Senin için sanat
Sanatın için alan

artnivo.com nedir?
artnivo.com seçilmiş çağdaş sanat eserlerinin, galeri
mekanından çıkıp daha geniş kitlelere ulaşmasını
sağlamak için kurulmuş online çağdaş sanat
platformudur.

neden online çağdaş sanat
platformu?
artnivo.com adresine girdiğiniz andan itibaren onlarca
sanatçı profiline ve yüzlerce sanat eserine oturduğunuz
yerden erişme imkanı buluyorsunuz. Çağdaş sanata
dair her şeye ulaşabileceğiniz artnivo.com da internet
üzerinden sergi gezmenin, çağdaş sanatla tanışmanın
keyfini sürebilirsiniz.

artnivo.com’un
galeriden farkı ne?
artnivo.com galerinin ötesinde bir çalışma prensibine
sahip; sanatçı ilişkilerinde galeri profesyonelliğini
korurken, izleyici için bir galerinin çok daha ötesinde
bir deneyim sunuyor. Daha çok enformasyona hızlıca
ulaşabilirken aynı zamanda ‘size özel sanat danışmanı’
ile çalışarak eserler hakkında daha fazla bilgi alabilir ve
ihtiyaçlarınıza yönelik koleksiyon oluşturabilirsiniz.

başka neler var?
•
•
•
•
•

Çağdaş sanat seminerleri
Güncel sergi takvimi
Eser ve sanatçılar hakkında detaylı bilgi
Aktüel sanat haberleri
Seçtiğiniz sanat eserini mekanda
sanal görüntüleme imkanı

artnivo.com
neden bu kadar özel?
artnivo.com’da görebileceğiniz eserler, konusunda
uzman isimler tarafından seçiliyor. Eserler hakkında
bilgilere kolaylıkla artnivo.com üzerinden ulaşabilirken,
daha detaylı bilgi almak için sanat danışmanlarından
yardım alınabiliyor.
artnivo.com sanatçının atölyesinden çıkan eseri bir
tıkla izleyiciye ulaştırırken, koleksiyonunuza eklemek
istenildiğinde de direk kapınıza ulaştırıyor.

Eğer bir
koleksiyonerseniz:
• Seçilmiş nitelikli çağdaş sanat eserlerine
kolaylıkla ulaşma ve izleyebilme imkanı
• Sanatçı atölyesinden adresinize
direkt ve güvenli teslimat
• Sanat danışmanı ile çalışarak
nitelikli koleksiyon hazırlama
• Güvenilir ödeme şekli ve taksit seçenekleri
ile kolay satın alma imkanları
• Tek bir kaynağı takip ederek
geniş bir sanat veri tabanına ulaşma
• Çağdaş sanat hakkında bilgiye
ulaşabileceğiniz bir platform
• Farklı fiyat aralığında
nitelikli sanat yapıtlarına ulaşma
• Her mekana uygun sanatsal çözümler

Eğer bir
sanatçıysanız:
• Seçilerek hazırlanan sanatçı listesinin
bir parçası olmak
• Eserinizin satın alınmasıyla birlikte ödemenizin
hesabınıza hemen geçmesi
• Eserlerinizin sigortalanması
ve profesyonel nakliye süreci
• Küratör ve sanat eleştirmenleri ile çalışma,
küratöryel sergilerde yer alma
• Eserinizin izlenebilirliğinin, görünürlüğünün artması
• Hangi eserinizin kimler tarafından ne kadar çok
izlendiğine dair analitik bilgiye sahip olma
• Eserlerinizi gösterebileceğiniz
özgür ve yenilikçi bir platform
• Yeni bir koleksiyoner kitle ile buluşma alanı
• Alışılageldik galeri işleyişinin profesyonel kılınması
• Size özel tanıtım çalışmaları
• Artnivo.com’un vizyonuyla üretiminize
ve kariyerinize destek

