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در این طرح شما در جریان تمام نکات ریز و درشت این پروژه قرار 
به شفافیت  آگاهی،  داریم  باور  زیرا  داد  و خواهیم  دارد  همراه 

 ... را به دنبال دارد  لبخند شماتر از همه  و مهم   رضایتمندیشفافیت،  
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 ما  یدرباره  

در  کسب   سیمونشرکت    ما  به  موفق  منسجم  دانش  و  تجربه  با 
ای خود  حداکثری مشتریان عزیز در طول مدت فعالیت حرفهرضایت  
هزینهشده  اجرا،  در  کیفیت  زمانایم،  رعایت  و  مناسب  بندی، ی 

ارائه  در  ما  ویژگی  لیست مهمترین  است،  محور  مشتری  خدمات  ی 
برخی از مشتریان این سرویس به همراه اطالعات تماس آنها نیز در 

کار ما    انجام ت بررسی حسنتوانید جهاین طرح موجود است که می
گرافیک،  طراحی،  ارزیابی،  کارگروه  فرمایید.  حاصل  تماس  آنها  با 

برنامه مشاورین سناریونویسی،  و  شبکه  کارشناسان  نویسان، 
اطالعات و ارتباطات در آنالین و کسب و کار مبتنی بر فناوریتجارت

خالقانه تولید  سبب  هم  پروژهکنار  بیترین  که  شده  ید،  تردهایی 
همراه دارد. شما در همکاری با  رضایت و خرسندی مشتریان عزیز را به 

های ای، آخرین تکنولوژی مندی از یک روال کار حرفه ما عالوه بر بهره 
 خواهید کرد. روز دنیا، را با ما تجربه

 ی این سند درباره

که   است  سرویسی  الزم  جزییات  تمام  حاوی  پیشنهادی،  طرح  این 
بندی مطالب، معرفی کامل پروژه و طبقه  ،یافت کنیدقرارست از ما در 

ارائه  همکاران  دهندهاطالعات  به ی  پروپوزال،  تقدیم  ی  شفاف  طور 
گردد. پسندیده است که به جهت بررسی کلی، مطالب این  حضور می 
دقت مطالعه فرمایید این طرح یک نمونه جامع پیشنهادی  طرح را به

باتوجه   که  است  نیازهایی  تمامی  پایهاز  بر  و  بازار  شناخت  ی به 
و  تدوین  ما،  پیرامونی  مشاهدات  و  تجربه  اولیه،دانش،  مطالعات 

تری از خدمات، پس از ارزیابی و  شک طیف گستردهتنظیم شده و بی
تواند پوشش دهد های شما را می ی آن و طرح سایر نیازمندیمطالعه

ازی شما  سی این طرح، کمک جهت شفافیت و آگاه فلذا هدف از ارائه 
عزیز) اطمینانکارفرمای  با  تا  است  تمام (  برای شروع خاطر هرچه  تر 

 ی خود تصمیم گیری نمایید.داستان پروژه 

این پروپوزال، یک سند فنی و رسمی با تشریح تمام جوانب و جزئیات 
ین ویرا  سیم  شرکتی پیشنهادی است و حقوق آن متعلق به  پروژه 
 افراد سودجو خودداری فرمایید. است لذا از نشر و یا توزیع آن به    نوآور
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 شرح نیاز 

لحظه غافل    کیدر جهان سبب شده تا اگر     یرشد سرسام آور فناور
آنقدر بر    یماند و گستره تکنولوژ  دی قافله رو به جلو، عقب خواه  نیاز ا  دیشو

زندگ و  مشاغل  دا  یهمه  گسترانبشر،  ا  دهی من  در  تجارت  خود   نیکه  بستر 
آن صنا  کیبه    لیتبد کنار  در  و  مادر شده    ،یابیبازار   ری نظ  یمهم  عی صنعت 

وب،   یتکنولوژ  ،یاجتماع یمحتوا ، شبکه ها تیر ی، مد یو برندساز یبازارساز
سامانه   ،یارتباط با مشتر  یسامانه ها  ل،یموبا  یشبکه ها  ،یمخابرات   یبسترها

ا  یدرگاه هها  یامکی پ  یها   ی گذار  هیمحور پا  نی بر هم  زی و... ن  ینترنت یارتباط 
 اری مورد استفاده بس اشده است و به شدت توسط سازمان ها و کسب و کاره

پا به عرصه وجود گذاشته   ی دیمفهوم جد لی دل نی . به همردی گ یقرار م یادیز 
از   ینوع  قتی که در حق   نگی مارکت   تالی جید  ای  یتالی جید  یابیاست بنام  بازار 

د   یابیبازار  صنعت  بستر  کامپ   تالی جیبر  بازار   وتری و  از  متفاوت  و   ی ابیاست 
  ی خدمات   ایمحصوالت    یابیشامل بازار   ن،ین است! ایآنال  یابیبازار   ا یو    ی نترنت یا
 ی م  دای نمود پ  یزی از هر چ  شتری ب  تالی جید  یهای شود که در آن از فناور  یم

 ن یآنال  یها  سیسرو ، یامکی پ  یتلفن همراه، سامانه ها  یدستگاهها ری کند نظ
آفال با مشتر   نیو  ا  ی تالی جید  یشگرهاینما  ،یارتباط    ز،ی و هر تجه  نترنتی ، 
شود.    یمطرح شده اند را شامل م  یکه در حوزه فناور  ییفناور   ایو    سیسرو

بازار   نیا از  تبل  یابینوع  شامل  اصل  ارز   یم  یغاتی در  جهت  به  که   ، یانشود 
سازمان ها، کانون ها    نی را در ب  یخاص  گاهی آن جا  یو گستردگ  ادیز   یماندگار

. عدم  استرا باز کرده  یو ارتباط با مشتر  یروابط عموم  یو بخش ها  یغاتی تبل
  وقفه یب   یعنیدر هرجا جا و هر لحظه    یبه مکان، زمان و دسترس  تیمحدود

باعث شده تا    یبه روز، همگ  ن،یبصورت آنال  راتیی تغ  جادیا  تی بودن آن و قابل
از لحاظ منابع مال  یدر زمان  ژهیبه و  غاتی نوع تبل   نیا با    یکه کسب و کارها 

 قت ی . در حقردی قرار گ  وجهمورد استفاده و ت  شتریمشکالت مواجه هستند ب 
ابزارها  یبرا  نگی مارکت   تالی جید همه  از  فناور  یاستفاده  بستر  بر   ی موجود 
، سئو   لیموبا   شنی ک ی تحت شبکه ، اپل  ی، تلفن ها  تی: وب ساری نظ   تالی جید

،    ینترنت یا  یابی، بازار   یاجتماع  یها(، شبکه   نگی )ادورز مارکت   نیآنال  غاتی ، تبل
  ری نظ  یبه اهداف  لی ن ی" برایتالیجید  نگی نام: "مارکت  به  یبرا یلیموبا  یابیبازار 

 و....  شتری ب تی محبوب شیافزا شتر،ی فروش ب شیافزا ،یبرندساز

 

 

 

 

 

 

 کار نیاز دارید!؟آیا شما به این راه

لیغات اکثر کسب و ی تبهزمین
ی کارهای جهان در قرن اخیر بر پایه

محتوای دیجیتالی است. تولید انبوه 
های همراه، اپلیکیشن موبایل و وب تلفن

های ارتباط با ی از روشسایتها و بسیار
مخاطب بر بستر فناوری دیجیتالی آنقدر 
روزافزون است که طیف وسیعی از انواع 
مخاطبین را در دل خود جای داده، امروزه 
دیگر با تکیه بر تبلیعات سنتی و چاپی به 

توان رسید. دنیا جایش اهداف بزرگ نمی
را به فناوری داده بنابراین با داشتن یک 

مندی مبتنی بر محتوای مارکت قدرت
دیجیتالی قادرید سریعتر از رقبا پیش 

بازارها را تسخیر کنید. میلیاردها  بروید و
اند و انسان اکنون به اینترنت متصل

بار از محتواهای تولیدی آنالین ها میلیون
ی هدف شود این یعنی جامعهبازدید می

تواند به وسعت کل دنیا باشد. شما می
توانید بسادگی از کنار دیجیتال پس نمی

مارکتینگ برای بازاریابی و بازارسازی 
محصوالت و خدمات کسب و کار خود 

 .بگذرید.
خصوص  نیمجرب در ا یما با داشتن کادر

ی اصول مهندسی و با رعایت کلیه
 ، عالوه بر رتدر تجاتبلیغات دیجیتالی 

از اتالف منابع ، خدمات نیبهتر یارائه
 میخواه یریشما جلوگ یو زمان یمال

 یسابقه و تجربه یکرد... شرکت ما دارا
 یسازادهیدر پ یاو حرفه یطوالن
است و  بلیغات تجاریت یهاسیسرو

 نیکسب و کار شما در ا یهمراه توسعه
 ...راستا خواهند ماند
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 دیجیتال مارکتینگدف از ه
 

مارکتینگهدف   نتا  دنی رس  دیجیتال  و    رگذاری تأث  یجیبه  بازار  بر 
  باشد،یم  دیخر   آنان برای  و ترغیب  نی احساسات و شور در مخاطب  ختنی برانگ

  ه ی شب  اری بس  ینترنت یا  یابیبازار   ای  نیآنال  یابیاگرچه از نظر مفهوم و ساختار، بازار 
خود بخش   نیآنال  یابیکه امروزه، بازار   د ی است اما دقت کن  یتالی جید  یابیبه بازار 
  ن یاساس کار آنال  یتالی جید  یابیدر بازار   رایاست ز   نگی مارکت   تالی جیاز د  یکوچک

و   ن  ی نترنت یا  ایبودن  محتواها  ست،یبودن  رو  ییمثال  بر   ایو    CD/DVD  یکه 
Flash Storage  تول عرضه شده،    دی ها  طر   ییمحتواها  ا یو  از  به    امکی پ  قیکه 

  ا ی بلوتوث    قیتلفن همراه از طر   یها  یگوش  یبر رو  ایشود و    یارسال م  نی مخاطب
 دنبو  ی نترنت یا  ایبودن    نیاز آنال  یشود جدا  یها سوار م  شنی کی اپل  یبر رو  ایو    نفراردیا

ا  نیاست. بنابرا با  نی با  از هر   نگی مارکت   تالی جیکه مفهوم، د  دی متوجه شده باش  دیمثال ها  تر  گسترده 
از    تیدهد. و هدف غا  یدر پوشش م  زی را ن  نیآنال  ایو    ینترنت یا  یابیاست و بازار   یابیدر حوزه بازار   یصنعت 

