینک کمیک دوم

سبد خرید 0 :فونت
اشکال در فونت

گزارش

به اعتقاد من نباید فونت را محدود کرد به چند سبک .دایره فونت را باید بسیار
متنوع کرد .تا در کاربردهای مختلف بتوان انتخاب های متنوعی داشت .چیزی
که متاسفانه طراحان فونت امروزی ما در ایران کمتر به آن توجه دارند .مثال در
زبان فاریس دایره انتخاب فونتهای پیکسیل نه تنها محدود بلکه ناموجود است.

معرفی و دانلود فونتهای جد

امیدوارم این فونت طراحان را به این سبک فونتها عالقه مند سازد.

دانلود فونت اراپیکس – arapix font
مدیت پیش با یک فونت عریب پیکسیل برخورد کردم که فقط از  ۲۹حرف عریب
پشتیباین میکرد ویل حقیقتا در نوع خود فونت زیبا ،جذاب و متفاویت بود که در
پوسترها هم میتوانست شگفیت بیآفریند .این فونت  ۱۲پیکسیل برای نوشته های

Iranian Sans + Iranian Serif

دانلود فونت اراپیکس arapix font -

دانلود

پشتیبانی

ارسال کننده

( 1رأی ،میانگین:

نام فونت (به انگلیسی)arapix :

وزنRegular :

طراحی و اجرا :سیلفان مازاس

کاربرد :نشر رومیزی

زبان :عربی ,فارسی ,التین

دانلود بعد از پرداخت
قیمت 1,500 :تومان
لینک کمکی دوم

سبد خرید 0 :فونت -
اشکال در فونت

گزارش

به اعتقاد من نباید فونت را محدود کرد به چند سبک .دایره فونت را باید بسیار متنوع کرد .تا

در کاربردهای مختلف بتوان انتخاب های متنوعی داشت .چیزی که متاسفانه طراحان فونت

امروزی ما در ایران کمتر به آن توجه دارند .مثال در زبان فارسی دایره انتخاب فونتهای

معرفی و دانلود فونتهای جدید در ت

پیکسلی نه تنها محدود بلکه ناموجود است .امیدوارم این فونت طراحان را به این سبک فونتها
عالقه مند سازد.

دانلود فونت اراپیکس – arapix font
مدتی پیش با یک فونت عربی پیکسلی برخورد کردم که فقط از  ۲۹حرف عربی پشتیبانی

میکرد ولی حقیقتا در نوع خود فونت زیبا ،جذاب و متفاوتی بود که در پوسترها هم میتوانست

Gandom

دانلود فونت اراپیکس arapix font -

دانلود

پشتیبانی

( 1رأی ،میانگین

نام فونت (به انگلیسی)arapix :
وزنRegular :

طراحی و اجرا :سیلفان مازاس

کاربرد :نشر رومیزی

زبان :عربی ,فارسی ,التین

ارسال کننده

دانلود بعد از پرداخت
قیمت 1,500 :تومان
لینک کمکی دوم
سبد خرید 0 :فونت
اشکال در فونت

گزارش

به اعتقاد من نباید فونت را محدود کرد به چند سبک .دایره فونت را باید بسیار متنوع
کرد .تا در کاربردهای مختلف بتوان انتخاب های متنوعی داشت .چیزی که متاسفانه

طراحان فونت امروزی ما در ایران کمتر به آن توجه دارند .مثال در زبان فارسی دایره انتخاب

معرفی و دانلود فونتهای جدید د

فونتهای پیکسلی نه تنها محدود بلکه ناموجود است .امیدوارم این فونت طراحان را به این
سبک فونتها عالقه مند سازد.

دانلود فونت اراپیکس – arapix font
مدتی پیش با یک فونت عربی پیکسلی برخورد کردم که فقط از  ۲۹حرف عربی پشتیبانی

میکرد ولی حقیقتا در نوع خود فونت زیبا ،جذاب و متفاوتی بود که در پوسترها هم

Sahel

دانلود فونت اراپیکس arapix font -

دانلود

پشتیبانی

( 1رأی ،میانگین

نام فونت (به انگلیسی)arapix :

وزنRegular :

ارسال کننده

طراحی و اجرا :سیلفان مازاس

دانلود بعد از پرداخ

زبان :عربی ,فارسی ,التین

قیمت 1,500 :تومان

کاربرد :نشر رومیزی

لینک کمکی دوم

سبد خرید 0 :فونت
اشکال در فونت

گزارش

به اعتقاد من نباید فونت را محدود کرد به چند سبک .دایره فونت را باید بسیار متنوع کرد.

تا در کاربردهای مختلف بتوان انتخاب های متنوعی داشت .چیزی که متاسفانه طراحان
فونت امروزی ما در ایران کمتر به آن توجه دارند .مثال در زبان فارسی دایره انتخاب

فونتهای پیکسلی نه تنها محدود بلکه ناموجود است .امیدوارم این فونت طراحان را به

معرفی و دانلود فونتهای جدید د

این سبک فونتها عالقه مند سازد.

دانلود فونت اراپیکس – arapix font
مدتی پیش با یک فونت عربی پیکسلی برخورد کردم که فقط از  ۲۹حرف عربی پشتیبانی
میکرد ولی حقیقتا در نوع خود فونت زیبا ،جذاب و متفاوتی بود که در پوسترها هم

میتوانست شگفتی بیآفریند .این فونت  ۱۲پیکسلی برای نوشته های ریز خواناست .و

Parastoo