بازار   نیا است.   تال ی جیبر بستر د  عیسر   رشد  یبرا  یبا تکنولوژ  یبازارساز  ،یابیکار، همگام شدن صنعت 
مارکت شما را صرفا  نگ،ی مارکت  تالی جیدر د نینو یاز روش ها  یری ما با بهره گ یابیبازار  نی متخصص نیبنابرا

دهد به    یرا پوشش م  یع ی وس  فی روش ط  نیا  ییها  یاستراتژ  رایکنند. ز   ینم  نترنتیمحدود به استفاده از ا
که بر   ییآن نباشد: مثال: محتواها  یبزارهاو ا  نترنتیاستفاده از ا  هب  یازی رد گام نخست ن  دیکه شا  یگونه ا

  ون یز یتلو  غاتی تلفن همراه، تبل  وها،یدیو  ،یکی الکترون  ی ها، کتاب ها  Flash Storage  ا یو    CD/DVD  یرو
 و.. یپوتری کام یها یو باز کی موشن گراف ک،ی نفوگرافیا ،یتالی جید یشگرهاینما  غاتی تبل ،یتالی جید

 
 خواهید شد... مند مزایای که از آن بهره 

 
 دیجیتال مارکتینگ  مزایای

 
 تجاری ایجاد یا تقویت برند •
 فروش و سود  زانی م شیافزا •
 برند در مخاطب   یبصر تیذهن جادیا •
 یتر با مشترسطح ارتباط ملموس شیو افزا تیتقو •
 دیجد یبازارها کشف •
 تبلیغات چاپی  میمرسوم و حج  ییهانهیهز  حذف •
 و ازدحام کیتراف ست،یز  طیمح  یآلودگ کاهش •
 از بازار  ترشیسهم ب شی به رشد و افزا دنیبخش سرعت •
 داران یخر  می در تصم یرگذاریتأث •
 ارتباط با مخاطب  یهاوهیش ریاز فروش و سا یبانیپشت •
 کنندگان به مصرف  دنیبخش یآگاه •
 در رقابت مؤثر با رقبا  ییتوانا شیافزا •
 ماندگاری بیشتر در ذهن مخاطب •
 نصیب نخواهید شد... از آن بیدیگر که و بسیاری  •

 : شرکت ما  دیجیتال مارکتینگاجرای مزایای 
 

 سازی  استفاده از متخصصین مجرب در پیاده •
 ی سرویس قبل، حین و بعد از ارائه ی رایگانمشاوره •
 دهندگان ارائه نسبت به سایر  مناسبهزینه بسیار  •
 آموزش راهبران سرویس  •
 ساختارهای کسب و کار سازی بر روی انواع پیاده •
 تدوین استانداردهای ارتباط و وفادارسازی مشتریان •
 حفظ محرمانگی اطالعات  •
 گارانتی و خدمات پس از فروش •
 مندی از پشتیبانی سرویسبهره •
 رعایت اصول مهندسی در طراحی •
 های روز دنیا استفاده از آخرین تکنولوژی •
 1های مهم امنیتی تعیین سیاست •
 ایحرفهمستندسازی دقیق و  •
 د... به شما تقدیم خواهیم کر دیگر که و بسیاری  •
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 رای پروژه در یک نگاه اج

چشم و  چه  انداز  کلیات  پروژه  نظر  اجرای  از 
ورت تیتروار در کادر سمت صبههزینه و چه از نظر زمان 

راست درج شده که دیدی کلی از صفر تا صد پروژه را در 
این   لذا  داد.  خواهد  قرار  عزیز  کارفرمای  شما  اختیار 

بی  یارائه ها صرفاً  آیتم و  است  کلی  دید  در  یک  تردید 
مقادیر دقیق از جمله   ،هنگام عقد قرارداد و اجرای پروژه

هزینه اتمام،  واقعی  زمان  شروع،  دقیق  دقیق    یزمان 
ارزیابی  از  پس  ملزومات  سایر  و  شده  نهایی   هایتمام 

 گردد.... می یارائه بحضور 
 

بخوبی   تواند سبب شودمیانداز  این چشم تا 
ای و حقوقی  د هزینه ععد زمانی و چه ب  همه چیز را چه از ب  

بر   عالوه  تا  نمایید  کار،  بررسی  فرایند  آگاهی  شفافیت 
 بهترین تصمیم را اخذ کنید.را داشته باشید تا کافی، 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ین گ و ترندینگدیجیتال مارکت :پروژه❖
 تری گرامیشما مش کارفرما:❖
 سیمون مجری:❖
  از طریق سامانه سیمون ترندروال شروع کار: ❖
اتیک و توسط هوش ورت تمام اتومبه ص محل انجام:❖

  نوعیمص
 ساعت تا یک ماه 24: مدت زمان تخمینی❖
 تبلیغات دیجیتالی٪ کل هزینه ۲۰تخمینی:  یهزینه❖
 %250: افزایش حجم کار و تغییرات تا افزایشمیزان ❖
 : پس از عقد قراردادزمان پیاده سازی و ارایه نهایی❖
 ٪98درصد حسن انجام کار: ❖
 شناسانپس از برسی کار پالن پیشنهادی پالن اجرایی:❖

 

 :: خدمات گارانتی/پشتیبانی

 داردپشتیبانی: ❖
 دارد: گارانتی❖
  غیر حضوری : ی گارانتیهنحو❖
 سه ماه: گارانتیمدت ❖

 

 کلیات تخمینی پروژه
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      پروژهشرح خدمات 

هایی است که برای اجرای چنین  آیتماز    و خطی  ارزیابی اولیه  نمونه جدول زیر یک
ها ، این اولویت بندی شدهاولویت   که به شرح ذیلای الزم و ضروری است  ه وژ پر
تصویر بزرگ  و یک    شدهتنظیم  مشابه،  هایدر اجرای پروژه   ما  یتجربه   اساس  بر

است پروژه  تا صد  آیتم.  از صفر  زیاد    هااین  و  کم  قابل  و    استتوسط شما 
این    .خواهد بودابل تغییر  اجرای آن نیز بر اساس نظر شما نیز ق  هایاولویت
فلذا    ،د نیاز استموراندازی این پروژه  که برای راه   آنچه هست  یخالصه موارد،  

   اولیه جزئیات زیر تنظیم شده است. بررسیشما و  با توجه به طرح درخواست

  

 
 

2 WBS-Work Break Strucure 

 پروژه   شرح خدمات

 اولویت  عنوان ردیف

 01 دیجیتال مارکتینگ ی انتخاب تبلیغات مورد نظر کسب و کار در حجم و نحوه ی مشاورهی ارایه 1
 01 انیجامعه هدف مخاطب/مشتر  ییشناسا  2
 04 ان یاطالعاتي  مشتر  بانك 3
 03  یاثربخش صیتشخ یبرا  یریگها اندازهشاخص ییشناسا  4
 01 رسانه با توجه به بودجه  ای مد نیبهتر  ییشناسا  5
 01 طراحی پکیج هویت بصری برند تجاری 6
 01 هویت بصری و نحوه حضور شما در فضای مجازی  طراحی 7
 02   تبلیغاتی و صنعتیعکاسی  ۸

 02 ی مجازیهاسمینارها و نمایشگاه برگزاری ۹

 04 گارانتی سرویس   ۱۰

۱۱ 
ر ینظ ییا بر اساس استانداردهایمشخص شده  یر در قالبهایكامل پروژه و ارائه مستندات ز  یمستند ساز

RUP  ...04 و 

جدول پایه اساس    همین  ارائه   یو  استاندارد  و  اولیه  ساختار  فنی  پروژه  مشخصات  و ی  شد  خواهد 
ی پیرنگی از داستان پروژهعبارتی این جدول های آتی نیز بر اساس آن صورت خواهد گرفت بهریزی برنامه

،  نیز معروف است  2و ساختار شکست کار   همین مشخصات فنی پروژه که به چارچوب پروژه  شماست.
در آینده نیز خواهد    ها  کاهش هزینه  اشراف شما و  در پیشرفت و توسعه کار، سبب  انسجامالوه بر  ع

 . شد
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 : نگیمارکت تال یجید ای تال یجید یابیبازار  یابزارها

وسعت ابزارها و بسترهای فناوری دیجیتال برای بهره برداری از دیجیتال مارکتینگ 
آنقدر زیاد است که از حوصله این طرح خارج است اما مهمترین آنها شامل موارد زیر 

 است: 
  3جستجو یموتورها با یابیبازار  •
 جستجو  یموتورها یبرا یساز نهی بهسئو و  •
 4ی کی کل غاتی تبل •

 5رهانفلوئنسیا •
 6یبنر غاتی بلت •
 بازاریابی پیامکی •
 7ی اجتماع یشبکه ها •

o و... تلگرام، آپارات، وبی وت، یناینکدی ل، بوک سی ف، نستاگرامیا ، 
 8محتوا یاستراتژ •
 ی: لیموبا یابیبازار  •

 تبلیغات بر اپلیکیشن های موبایل، ارسال پیامک و...  •
 9در فروش  یهمکار قیاز طر  یابیبازار  •
 10تالی جید یروسیو یابیبازار  •
 11نگی مارکت  لی میا •

o ،خبرنامه ها، اطالع رسانی ها، دعوت به مشارکت، تخفیفات 
  12بازاریابی باشگاهی •

o  کلوب های مشتریان 

 13بازاریابی تخفیفی •

o سایت های تخفیفی، کمپین های تبلیغات تخفیفی 
 :محتوا دی تول •

o   آنالین،  متنمحتوای آموزشی  صوتی،محتوای  محتوای  گرافیکی،  محتوای  یک، نفوگرافیای، 
 پادکستیی، دئویوفیک، محتوای موشن گراانیمیشن های دو و سه بعدی، 

 ی:ری گ گزارشداده کاوی و  •

o ها، الکساوب مستر ، کی ت ی گوگل آنال، گوگل ادوردز 

o رانکینگ ها 
  ش شپو،  14، آزمون های آنالین، رویدادهای آنالین، کالس های آموزشیهانار ی سم/هانار ی وب  ارتباط مجازی: •

  ، رپورتاژ آگهی نیآنال  یخبر های

 
 

3 SEM 
4 PPC 
5 Influencer Marketing 
6 Banner Advertising 
7 Social Media Marketing 
8 StrategyContent  
9 Affiliate Marketing 

10 Digital Viral Markreting 
11 Email Markting 
12 Club Marketing 
13 OFF Markting 

14 Events 



 
 
 

 

11 
 

11 
 

 سیمون ترند 

1
1

  

  راهکارهای رایج دیجیتال مارکتینگ

دلیل هزینه، زمان، ی این سرویس وجود دارند که به چندین راهکار در دنیای تبلیغات کسب و کار برای عرضه 
متفاوت از هم هستند و انتخاب یکی از این راهکارها بر  امنیت، قدرت، کارایی و استراتژی هر کسب و کاری 

بنابراین بود،  خواهد  شما  کار  و  کسب  نظر  مورد  استراتژی  و  سناریو  از    اساس  کافی  دید  یک  زیر  جدول 
ارائه ترین روش محبوب ارائه ی این سرویس را در اختیار شما قرار میهای  از کلیات متدهای  ی این  دهد تا 

و شما در انتخاب هر کدام از آنها مختارید و حسب آشنایی شما از کم و کیف راهکارهای   سرویس مطلع باشید
 ی کاربرد آن نیز شرح داده شده است: موازی، ضمن معرفی مختصر هر راهکار، مزایا و معایب و دامنه

 دیجیتال مارکتینگاهکارهای رایج ر جدول 

 Offline Digital Marketing راهکار  عنوان
 ۱راهکار 

 دیجیتال مارکتینگ آفالین عنوان فارسی 

 معرفی راهکار 
 -ییدئویو Intro و  زرهاتیهای خاموش نیز:  مجموعه راهکارهای تبلیغات دیجیتالی مبتنی بر رسانه 

 -موبایل  شنیکیاپل  -یو سه بعد  یبعد  2  شنیمی ان  -PDFهای الکترونیکی و  کاتالوگ- کیگراف  موشن
 امکیپ

 ی مناسبهزینه، نسبتا مطلوب سرعت مزایا 
 در تجارت آنالین عدم نمایش  معایب 

 ی کسب و کارهای کوچک، متوسطکلیه ی کاربرد دامنه
 

 Online Digital Marketing راهکار  عنوان
 ۲راهکار 

 دیجیتال مارکتینگ آنالین عنوان فارسی 

 معرفی راهکار 
های اجتماعی )  های آنالین نیز: نظیر: شبکهمجموعه راهکارهای تبلیغات دیجیتالی مبتنی بر رسانه

و  -انترست  نتیپ-نستاگرامیا  -نینکدایل  -بوکسیف ایمیلی)...تلگرام  تبلیغات  ها(، خبرنامه..(، 
 عات پیامکی و تبل (تبلیغات کلیکی  -تبلیغات بنری -رپورتاژ خبری -پادکست ها)سایتوب

 ، پوشش جهانی و فراگیر ی کم هزینه، باال سرعت مزایا 
 - معایب 

 و بزرگ  ی کسب و کارهای کوچک، متوسطکلیه ی کاربرد دامنه
 

 Hyebrid Digital Marketing راهکار  عنوان
 ۳راهکار 

 دیجیتال مارکتینگ ترکیبی  عنوان فارسی 

 معرفی راهکار 

 -ییدئویو Intro و  زرهاآنالین با پوشش: تیی کاملی از راهکارهای دیجیتال مارکتینگ آفالین و  مجموعه
 -موبایل  شنیکیاپل  -یو سه بعد  یبعد  2  شنیمی ان  -PDFهای الکترونیکی و  کاتالوگ- کیگراف  موشن

شبکهامکیپ  ،  ( اجتماعی  و  -انترست  نتیپ-نستاگرامیا   -نینکدایل  -بوکسیفهای  ..(،  ...تلگرام 
ایمیلی)  خبری  -پادکست  ها)سایتوبها(،  خبرنامهتبلیغات  بنری  -رپورتاژ  تبلیغات   -تبلیغات 

 (از نمای باالی کارخانه، شرکت و یا خط تولید کسب و کارکلیکی 
 ی هدف، نمایش وسعت و گستردگی جهان ها و انواع جامعهپوشش تمام انواع روش مزایا 
 ی باال هزینه، کمتر سرعت معایب 

 متوسط و بزرگی کارهای کسب و کلیه ی کاربرد دامنه
 

راهکار بطور موازی نیز قابل ارایه است اما حسب تجربیات   سهبسته به نوع درخواست و کسب و کار شما هر  
است. در تمامی راهکارهای فوق امکان  ترین نیازهای این حوزه  ها و پراستفادهترینجزو محبوبت   یکما راهکار  

هر سه   یتوانایی ارائه  ه ماهیت کسب و کار  میسر است و ما بخشی بای برای جلوه حرفه  دیجیتال مارکت
ی کسب و کار شما عمل خواهیم کرد. تا اثربخشی بیشتر در  راهکار را داریم و بسته به انتخاب شما و برنامه

 در برندسازی و یا افزایش سبد فروش محصول و خدمت را داشته باشید. 
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  دیجیتال مارکتینگ  کدام راهکار  تبلیغاتی  

دیجیتال   کی   یبرا  یغاتیتبل  یهاابزار   انتخاب    مارکت 
عم  ازین  ،مشخص درک  غن  قیبه  گز   یو  موجود   یها  نهیاز 
برای درک بهتر همانطور که در جدول قبلی مطرح شد دارد.  

طیف وسیعی از تبلیغات مبتنی بر مارکت دیجیتالی ارایه  
نیز در زیر مندرج گردیده تا بهترین انتخاب شده و شرح آن  
 را داشته باشید:

 
 15آفالین  غاتیتبل

آفالین شامل   تبلیغات  از  استفاده  محتواهایی  بی شک 
روی   بر  یا    CD/DVDکه  ها   ،ها  Flash Storageو    ، یکیالکترون  یکتاب 

دیجیتالی، تبلیغات نمایشگرهای دیجیتالی    ونیز یتلو  غات یتلفن همراه، تبل  ،هاویدیو
پایه های کلیدی  از    یکیه  ک ها، و ...    یباز  اینفوگرافیک ها، موشن گرافیک ها،  ،سطح شهر

برای ایجاد یک مارکت دیجیتالی هست و بسیاری از محتوهای تولیدی را می توان از 
انتشار داد.مثال ارسال پیامک بر طریق رسانه های آنالین اینترنتی و یا مخابراتی توزیع و  

از   روی گوشی های تلفن موبایل بر اساس رسانه مخابراتی، می توانید طیف وسیعی 
کاربران هدف را مورد تبلیغ قرار دهید. لذا با توجه به فراگیر بودن موبایل در جهان و 

 استفاده از این نوع ابار بسیار کلیدی است! بخصوص ایران،
 16آنالین  غاتیتبل
وب   غاتیتبل آنالین  خدمات  و  اینترنت  از  ابزاری  استفاده  آنالین  دیجیتالی 

لزوم برقراری یک مارکت از این .  سایت ها و شبکه های اجتماعی و غیره و غیره است
نوع، مستلزم وجود اینترنت است بنابراین آنالین بودن به عنوان یک مفهوم انتراعی و 

سیار ضروری و الزامی و اجباری است. برعکس  اینترنت بعنوان ریشه این نوع تبلیغ ب
و    یپوشش مل  تبلیغات آفالین محدود جغرافیای تبلیغات آنالین وسیع تر است و در

اینترنت وجود دارد و امروزه بیش از کشورها شبکه    یاری ، در بساست  یالملل  نی بالقوه ب
 کاربر ایرانی آنالین داریم. میلیون  45میلیارد استفاده کننده از اینترنت و حدود  2از 

 بازار هدف

بازار هدف همان جامعه مخاطبین شما در هر دیجیتال مارکتینگ است بسته  
رسانه  نوع  برمیبه  که  میای  بازار  این  به گزینید  باشد.  متفاوت  صورت تواند 

فرض بازار هدف در دیجیتال مارکتینگ به وسعت کل مشتریان در کشور پیش
 و جامعه مشتریان و جامعه مخاطب متغیر است  است و بستگی به نوع

های تبلیغاتی مبتنی بر فنّاوری وب و دیجیتال، بازه  در صورت استفاده از روش 
 جامعه مشتریان به وسعت کل دنیا خواهد بود.

 بازار هدف 

 شرح عنوان ردیف

1 
مخاطبین خاص 

 مارکت شما 
تعریف محدود  

 مخاطبین 
 سراسر دنیا تمامی مردم  2

 
 

 
 

15  Offline Advertising 
16 Online Advertising  

 

 چرا اینترنت!؟
 
رسانه  نیتر عیسر نترنتیا

در  .در حال رشد است یغاتیتبل یها
 زانیرسانه ها، م ریبا مصرف سا سهیمقا

در حال رشد  ینترنتیا غاتیمصرف تبل
 ینترنتیا غاتیاست نفوذ تبل ادیز اریبس

همچنان در حال گسترش است و هر سال 
 یبخش ها شتریب یاصل ابانیبازار شتریب

 یم رییرسانه تغ نیخود را به ا یغاتیتبل
با  رییتغ نیا یبرا یدیکل لیدهند. دو دل

 :نترنتیا ییتوانا
  یغاتیتبل امیپ کیمحدود کردن  .1
 غیتبل امیپاسخ کاربر به پ یریگیپ .2

  کننده.
 یها نهیاز گز یاریبس نترنتیا

 قیارسال شده از طر یها امیبا پ یاتغیتبل
 فرمت: لیمیا قیاز طر ایها و  تیوب سا

)به عنوان  یغاتیتبل نیاستاندارد آنال یها
ها(.  نشدهیبنر، ب غاتیمثال، تبل

 یلیمستط غاتیتبل کیبنر  تغایتبل
ه وب صفح کی نییپا ایاست که در باال 

 غاتیدهد تبل یئه مشود. ارا یظاهر م
 ستحرفه ای مشاور  کی نشیب اینترنتی

که آمیزه ای از رسانه جمعی، هدفمند 
بودن، هزینه مناسب، سرعت مناسب ، 
پوشش جهانی و در نهایت دریافت 

. را یکجاد در خود بازخورد از مشتری و..
 دارد.
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  دیجیتال مارکتینگآمارهای عددی  

تری در خصوص انتخاب معموالً اعالم آمارهای عددی ذهنیت و تمرکز بهتر و دقیق
کند  به شما خواهد داد. این کمک می  دیجیتال مارکتینگنیاز برای    موردراهکارهای  

نوع   این  به  ورود  جهت  آگاهانه   ایدهتا  کار،  و  کسب  رشد  یا  و  ایجاد   تربرای 
جهانی محک بزنید و ببیند    هایاندازهمعیارها و    باو خودتان را  گیری کنید  تصمیم

  ، بگیرید  خواهید از آن در تجارت خود بهرهچه میزان از این راهکارهای که شما می
گیری شاخصی برای های قابل اندازهداده توسط دیگران مرود استفاده قرار گرفته.

. در جدول زیر به برخی از آمارهای جالب توجه اشاره  گیری استمدیریت در تصمیم
فقط   نیاست و ا  شیابزار فناورانه هر لحظه در حال افزا  نی ا  اتی آمارها و جزئ  شود،می
  دی درک خواه  یخوببه  یاجمال  ی. با نگاهدرآمده   ریتحر   یاز آنچه هست که به رشته  یاگوشه 

ا  ب یکرد که ضر  از  استفاده  و  ز   یجامعه   نی مخاطب  ان ی راهکار در م  نینفوذ  است و چقدر    ادیهدف چقدر 
 کسب و کار سازمان شما باشد!  یتوسعه  ای جادی ا یبرا خوبی تربس تواندیم

 

 

 
 
 
 

 تخمینی  - تبلیغاتی عکاسی آمار و جزئیات مرتبط با 

 شرح   آمار عنوان  فیرد

  دالر یلیاردم ۹.۷بیش از بطور ساالنه امروزه  میلیارد9.7+ صنعتبازار این  1
دیجیتال از راهکارهای بازار استفاده 

 در جهان است.  مارکتینگ

از   %69+ محبوبیت 2 درصد از کسب و کارها با عکس    ۶۹بیش 
بیشتری   محبوبیت  به  خدمات  و  محصوالت 

 اند. نسبت به رقبا رسیده

از %57+ هاجویی در هزینهصرفه 3 در هزینه   ۷۷ از    بیش  از ی  درصد  استفاده 
 شود. جویی میصرفههای تبلیغاتی  سایر روش 

 میلیارد  92+ محتواتولید  4
از     میلیارد     ۹۲ساالنه در سراسر جهان بیش 

دیجیتالی یا   محتوای  و  محصول  فعالیت،  از 
قالب   در  وکار  کسب  دیجیتال  خدمات 

 . شودمی تولید مارکتینگ

۷ 
مارکت  ضریب نفوذ 

 %53+ در کسب و کار دیجیتالی
صاحبان  ها و  درصد از سازمان  ۷۳   کلبه طور  

کار  ک و  از  سب  استفاده  اهمیت  دیجیتال به 
پر برده و آنرا در تجارت خود لحاظ    مارکتینگ

 اند. کرده
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 ند انجام کار  یفرآ 

نحوهیک چشم  ،کار  انجامفرایند  جدول   و  مراحل  از  مطلوب  فعالیت    یانداز 
بر اساس  ،  دکنمی  یارائه شما    بهسازی پروژه  در راستای پیاده را  ای ما  ه حرف

روال لحظه  ،همین  پروپوزال  RFP17تدوین سند    یاز  گامیا  پیشرفت  های ، 
های کلی در هر  گامه دقت  ب   بنابراین در این جدول  بعدی تدوین خواهد شد 

شرحتمرحله،   و  آسوده شده،  داده  نظیم  یک تا  دارای  ما  که  باشید  خاطر 
و طراحیپیش  از   شده(بندیزمانی)برنامه18الینتایم معین  شده، 
ایمهندس و  هستیم  مرحله شده  تا    یز  مرحله نخست  و    داتمستن  ،ایهر 

بنابراین   رساند.  خواهیم  نظرتان  و  سمع  به  را  مرتبط   اصولو  فرایند  گزارش 
 شرح زیر است: ه اجرای کار توسط کارگروه ما ب گامبه گام

 فرایند انجام کار 

 شرح عنوان مرحله 
 ارسالی ) همین مستند( RFP پروپوزال  یارائه 1

 ایجاد حساب کاربری 2
یک حساب کاربری برای شما  ها سایر نیازمندی پرسشنامه و  پس از تایید و تکمیل

 اهد شدایجاد خو
 استراتژی کسب و کار یها و برنامهنیازمندیشامل مستندات،  پایه تحویل اطالعات  3

 عملیات اجرایی  4

 مشتری  نیازهای تحلیل و تجزیه و بررسی
   آمده دست به جزییات و کلیات مبنای بر نمونه کار یارائه

 اولویت   میزان و دیجیتال مارکتعملیات  حجم  درخصوص اولیه یمطالعه
 شده  انجام بررسی  به توجهبا  سناریوهای مارکتینگطراحی و 

 دیجیتال مارکتینگ سازی عملیاتیپیاده
 گزارشات مدیریتیبازخورد نتایج و 

 محتوا کیفیت و جذابیت  هایتستی انجام کلیه و بررسی بازبینی 5
 محتوا  جذابیتافزایش سطح ی جهت حفظ و  هایبهبود یارائه سازی  بهینه 6

 مستندسازی  ۸
رازه شده  یا شی یمیس  هاید به صورت مكتوب در قالب دفترچهیه مستندات بایكل

 د. گرد  ییل دستگاه اجرایز تحویش آنها نیرایقابل و  یكیالكترونل یارائه گردد و فا

 ها بر اساس راهنمای دسترسیی کلیه مستندات کار و عکسارایه تحویل نهایی  ۹

با نوع پروژه،    پروژه، متناسب   مدیریت،  خواهیم رفتپیش  19ما براساس یک سیستم مدیریت پروژه  
باشید    مطمئنشود لذا  می  و تدوین  مدنظر قرار گرفته  از پروژه   مرحله   هرباید در    که  است   از مسائلی  یکی
ی خدمات و محصول در هر مرحله از این فرایند با دقت تمام و کیفیت الزم صورت خواهد دقیق عرضه  یرویه

هرگونه   ،یواقع  یو اثربخش  جهی بازخورد، نت   افتیبدون در   یا  دهیهر ا  یکه اجرا  میباور هست  ن ی. و بر ا  گرفت.
 .می کنار شمائ جینتا افتیلحظه در  نیما تا آخر  نیاست بنابرا یمعن یب ،یابیبازار 
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   های ورود

تردید بدون داشتن اطالعات پایه و ریز جزییات سازمانی امکان اجرای یک پروژه بی
و   استارزنده  دشوار  بس  کاری  کارفرما  برند  و  سلیقه  با  مطابق  لذا    شایسته 
ما  نمایید    یارائه پروژه    سازیپیادهورودی زیر جهت    هایاست که آیتم پسندیده

  سازی تجسم بخشی به ساختار پروژه و آماده قادر به    ،های اولیهبر اساس این داده 
از نیاز  ها نشانگر این داده   .ودب  مندی و استراتژی شما خواهیمذهنیت صحیح 

برنامه این اساس چه  بر  را  نیازی  راهبردی  است که خود شما چه  حس  ای و چه 
کند اما هر چه ریز جزئیات اید. عرضه کامل یا بخشی از مفاد زیر کفایت میکرده

تناقض و  ابهامات  ارائه شود  به بیشتری  آینده  یافت.های  خواهد  کاهش  بر   شدت  ما 
ی ی شما را آغاز بنویسیم لذا دقت در عرضهتوانیم داستان پروژه ولیه هست که میهای ااساس همین داده

در صورتی که  پروژه از بین خواهد برد پس    ای را در مراحل بعدی طور مستند و مکتوب هرگونه شبهه آنهابه
 فرمایید. ارائه زیر را   هایالزم است آیتم هستید، کافی دارای مستندات 

 محتوا و مستندات ورودی اولیه -پایهنیازهای پیش

  عنوان ردیف
  االختیارتام معرفی یک نماینده 1
  تکمیل و ارسال پرسشنامه 2
  مرتبط هاینیازها و دستورالعملپیش یارائه 3
  و مستندات متنی الزماطالعات  یارائه 4
  هابه مکان های الزمدسترسی یارائه 5
  داخلی  هایسیاست یاها پالیسیو استراتژی کار،  برنامه ،مشی خط یارائه 6
  سازمان در صورت لزوم ضروری سایر افراد مرتبطلیست اطالعات  یارائه 7
  دیجیتال مارکت جهت  مرتبط و خدمات  محصوالتالزم به  هایدسترسی یارائه 8
  کلیه اطالعات تماس  یارائه 9
  مورد نظر  مارکتدیجیتال انتخاب راهکار  10

  ارائه شعار  
   
   
   
   

  
 
 
 

 
ای  هبین طرح اولیه پروژه را در سیستممابالفاصله بر اساس کلیه مستندات فی،  ریزی ماتیم برنامه

 . اهم مستنداتی که قرار است توسط شما در اختیار ما قرار گیردریزی خواهد کردکنترل پروژه تدوین و برنامه
و ما ضمن تعهد بر حفظ محرمانگی اطالعات و عدم افشا و یا عدم    هستندو اطالعات پایه  از جنس محتوا  

  د.سواستفاده از آن در فرایندی غیر از این پروژه، مهندسی پروژه را پیش خواهیم بر 
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   یاصل هایپردازش نهایی و یروجخ

ای از محتواهای تولیدی دیجیتالی  مجموعه یک  ت از  ساپروژه: عبارت   یخروجی نهائ
ر مبنای یکی  از یک یا چند محصول/خدمت بای  حرفه   آفالین یا آنالین و یا ترکیبی
  یكه برا  یو ملحقات  20مستندات  مراه ه  بهتوافق شده،    از راهکارهای پیشنهادی

مستندات پروژه: که عبارتند    همچنینستم الزم است.  ی از س  یبرداربهرهاجرا و  
 یمستندات  نظیر:شوند  یجاد میكه در طول پروژه ا  یاز مجموعه مدارك و مستندات

م   و  مجریكه   وبدل  رد  نظارت  دستگاه  و  پروژه،   هایفرآورده  ،ندی نمایكارفرما 
ابالغحساب صورت اخطار هی ها،  صورته یها،  ادوارها،  مورد  یجلسات  اظهار   یو  و 
كه چه در پروژه به آنها    یف، اصطالحات و اختصاراتیر تعار یقسمت سا  نیا  نظرها )در

و   باشد  وا  یاشاره شده  باشد  تعر   نشده  وجود  برایلزوم  جلوگ  یف  منظور  به  از    یر ی آنها 
اختالف  منظری،  هرگونه  به:  گردد.(ی ارائه  فاز  هر  توسط  مستندات  كامل  ارائه    مجریصورت  نسخه  در سه 

در نهایت    .شودل  ی پروژه تكم  یبرا  یست یبا  ،ان هر ماه توسط ناظریت پروژه در پای فرم گزارش وضع  گردد ویم
را در کسب و کار خود لحاظ خواهید   دیجیتال مارکتینگ  بندی نهایی و اجرای تمام و کمال، شماپس از جمع 

در در نتیجه شما    در اختیارتان قرار خواهد گرفت.  پویا و منسجمکسب و کار    ییا توسعه  که برای ایجاد   کرد
 ید:های نهایی جدول زیر خواهید رسپایان این پروژه، به خروجی

 مورد انتظار  هایخروجی

  عنوان ردیف
  راهکار برگزیده شده  یا چند یک مبتنی بر  محتوای دیجیتالی 1
  مستندات نهایی اجرای پروژه  یدریافت کلیه 2
  ) گزارشات انجام هر مرحله(  و تحویل دائم گزارش تحویل موقت 3
  های خاص و سفارشیر صورت وجود برخی نیازمندیسایر مستندات د  4
  افزاری وی نرمهادسترسی 5
  انتخابیها و تغییرات انجام شده بر روی راهکار لیست آپدیت 6

 
 

 
 

را تکمیل و به دستگاه نظارت   موقت در هر فاز از اجرا،  ل یدقت، نمونه فرم گزارش تحوکارگروه ما به 
انواع   یارائه   ،یآموزش کاربر،  افزارنرم  ی، منابعآموزش  یراهنماو در انتها  ی کارفرما ارائه خواهد نمود.  و نماینده

در  ی تولید شده در حین و اتمام کار  محتوا  مستندات ومورد نظر،  راهکار   هیبر پا  دیجیتال مارکتینگنسخ  
 ازها،ی فرض شما بر اساس نوع قرارداد و حجم کار و طرح نشی طور په اما ب  د گرفت.شما قرار خواه  اری اخت 

 ی سرویس دریافتی، حجم و تنوع این خروجی پروژه و مستندات ممکن است افزایش یابد.توسعه 
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 نامه  رسشپ

، شماشناخت بهتر    در، ما را  نامه ارائه شده تا با تکمیل آندر جدول زیر دو پرسش 
است که این جزئیات تان یاری نمایید. پسندیده اکسب و کار و نیازمندی کلی

و  به بررسی  شودقت  داده  ازد  پاسخ  پیش  یک  اجرای    زیرا  دیجیتال  طراحی 
ً   مارکتینگ موضوع و انتظارات شما دیدی وسیع و روشن    تاز کلیا   باید دقیقا

ابهامات   و  تناقضات  بروز  از  تا  باشیم  گردد.داشته  پرهیز  رو   آتی  این  از 
برای   اییافتهمدون و ساخته   ریزیبرنامه  فرمایید تا  زیر را تکمیل   هاینامهپرسش

ی موجود و انتخاب شده   رهایو بتوانیم بر اساس راهکا  باشیم  شروع کار داشته
یا    .ی عالی تقدیم کنیمسرویس  ،شما اول مربوط به جزئیات تماس با شما  بخش 
ی شماست و بخش دوم، پاسخ به یک سری جزئیات فنی بر اساس محتوا و  نماینده

 اید.شده در صفحات آغازین همین طرح است که پیشتر مطالعه فرموده راهکارهای مطرح

 جزئیات تماس با کارفرما
نام 

 رتاپپبرنداستا/شرکت
  کاریزمینه  

  در صورت وجود  سرویس مشابه  شخص نماینده
  تلفن شخص نماینده  سمت شخص نماینده

  ایمیل شخص نماینده  تماس  تلفن

 کارفرما  جزئیات فنی نیازمندی

 پاسخ کارفرما  هاینیازمندیشرح  ردیف
  موضوع فعالیت کسب و کار شما چیست؟  0
  تولیدکننده محتوای دیجیتالی دارید؟ آیا افراد متخصص  1

2 
 نیاز دارید؟ دیجیتال مارکتینگبه کدام راهکار از 
 ☐همه:   ☐  ☐ : فعالیت دیجیتال مارکت ☐  :محصول/خدمت دیجیتال مارکت

 

3 
 نیاز دارید؟  رسانهشما به کدام نوع از 

 ☐سانه آفالین: ر 
 ☐:آنالین رسانه 

 

۴ 

 : چه سرویسی را در نظر دارید؟ آفالینرسانه در 
 ☐: سامانه پیامکی .1
 ☐: Flash/CD/DVDمحتویات دیجیتالی بر رسانه های قابل حمل  .2
 ☐: پادکست .3
 ☐:موشن گرافیک  .4
 ☐:ویدیویی تیزر .5

 

۷ 

 : آفالین چه سرویسی را در نظر دارید؟رسانه در 
 ☐: تبلیغاتی بنری .1
 ☐:تاژ خبریر رپو .2
 ☐:تبلیغات بنری .3
 ☐:اجتماعی هایشبکه .4
 ☐: تبلیغات ایمیلی .5
 ☐: سئو .6

 

۶ 
 :آیا همکنون وب سایتی برای کسب و کار خود دارید؟

 ☐  :خیر               ☐: بله 
 

۷ 
 تعداد مشتریان فعلی: 
 تخمین جامعه هدف: 

 بودجه تخمینی: 
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 دیجیتال مارکتینگ ارائه توسط ما برای تولید و طراحی جزییات و امکانات قابل

 دیجیتال مارکتینگارائه توسط ما برای تولید و طراحی جزییات و امکانات قابل

 ✓  یتجار غاتیتبل یروانشناس

 ✓  برند سازی 

 ✓    یغاتیخالق تبل یاستراتژ یو اجرا یطراح ،یپرداز دهیا

 ✓  هدفمند یغات یتبل هایکمپین یو اجرا یطراح

 ✓  ی ارتباط یهاکانال یدر تمام  یغاتی تبل امی پ یاستراتژ نیو تدو یطراح

 ✓  فروش دمانیچ یهاپروژهو  هاجشنواره یاجرا

 ✓  ی غاتیتبل یتراکت و بروشورها  گرافیکی یطراح

 ✓  یشگاه یامور خدمات نما ه یکل انجام

 ✓  شرکت دیجیتال مارکتینگو  غاتی تبل یابیارزش

 ✓  ( غاتیو تبل یابیحل خالقانه مسائل بازار  وهی)شویدئومارکتینگ غاتیمشاوره در حوزه تبل ارائه

 ✓  ی غاتیتبل یتابلوها یو طراح یغاتیتبل امکیارسال پ نهیخدمات در زم ارائه

 ✓  ی غاتیتبل هایبرنامهو شکست  تیموفق عوامل

 ✓  ی غات یتبل امیدر پ کیاستراتژ  تیر یو مد گذاریهدف

 ✓  دیجیتال مارکتینگ و  غاتیتبل یاثربخش استراتژ یابیارز 

 ✓  جستجو )سئو( یموتورها  یبرا سایتوب سازیبهینه

 ✓  ی اجتماع هایشبکه ییدئویو و یلیمی ا یابیبازار 

 ✓   تولید تیزرهای ویدئویی و موشن گرافیک

 

به زباله است، برند سازی، طراحی و تولید محتوا با    هاییداراقدرتمند دور ریختن    گروهبدون یک    غات،ی تبل
 . گرافیک خالقانه برگ برنده شما در انتخاب ماست
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 دیجیتال مارکتینگ یتعرفه

ثابت   یتعرفهکسب و کار عالوه بر یک  تبلیغاتی  ابزارهای  سایر  نیز شبیه    دیجیتال مارکتینگ
بر اساس    و متنوع باشد این یعنیقابلیت منحصر و خاص  تواند دارای هزاران  و مشابه می
طیف وسیعی از   تواند می  دیجیتال مارکتینگر موضوعی،  ی شما در همندی پروژهنوع نیاز 

طبع باید خدمات را به کاربران نهایی ارائه نماید و هر چقدر این خدمات بیشتر باید به
 هایآیتمهای مورد انتظار شما و . تعیین ریز قابلیت کار بردیشتری در آن بههای بقابلیت

ای کند تا برآورد زمانی، هزینهکمک میجدول زیر یا آنهایی که خارج از این مباحث هستند  
اگر شناختی در این خصوص و انتخاب جزئیات  و حجم واقعی عملیات را بهتر درک کنیم.

ذکر عرفی شده در این طرح، ابهامات خود را مطرح فرمایید الزم به ی مفنی ندارید با نماینده 
گیری گردد تا انتخاب بهتر و تصمیمی رایگان عرضه میاست در هر مرحله از این پروژه، مشاوره

 د. تری داشته باشی سریع 
 

 قیمت  شرح قابلیت نوع  .

 

 ی اصلیهسته

  EBook-eBooklet-Ecatalog دیتول

  محتوا  دیتول 
 *نظرسنجي سيستم 

۱ 

  ی تیر یمد یداشبوردها دیتول 
  یی دئویو زرهایت  دیتول 

  یی انمایو پو کیموشن گراف یوهایسنار  دیتول 

  ی جذب اطالعات مشتر ستمیس 

 

 خدمات پیشرفته

  یارتباط با مشتر یهابرگه  وب

  یامکیپ یپنل سامانه ها ارائه 
  پيشرفته در بانک سايت ويژه جستجوي 
  مطابق با طرح مشتري  ینیشی میسازي گرافيگ خاص و ان پياده 
  تصاوير ويديويي  دیتول 
  فرم ويژه جهت ساير نيازمنديها  وب 
  یلیمیا یپنل سامانه ها ارائه 
  ها به فرمتهاي آفيس گزارش کليه داده  صدور 
   اينترنتي مرتبط فروشگاه 
  ت یسا یسئو 
  یاجتماع یهامحتوا در شبکه  تیر یمد 
  لبوردهایبنرها و ب یکیگراف یطراح 
  بانکهاي داخلي نیسازمان به درگاه پرداخت آنال  زیتجه 
  مقايسه محصوالت جدول 
  تبليغاتي متني و سيستم تبليغاتي گرافيگي  سيستم 
  بازايابان  مديريت 
  یدسترس  تیر یکاربران و مد تیعضو 
  یحسابدار  /یو آمار یعدد محاسبات 
  ی سازمان یافزارهابا نرم  تیساوب یسازهمگام 
  هر کاربر یصفحه اختصاص /لیپروفا 
  ی مرتبط اختصاص  تیساوب یطراح 
 %50 کل هزينه  ٪50زبانه  2زمان هم  غاتیارائه تبل امکان 
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 دیجیتال مارکتینگ  فرایند

نوع تعیین  از  پرسش   پس  تکمیل  ارائه راهکار،  و  پیشنامه  و  مستندات    نیازها،ی 
ی  مرحله   5  شرحشده به فرایند مهندسی  در یک،  دیجیتال مارکتینگمراحل و دیاگرام  

 : گرددمعرفی می حضور زیر به 
سایر   و  کار  فرایند  از  اطالع  به،  نیاز  دیجیتالی  بصورت  شما  مارکت  عرضه  جهت 
اما    5مباحث ذکرشده و فرایند مهندسی هست که حاوی مراحل مختلفی است 

 مرحله حیاتی است: 
 Digital Startegyاستراتژی دیجیتال  .1
  Content Marketing تولید محتوا .2

  SEO/PPC/Mobile/Online/Social Media/Website/E-shop نهانتخاب رسا . 3
  Analytics Data  داده کاوی و گزارشگیری .4
 Continues Improvementبهبود مستمر  .5

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 پروژه  آزمون پیشرفتنظارت و كنترل 

اندازه بدون  بازخود مشتریان،  تبلیغ  آزمون  نظارت  و  اثربخشی  مارکت بیگیری  بود  خواهد   نتیجه 
محصوالت و   یفروش را برا  شبردی های پاستراتژی  ن یکند تا بهتر وکار کمک میبه صاحبان کسب   یابیبازار 

محصول    عی ترف  یای برابرنامه  ا ی  بدهندخدمات    ایمحصوالت    شنهادی کنند. چه پ  ییخدمات شرکت شناسا
  نکه یاز ا  قبل  کند.  تیهدا  ندهایفرآ  قیرا از طر   وکار شماکسبتواند  می  یابیبازار   نی کمپ   ،باشدخود داشته  

خواهید به که می  یگاهیشرکت خود را در بازار و جا  گاهیجا  دیبا  د، ی دیجیتال مارکتینگ خود را گسترش ده
دست  کنآن  مشخص  را  به دی یابید  را  خود  مارکتینگ  دیجیتال  سپس  طراح گونه.  ارزش   دی کن  یای  ها، که 

از برگزار  ایمحصوالت    یایو مزا  هایژگیو   اد ی  به.ابدی  شیافزا  یشده و حت حفظ   نی کمپ   یخدمات شما قبل 
  ام ی است که تمرکزش بر انتشار پ  یابیبازار   نی کمپ   یطراح  ندیاز فرآ  یدیجیتال مارکتینگ بخش  دی داشته باش
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  ی خدمات و محصوالتتان را بازشناس   دیبا  :دی سه نکته را لحاظ کن  نیا   دیبا  نیاست. بنابرا  وکارکسب  یغاتی تبل
شما نسبت به رقبا، تمرکز بر    ی رقابت   تی، مز شمامحصوالت و خدمات    یایو مزا   اتی از خصوص  ی. شرحدی کن

ق  یدی کل  اتی خصوص چگونگ  ،یگذارمتی مثل  به  توجه  و  تهارزش   جادیا  یتمرکز  رقبا  به  نسبت    ه ی افزوده 
ا  گریدعبارت.بهدی کن آن را    دیو چرا مردم با  دی را بفروش  ی زی چه چ  دیموضوع که شما قصد دار   نیدانستن 

خواهید شرکت و محصوالت خود را آنجا  که می  یبه بازار هدف  توجهاهمیت ضروری دارد. لذا    اری بخرند، بس
محصول دارند و    دیبه خر   یشتری ب  لی تما  دارانیاز خر   یاچه دسته   نکهیا  نیی . تعدی تقاضا کن  جادیو ا  یمعرف

، خانواده، یتسن، جنس  ،ییای جغراف  یهایژگی هدف با در نظر گرفتن و  انیمشتر   یبندو دسته  نیی بعد تع
رشد و    نکهیا  تیو عالئق و درنها  د یهای خر هدف  د،یخر   های الگو  ،یزندگاستایل    ،مکانی  تی موقع  رآمد،د
  غ ی و تبل  امی شود هم پ کار باعث می  ن ی. ادی کن  زیخود را متما  امی پخواهد کرد.  تیهدا   یکار را چه کس  شرفتی پ

و در هر  دیاو اثر بگذار  دیخر  یری گمی صورت آگاهانه و ناخودآگاه در تصمبماند و هم به ی شما در ذهن او باق
مرحله از این فرایند از لحظه تولید پیام تا رساندن آن به گوش مخاطب و دریافت نتیجه این پیام همواره 

سازی ادامه رت مستمری انجام خواهد گرفت تا در هر مرحله اقدامات بهتری را انجام و نسبت به بهینهنظا
 کاری اقدام نمود. 

 سيستم  و نظارت آزمون

 شرح آزمودن، آزمون و بررسی عنوان ردیف
 مشترک  کارگروهشده در بررسی و آزمودن عملکرد کمپین طراحی آزمون عملكرد و کارايي 1
 تر کوچک در یک نمونه جامعه آماری  بررسی و آزمودن کمپین توسط یک یا چند مشتری آزمون واسط كاربر 2
   شدهنییتعداده و گزارشات بر اساس پالن اولیه تا سقف  گاهیپابررسی شامل  آزمون بازخورد اثربخشی 3
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 دیجیتال مارکتینگ اجرای سرویس راحل م 

ارایه مجور دسترسی به محل کار/محصول  پس از های سازمان، در این گام با فرض تجزیه و تحلیل نیازمندی
های موقت ایجاد شده در  یا خدمات سازمان، تیم پروژه در محل حاضر شده و یا بصورت زنده و یا در آتلیه

فضاسازی،  روند  مجری  استدیو  یا  و  کارفرما  محل 
و   مارکت نورپردازی  می  دیجیتال  آغاز  تمامی  را  کنند. 

ح ژست، زاویه  تصاویر گرفته شده جهت بازبینی و اصال
و تنظیم دوباره بارها بررسی و مطالعه خواهد شد در  

جلوه  رنگ،  اصالح  فرایند  تایید  و  صورت  ویژه  های 
آغاز می افکت  آنها  انتها تصاویر گرفته  گذاری  گردد در 

فرمت  در  و  شده  اندازه  با  گرافیکی  استاندارد  های 
استفاده کیفیت جهت  مختلف  در های  متنوع  های 

 رما قرار خواهد گرفت. اختیار کارف
ی مورد نظر و دلخواه کارفرما این لذا تا حصول نتیجه  

روند ادامه خوهد یافت تا هویت بصری جذابی ارایه  
 ها سریعتر ممکن شود. گردد و بازگشت هزینه

نهایی   مراحل  انجام  از  مارکتینگپس    دیجیتال 
های دیجیتالی و یا گالسه چاپی کارکردهای تولید آلبوم

ها و مجالت، پوسترها طراحی خواهد شد که  الو ژورن
تما صورت  در  البته  مهم  همکاری  این  به  کارفرما  یل 

  ایده/محصول و یا خدمت به تصاویر جذاب که مخاطب را ترغیب به جذب کند تبدیل  الگوی  بیشتر است.  
های مختلف ی ایده ئه با ارا  ماارد. بنابراین  و جذابیت آنها دو کاربرپسندی بسیار اهمیت باالیی در محبوبیت 

دینگ کسب و  برن  هدفای سرآمد یک نشان است و حاوی هر پروژه  .کنیمشروع    شمااین راه را با    توانیم می
رعایت شکل    نابراینخود نیز بخشی از پکیچ هویت بصری سازمان است ب  دیجیتال مارکتینگکار شماست  

اتود   ییدها  در طراحی اهمیت بسزایی دارد.    به عکاسی تجاری  اصول مهندسیبا    هاایدهو استاندارد تبدیل  
تواند صرفاً خام و بر روی کاغذ باشد با ارائه طرح موردنظر خود حتی بر روی کاغذ  می  طراحی    یا پیرنگ اولیه

خود را بسط و گسترش دهید و در نهایت به چیزی که مدنظر دارید    یما قادر خواهید بود تا ایده   یو مشاوره
همکاری کارشناسان  با    نمونه اولیه طرح  کرده وتوانید ایده را بر روی کاغذ حتی ترسیم  برسید در این راه می

  دست بیاورید.مالحظه و بهما 
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 ما پیشنهادی  یبسته

از جزئیات سبب اتالف وقت شما  پیچیدگی نیازها و مطالعه ی بسیاری 
دیجیتال شود بر اساس تجاربی که ما طی چندین سال در خصوص  می

داریم، درک تقریباً مشترک و مناسبی از نیاز مشتریان عزیز    مارکتینگ
ی پیشنهادی، ضمن  یک بسته  یدر این خصوص داریم بنابراین با ارائه

گیری، هزینه ی تمام شده و خدمات  ن بررسی و تصمیمتسریع در زما
  د نظر را در یک پکیج منسجم در اختیار شما قرار خواهیم داد. اینمور 

یک  بسته   برای  ما  پیشنهادی  الگوهای  اساس  کار  بر  و  و    کوچککسب 
ارایه نظیر  لوازممتوسط  کنندگان  آرایشی، ی  پزشکی،  تجهیزات  التحریر، 

رایانه اغذیه،  کلیه  ایبهداشتی،  مرتبط و  کارهای  و  کسب  استهب  ی  زیر  اگر  به  شرح  عبارتی 
هزینهمی حداقل  با  کوتاه  خواهید  در  زمان،  و  یک  ترین  یا    مناسب  سرویسدارای  خود  برای 

 ترین پیشنهاد است. به ه،باشید این بست سازمان 

 دیجیتال مارکتینگ -پیشنهادی یبسته

 این بسته  یهزینه  شرح امکانات  ردیف

1 

اجرا در   ،یسازادهیپ  ن،یتدو  ،ی طراح  یدرصد  و  بازخورد   افتیاجرا 
زمان  ایو    در نوع رسانه  تیبدون محدود  نگیمارکت  تالیجید   ی بازه 

ا و...  اجتماع  جهتمحتوا    یپرداز  دهیاجرا  تول  یشبکه   یمحتوا  د ی، 
  دبک ی ف  افتیبه نظرات وو در   ییخاص و مرتبط، نشر محتوا، پاسخگو

مجدد، بهبود   یزیو برنامه ر   شیکنترل و پا  ،یکاور  داده  ان، یمشتر 
 مستمر 

 قطعه  ۱۰۰۰

20% 
بودجه کل  از

 هزینه
شده  تمام

 دیجیتال

 
 . گرددفوق افزوده میی به مبلغ برعهدهتجهیزات  ی تامینهزینه  ❖
 ی کارفرماست.عهده محتوای تولیدشده بر ی نگهداری وظیفه ❖
 ماه است. ۶و تحویل حداکثر  دیجیتال مارکتمدت زمان  ❖
   پرداخت مسترد نخواهد شد.  شیصورت انصراف کارفرما از ادامه کار در هر مرحله، پ در ❖
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 هارایط پرداخت هزینهش

میلیون   پنج  معادل)تومان    5.000.000پیشنهادی برابر    یمطابق با بستهمبلغ پروژه  
پروژه در مقابل    یط اختصاصی شده در شرانیی ط تعی( است كه براساس شراتومان
. این مبلغ کلیه خدماتی گرددمجری پرداخت میبه    زیر شرحموضوع پروژه به   یاجرا

ارائه میاست که بسته یا مراتب گردد بدیهی است  ی پیشنهادی  و  سایر خدمات 
ی پیشنهادی، بر مبنای فرایند محاسبات دقیق پروژه، محاسبه  بیش از این آن بسته
وو در صورت    خواهد شد همچنین به دریافت خدمات پشتیبانی   همکاری   تمایل 

 . بودخواهد    و پرداخت  طور مجزا قابل توافقبهبانی خدمات  پشتی   مبلغ  ،ساالنه  مستمر،

ناظر مجری پروژه و نماینده کارفرما است و موظف به اجرای بندهای  ینظارت بر پروژه بر عهده
 ذیل می باشد: 

 انجام كار و تعهدات توسط مجری و كارفرما  ینظارت بر نحوه •
 به کارفرما ی شده  ارائه  گارانتیتأیید  •
 سرویسهفته پس از تحویل  2حداكثر تا  هر فازهای تأیید صورت وضعیت •
 در چارچوب پروژه  تأخیرات پروژه از سوی مجری یمحاسبه •
و انعكاس آنها به مجری و پیگیری انجام امور و اصالحات كارفرما    مرتبط   آوری نظراتجمع •

 های پروژه نهایی الزمه در فرآورده
 . ایید در پایان کار، پرداخت خواهد شدکسورات حسن انجام کار پس از ت •

 شرایط پرداخت با هر نوع طرحی

 شرح پرداخت  درصد پرداخت شرح  فیرد

 ایجاد حساب کاربریبعنوان پیش پرداخت در هنگام  %40 مرحله اول  1

   فرآیند ترندینگدرصد مبلغ كل پروژه پس از  20پرداخت  %20 مرحله دوم  2

بازخوردگیری و ایجاد  پس از    درصد مبلغ كل پروژه  20پرداخت   %20 مرحله سوم  3
 کمپین تکمیلی 

 تحویل  درصد مبلغ كل پروژه پس از 20پرداخت  %20 مرحله چهارم  4

 قرارداد عقد  پس از --اتمام پروژه %100 جمع نهایی 

 عهده مجری است. ه، ب مه و عوارض كه طبق قانونمالیات، بی پرداخت هرگونه 
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      اجرای پروژه   بندیزمان

تعیین   نمی   دقیق  بندیزمانبدون  اتمام  به  ما،  رسهرگز  اجرایی  کارگروه  در  د!  ای پروژه هیچ  
مارکتینگ  سرویس  زمانی  ریزیبرنامه وجه  به  دیجیتال  صورت    ممکن  بهترین 
این  می مرحله  بندیزمانگیرد  در  پالن    یابتدا  اساس  بر  و  پروپوزال  مطالعه 

تخمین اجراییپیشنهادی  و  تایید  از  پس  اما  بوده  در  ی  افزار نرم شدن 
  خوبی کنترلتمامی فازها و وظایف آن به صورت واقعی درج و  ه پروژه بمدیریت

از تاخیرات طرفین  ،بندیزمانرعایت  ضمنکند تا موضوع کمک می اینشود می
کردن سنگین ، بندی برای سبکزمان  ی   برنامه  شوند.مطلع  تعجیالت احتمالی  و تا  
زمان،   هایپارامتر کیفیت،  کار،  محتوای  و  محدوده  هزینه،  قبیل  از  پروژه  اصلی 

ند تا بین چگونگی ککمک می و شما . و به مدیر پروژهبسیار ضرورت داردریسک و ...
پذیری زمان اجرای پروژه  گیری کند، میزان انعطافهای پروژه تصمیم و ترتیب انجام فعالیت

 را کاهش دهد.پروژه،  گذاری در سرمایه  هایریسک و  سترس دارد محاسبهرا بر مبنای منابعی که در د

 تخمینی  بندیزمان فازبندی و 

 زمان تخمینی  عنوان فاز

ePhas 1 

روز  2 طرح پروپوزال  یمطالعه  
روز  2 نامه تکمیل و ارسال پرسش   

روز  1 صدور فاکتور رسمی /عقد قرارداد  

Phase 2 

روز  1 نیازها و الزامات  یسازمان منطبق با کلیه استراتژی کاردریافت   
روز  1 ترندینگسازی و شبکه شروع عملیات   

  

Phase 3 روز 10 توسط ما یا کارفرما تولید محتوا  

Phase 4 
روز  ۱ بهبود و اصالح   

روز  1 تحویل ارایه مستند گزارش   

Phase 5 در پایان مدت قرارداد تحویل نهایی - 

 روز 19 مجموع  
 

ی زمانی  برنامهکند،  یک، مسیر اجرای پروژه را روشن میبا رویکردی سیستمات  بندیزمانوجود برنامه  
تردید نسبت به حجم کار، نیاز و گستردگی و پیچیدگی  پیشنهادی این طرح بوده و بی  یفوق بر اساس بسته

شاخصی ی زمانبندی،  پروژه، افزایش خواهد یافت. که مراتب پس از توافق طرفین ارائه خواهد شد. برنامه 
الی  منجر به شناسایی مشکالت و موانع احتم  است که  ی مدونطبق یک برنامه  برای سنجش پیشبرد پروژه
پذیری و  سازد. همچنین این موضوع مهم، مسئولیتل را ممکن میح سریع راه   یبر سر راه پروژه شده و ارائه 

افزایش   پروژه  و  سازمان  سطوح  تمامی  در  را  داد.پاسخگویی  زمانی    21بندی زمانبرنامه    خواهد  توالی 
 های تیم پروژه در درک پیش نیاز  اعضای   یکند و به همه پروژه را در طول اجرای آن فراهم می  هایفعالیت

 ی توان بودجه ست که به کمک آن میاابزاری  عالوه بر آن،کند.  کمک می  22الزم جهت تحقق وقایع کلیدی پروژه 
 برای بودجه پروژه )بر مبنای زمان( ایجاد کرد.  23مورد نیاز پروژه را برآورد نمود و خط مبنایی
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22 Milestones 
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        حفظ محرمانگی و عدم افشای اطالعات شما

ی اطالعات کسب و کار شما در حین ها و کلیهها، ایده رعایت حفظ محرمانگی داده 
ای ماست که کامالً به  ترین بخش از فعالیت حرفهمهم اجرا و یا پس از اتمام کار

تمامی آنچه را که برای پیشبرد موفق    ابراین با آسودگی خاطرآن مقید هستیم بن
از عقد قرارداد، کلیه ارائه کنید، ما پس  ی  پروژه در ذهن و در دسترس دارید 

راتعهدنامه اطالعات  افشای  عدم  مقید  های  را  خود  و  امضا  و  به    و   مهر  ملتزم 
ری نباشد، هیچ  اگر اعتمادی از سوی مشت رعایت آن خواهیم نمود زیرا باور داریم  
ی پروپوزال،  لذا در  تمامی مراحل )ارائه   کاری به نحو احسن انجام نخواهد گرفت! 

ی شما از  های دادهعقد قرارداد، اتمام کار، پشتیبانی، خدمت پس از فروش و...( کلیه 
فناور قبیل:   محصوالت  داده،  نوع  هر  شامل  تعهدنامه  در  محرمانه  اطالعات  و   ، یاسناد 

،   RFPهر نوع سند مانند    ،یجزئ  ای  ینشده به صورت کل  ایشده    یندبنرم افزار، اسناد طبقه  ایسخت افزار  
REF   ،RFQ   ،LOP   ،LOM   ،SOC   ،SOW   ،SLA  تفاهم و  قراردادها  فن،  مشخصات   زات، ی تجه  ینامه، 

و   یلی تحص  ،یت یعات هو)اعم از اطال  پرسنلیهر نوع اطالعات از    ،یپرسنل، اطالعات مال  یمشخصات اطالعات
سازمانرهی غ اطالعات  انواع  و  اشکال  نامه   یمال  ا ی  یتجار  ،یعلم  ،یفن  ،یمهندس  ،ی(،  جمله  الگوها،  ها،  از 

  سانسی ل  زات،ی تجه  یهاکدها، فهرست  ندها،یفرآ  ها،کی ها، ابزارها، تکنها و روش ها، طرحها، برنامهنقشه
اطالعات داده شده    گری انجام کار، اطالعات شناخت و د  یهاکارفرما، روش   یاختصاص  یو نرم افزارها  زاتی تجه

که   یقرار داده شده باشد. مگر موارد  یمجر  اری از کارفرما در اخت   ار،ی بدون اخت   ای یاری است که به صورت اخت 
 .طور واضح ذکر گردد هآن ب یرمحرمانگی غ

 های پروژه: ریسک

 راهکار ریسکعنوان  رديف
درجه 
 اهمیت 

 هزینه سنگین 1
با بررسی دقیق و تعیین نوع رسانه و جامعه هدف هرگونه افزایش  

 %40 هزینه بی رویه و یا نامتناسب در کمپین را تضمین می کنیم.  

2 

اگر ایده مارکت کامپیوتری شما برای بار نخست است و تاکنون تولید  سرقت ایده 
آنرا برای شما ثبت نشده و یا به شکل خاص دیگری تولید شده ما  

قانونی می کنیم تا دست سو استفاده افراد سودجو را کوتاه کنیم و 
 کلیه حقوق اثر ماندگار و قابل دفاع باقی خواهد ماند. 

 کپی برداری  50%
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 دقیق پروژه: یبرآورد هزینه 

یک   نهایی  یهزینه دیجیتال   یپروژه   اجرای 
منوط    اگر بر اساس پالن پیشنهادی ما نباشد،  مارکتینگ

شده، تحلیل  های موثر در قیمت تمام بررسی دقیق آیتم   به
تکمیل نیازمندی  یکلیه در  های  کارفرما  شده 

اساس نامهپرسش آن  بر  و  بود  خواهد  دیگر  های 
شک اطالع دارید  محاسبه خواهد شد بی  های نهاییهزینه

 و گستردگی پروژه حجم  خدمات مبتنی بر    نای  یکه هزینه
  و برخی موارد دیگر است کار    ی  ظرفیت توسعهافزایش  و  

 عناوین آن درج شده. که در پنل سمت راست  
می  همچنین باشما  های مشاورهاخذ    توانید 

بهترین   ما  تخصصی  و  پیادهانتخاب  رایگان  در  سازی را 
 های خود داشته باشید. ایده 

بسته بر  آیتم پیشنهعالوه  ریز  جدول  و  های ادی 
های سفارشی دیگر، یک طرح  گذاری پروژه موثر در قیمت

هزینه کاهش  و  مستمر  همراهی  برای  های قراردادی هم 
کنیم این یعنی  زمان بررسی و زمان تولید به شما ارائه می 

قرارداد   بستن  با  یک  شما  مارکتینگاجرای  با   دیجیتال 
ما خدمات  می  شرکت  کیفیت  از  بهرهتوانید   مندنوینی 

جویی کنید و شوید به این صورت که هم در زمان صرفه
توانید مجموعه خود را به نحو احسن مدیریت کرده  هم می

وقت مشکالت  از  نمو  جلوگیری  سرمایهگیر  گذاری  ایید. 
این امکان را به شما ،  دیجیتال مارکتینگدر اجرای  ماهیانه  

هزینهمی که هم  وسرویس نگهداری    یدهد  سرورها   ها 
داشتن باال برای  ی یکجا وکمتر شود و هم از صرف هزینه

شما  یعنی  این  کنید،  خودداری  بزرگ  خیلی  پروژه  یک 
خود نیازمندی  موضوع  از  پنج  ،جدای  قرارداد  ساله یک 

خواهید بست و در ازای توافق و پرداخت مبلغی به صورت 
از خدمات طراحی، مشاورهماهیانه به تولید، طور منظم   ،

در    .مند خواهید شدبهرهسال    ۷مدت  بهپشتیبانی و...  
 دیجیتال مارکتینگ سال به بلوغ   ۷کالمی دیگر شما طرف  

  کرد ماهانه خواهید رسید.مورد انتظار خود با هزینه
به تغییر،  پشتیبانی،  توسعهزیرا  و  یک روزرسانی  ی 

مارکتینگ دارد    دیجیتال  همراه  فنی  تیم  یک  به  نیاز 
به بنا رقمی ماهانه  با  را  تیم  این  پنج براین داشتن  مدت 

 کنیم.شما پیشنهاد میسال به 

های الزم  ارائه مشاوره  یکارشناسان ما همواره آماده
به  جهت قراردادی  هرگونه  برد انعقاد  سر  دو  شکل 

زیرا باور داریم برنده شده هر طرف به طرف   هستند
تجارب ای  دیگر بستگی دارد ضمن آنکه در هر برهه

کاربری   تجربهمفید در  راهکارهای    خود را در خصوص
مستمر در اختیار  سازی فرآیندها و بهبود  جهت ساده

 .شما قرار خواهیم داد

 افزایش مبلغ پایه ٪25تا : سناریوهاتعداد افزایش ➢
 مبلغ پایه ٪50: حجم کارافزایش ➢
 افزایش ٪30شرکت کارفرما تا  انجام:حل م➢
 : افزایش به ازای هر روز مازادمدت زمان آموزش➢
 اصفهان٪ برای خارج از ۲۷ تا : شهر➢
 10از  3سطح  :سطح پیچیدگی کار➢

شده پروژههای موثر در قیمت تمامآیتم  
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 اجرای پروژهارائه پس از خدمات قابل

از   پس  آمیزما  موفقیت  مارکتینگ  اجرای  دوره  دیجیتال  اتمام  یا  مارکت  یو  تنها   دیجیتال  را  ما 
ما شامل مواردی است که رضایتمندی و خشنودی    خدمات  24وارانتیو    گذاریم و خدمات پس از فروش نمی

 : جدول زیر است شامل برخی از خدمات پس از فروش عنوان مشتری وفادار به همراه خواهد آورد:ه شما را ب

 وارانتی ) خدمات پس از فروش(

 شرح شرح امکانات  ردیف
 کاتالوگ تولید دیجیتال  1

 

 تولید و طراحی پکیچ هویت بصری   2
 طراحی پوستر، مجله  3
 طراحی کارت پستال و بنرهای تبلیغاتی  4
 مدیریت و تولید محتوای بصری برای ایسنتاگرام و...  5
 لمینتچاپ عکس رو شاسی و  6
 آلبوم تصاویر 7
 موشن گرافیک دوبعدی  8
  طراحی و ساخت وبسایت و اپلیکیشن  9
  ئو سایت طراحی و اجرای س 10

   
   
   
   
   
   

 
 
 
 
 

 

 
 

24 Warranty 
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 ما را انتخاب می کنید؟ چرا 

از    سیمونتیم   تبلیغات   یحوزه  هایرینتایحرفه یکی 
و زیرا شامل  دیجیتالی  ارتباطات است  و  اطالعات   هایکارگروه   فناوری 

، در سطح کشور است  مختلف در کلیه پروژه ها مرتبطاجرایی و تخصصی  
م  هایزیرمجموعه وجود   روال سازی دقیق،  ستندپروژه، نظیر:  فازبندی 

خدمات مهمترین    یارائه ، سرعت در پاسخگویی و چابکی در  رانجام کا
 توانید در نظر بگیرید. است که شما در هنگام انتخابتان می  هایشاخص 

ما به سبک و   گواه بر نگاه متفاوت  ، خودشده  یارائه پروپوزال  
از انتخاب    ینچنشک تدوین  اجرای کار است و بی سندی حتی پیش 

 به شما کارفرمای عزیز است. ما و احترام  ایمجری نشانه از کار حرفه 
رعایت    فوق  موارد  بر  الینفک    بندیزمانعالوه   یارائه جزو 

کند  خدمات مرتبط می  یارائه دام به  اق  SLAخدمات ماست تیم ما طبق  
 ها خواهد کرد.بندیزمانخود را موظف به رعایت این  و

 
 

   برای انتخاب ما: 25کلیدی  هایشاخص 

 
 مستندسازی گام به گام اجرای پروژه  ❖
 SLAو تعهد به رعایت  یارائه  ❖
 خدمات یارائه چابکی و سرعت در  ❖
 ( فروشگارانتی و وارنتی )خدمات پس از  ❖
 مرتبط یاستفاده از افراد مجرب در حوزه  ❖
 تلفیق زیبایی کار با کیفیت اجرا ❖
 سازمانی اطالعاتحفظ محرمانگی و عدم افشای  ❖
 ... ایداین سند حس کرده  یبا مطالعه  و هر آنچه که خودتان ❖

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

25 Key Perforamnce Indicator -KPI 
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 مجری  یاطالعات تماس نماینده

دانشوری   شما  سیما  که  ماست  تیم  افراد  بهترین  از  یکی 
د از هر طرقی  یتوانست میمستقیما بر اساس اطالعات ستون سمت را

فرایندهای  د،  ندید با ایشان در ارتباط و مراتب، عقد قراردا سپکه می
 ها و... را از ایشان استعالم فرمایید.بندیزمانها و  اجرای کار، پرداختی

شنهاد ی ه کننده درخواست ارائه پی م تهی ت  یاصل  یاسامی اعضا
(RFP)شده مطرح  ابتدا  در  ج،  لذا  پیگیری،  یکپارچگی   های هت 

تمهیدات الزم در   یخواهشمندست کلیه  ،مابین و پیشبرد پروژهفی
تب یاد شده و سایر جزییات فنی و هرگونه موضوعی در  خصوص مرا

 در میان بگذارید... ما  مستقیم    یارتباط با پیشرفت پروژه را با نماینده
، تحت عنوان  ت الزمی فی این فرد با توان و تخصص و ك  ،مجری

مد  یندهینما و  پروژهیخود  ویینمایم   یمعرفو  ن  یی تع  شما  ر   د. 
پروژه عمل    ی و كارفرما در اجرا  مجرین  ی ارتباط ب   ینقطه تنها    عنوانبه

 ی ندهینما  یا جایگزینی  ن و انتصابیی قبل از تع  مجریخواهد نمود.  
  مجری   ینده یان خواهد گذاشت. نماید خود، كارفرما را رسماً در جر یجد

. كارفرما  خواهد بودتنها پس از كسب موافقت كارفرما قابل جایگزینی  
انجام شده مخالفت نموده و   یخواهد داشت تا با معرفار را  ی ن اخت یا

خود را جایگزین    ینده ید كه نمایف نمای تكل  مجریل به  ی ضمن ارائه دال
صالح  یفرد مذكور را با شخص مناسب و ذ  مجری  ین حالت ی کند. در چن

 به كارفرما جایگزین خواهد نمود.  ینه اضافیل هز ی و بدون تحم  یگرید
معرف بر  پریمد  یعالوه  در  ن  یگریوژه، شخص  بهی را  عنوان ز 

مدقائم پروژ یمقام  پیشر  و  قرارداد  رسمی  عقد  از  پس  رداخت،  په 
انجام وظاینما  یمعرف اضطرار در  تا در موارد  پروژه خللیف مدید   یر 

 جاد نگردد.یا
  مجری ار را خواهد داشت كه از طرف  ی ن اخت یا  مجری  یندهینما
تصم شرا  یمی هر  چارچوب  در  برایرا  شده،  منعقد  پروژه   یاجرا  یط 

 د. یموضوع پروژه اتخاذ نما
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 :سحر اسحاق پور❖

 کارشناس فروشسمت اجرایی: 

 09332891030موبایل: 

 sahareshaghpour@seemon.irایمیل: 

 شب 9صبح تا  9 ساعات تماس:

 09332891030 آپ:واتس

 

  ی مجریهنمایند
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 ی کوتاه رزومه

 سیمونای از شرکت خالصه
 

فناور  اطالعاتشرکت  مجریه ب  سیمون  ی  حرفه  عنوان  و  اهم محبوب  که  است  ای 
های   کسب و کار  و خدمات مرتبط با فعالیت خود را بر اساس تولید و ارایه محصوالت  

حوزه  دیجیتال و  در  بازاریابی  تبلیغات،  مارکتینگی  و   و   دیجیتال  اطالعات  فناوری 
ارتباطات معطوف داشته و اینک در آستانه چهارمین سال فعالیت با طیف وسیعی از  

آنالین، محصوالت نایاب توانسته رضایت مشت  را به خود جلب کند: پشتیبانی  ریان 
محصوالت باکیفیت، ارایه آپدیت ها بصورت رایگان و ضمانت پرداخت مهمترین ویژگی 

 همواره به آن پایبند است...  سیمونهایی است که 

[Your website]  
 تجارب

 

  

  
 

مارکتینگی  ارائه  از    دیجیتال  بیش  سراسر   ۷۰۰با  در  کار  و  کسب 
ی متخصص، یرون  ۱۷ سال فعالیت مستمر و منسجم با    ۱۰کشور، طی  

رضایتمندی تنها   ٪۹۹ پویا و کسب  خالق و کوشا در محیطی جذاب و  
معنویگوشه  دستاوردهای  از  می  ای  عدد  قالب  در  که  توان ماست 
 ... گنجاند

  

 
 های ارتباطیدرگاه

 

  

 های زیر در ارتباط باشید:از طریق راه سیمونبرای ارتباط با  
 www.seemon.irوب سایت:  •
 www.shop.seemon.irفروشگاه آنالین:   •
   info@seemon.irدپارتمان پشتیبانی:  •
  Sale@seemon.irدپارتمان فروش آنالین:  •
 ۰۲۱۷۱۰۷۳۹۷۹  :تلفن  •
، شهر   یاستان اصفهان ، شهرستان نجف آباد ، بخش مرکزنشانی:   •

شه کوچه   ، عالمه  محله  آباد،  شه  یصانع  نیحس  دینجف  بست  بن   د ی، 
 ، طبقه اول  26، پالک  یمحمدرضا فقه 

 
   

 .... د ی نمود پروپوزالن یمطالعه ا یکه برا یبا تشکر از فرصت
       ز شماست! یم یرو  سیمونک یشه، یهم

15 
 نیروی متخصص، خالق و کوشا 

6 
 سال فعالیت مستمر و منسجم

500 
 مشتری خوشحال 

99% 
 رضایتمندی مشتریان 

SEEMON 

 

 

 

 

 ای ی فعالیت حرفه سال سابقه  0

موبایل    ۷۰۰ • اپلیکیشن 
 ارائه شده 

 نیروی متخصص  ۱۷  •
 ساعت آموزش کاربر  ۷۰۰۰ •
 رتبه اول فروش  •
 رضایتمندی مشتری  ۹۹٪ •


