
کلینیک بازاریابی ساتراپ



درباه ساتراپ

بااتنهبی تردیدتجارینامحفظوایجادهمچنینوبازاریابی
امتمدریکپارچه گیوصحیحبلندمدت  هدف گذاریهوشمندی،
.شدخواهددلخواهنتایجبهمنجرواقعیومجازیعرصه های

درابساتراپپارساندیشاندانشعلمیوهنریفرهنگی،گروه
درکافیدانشازبهره گیریباوپایه ایاصولاینداشتننظر

بررویرگذاریتاثیبیشینهیافتنبرایمخاطبینافکارسنجیزمینه
باتادهنموساتراپبازاریابیکلینیکاندازیراهبهاقداممخاطب،

همچنینوبلندمدتومدتمیانمدت،کوتاهبرنامه ریزی های
وندپی،بتواندهوشمندانهتبلیغاتیکارزارهایاجرایوطراحی
ابیبازاریکلینیکدرما.نمایدایجادصنعتوعلممیانمهمی

الیتفعوکارکسبدرمانوبهبودپیشگیری،شعارباساتراپ
.بردخواهیمپیشحرفه ایومجربمجموعه ایقالبدرراخود
.استزیرشرحبهساتراپگروهفعالیت هایعمدٔه



حوزه ی کسب وکار

حوزه ی وب

حوزه ی آموزش
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برگزاری همایش

حوزه های فعالیت 
ساتراپ



باویزهباانگتیمیازبهره گیریباساتراپگروه
دهشتشکیلآکادمیکآموزش هایبرتکیه
دارایتیمایناعضایازهریکدر.است

وطهمربپروژهگونههراجراومدیریتقابلیت
برساتراپاصلیسیاستگرچه.دارندرا

واولیهایده پدازیدرمشارکتوکارگروه
.استنیزپروژهمسیردرعارضه یابی

پریسا توکلی طرقی
مدیرعامل و مدرس 

آزاد پيراينده 

سرپرست تیم بصری

تیم ساتراپ

علیرضا رسولی
مدیر بازاریابی

اشکان نصیری
ITسرپرست تیم 



پریسا توکلی طرقی
Co-Founder. Digital artist.

MIRIAM 

GREENWOODConsultant

مدیرعامل و مدرس 
It is a long established fact that a 

reader will be distracted by the 

readable content

It is a long established fact that a 

reader will be distracted by the 

readable content

تحصیالت

دکترای مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت بازاریابی
ارشد مدیریت اجرایی بازاریابیکارشناسی 
ارشد معماری و کارشناسی کارشناسی
ادبیات فرانسهکارشناسی 

مدیرعامل کلینیک بازاریابی ساتراپ
مدیر مسئول موسسه چند منظوره دانش اندیشان پارس ساتراپ

 AMBمشاور شرکت مس اشتوتگارد آلمان در برگزاری پروژه نمایشگاه تخصصی
IRAN

تدوین برنامه بازاریابی
طراحی رودمپ 

تدوین استراتژی برندینگ
ی مشاور برندینگ شرکت نوژیان کاال و توسعه برند در بازاریابی اینترنت

برگزاری کارگاه بازاریابی در دانشگاه صنعتی رازی کرمانشاه
مشاور بازاریابی شتاب دهنده پویش

انسو تجارتبرگزاری کارگاه آن الین تجارت الکترونیک و بازاریابی شبکه ای شرکت ج
(عضو تیم مدرسان دانشگاه)مجری دانشگاه صنعتی شریف

مشهد-برگزاری کارگاه اصول بازاریابی دانشگاه صنعتی سجاد
مشاور بازاریابی و فروش شرکت صنایع غذایی ستاره مونا

راه اندازی واحد بازاریابی و فروش
توسعه برند

تحقیقات و مطالعه بازار
برنامه ریزی فروش و توسعه بازار خارجی و داخلی

مدیر بازاریابی و فروش شرکت پایا ماشین سازه سپنتا
راه اندازی واحد بازاریابی و فروش

تحقیقات و مطالعه بازار
B2Cو B2Bبرنامه ریزی فروش در سطح



مدیر بازاریابی و فروش شرکت پخش سالمت تابان
راه اندازی واحد بازاریابی و فروش

مطالعه و تحقیقات بازار
آموزش فروش و توسعه بازار

برگزاری و شرکت در نمایشگاه ایران هلث
پخش مویرگی-برنامه ریزی فروش و پخش بیمارستانی

عتی تدریس اصول بازاریابی در دوره توانا با مشارکت دانشگاه صن
شریف واقع در دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم دارویی

مفاهیم پایه بازاریابی
انواع بازاریابی

استراتژی های بازاریابی
گاه سخنران همایش بازاریابی عصبی در تجارت الکترونیک در دانش

1396تهران اردیبهشت 
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی Speechدوره تخصصی 

مرکز رشد 1395برگزاری کارگاه طراحی مدل کسب و کار اسفند 
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

مفاهیم پایه کسب و کار
طراحی مدل کسب و کار
تدوین مدل کسب و کار

مشاور شرکت پیام هونامیک
در تهیه گزارش امکان سنجی شناسایی فرصت های سرمایه گذاری

صنعت مس
و کارشناس مسئول بازار خودرو در گروه بهمن در معاونت اقتصادی

برنامه ریزی ستاد
بررسی و رصد بازار و رقبا

تحلیل روندهای تولید وپیش بینی
تهیه رود مپ برای ارائه به شرکت مزدا

ازی انجام امور مربوط به فرصت همکاری های مشترک با سایر خودروس
های دنیا

ر انجام امور مربوط به ایجاد دیتا در زمینه فرصت های موجود د
بازار خودرو تحت نظر آقای مهندس شفیعی

صنعت برتر در ایران و فرصت سرمایه گذاری تحت10بررسی 
نظر آقای دکتر قدیریان

در معاونت 1395الی 1394مشاور گروه بهمن از سال 
اقتصادی و برنامه ریزی ستاد

انجام تحقیقات بازار بر روی خودرو های وانت در گروه بهمن
ومطالعات بازار بر روی جذب شرکای تجاری از جمله فیات و ول

در دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم داروییMBAمدرس گروه 
اصول بازاریابی

استراتژی بازاریابی
مدیریت استراتژی پیشرفته

زبان تخصصی
بررسی پروژه های پایین دستی پتروشیمی

1394برگزاری کارگاه آموزشی روش تحقیق آبان ماه 
ا قزوین مدیر بازرگانی و فروش بین المللی در شرکت شیمی لی

1394إلی مهر ماه 1388از سال 
راپ از مدیر مسئول موسسه فرهنگی هنری پارس اندیشان سات

1393بهمن ماه 
سال مدیر تجاری و فروش بین الملل شرکت بازرگانی نیکو از

1388إلی 1387
1387مدیر عامل شرکت زرین کشت فیلستان پاکدشت از سال

اصول و فنون »ساعته با موضوع 100مسئول برگزاری یک دوره 
1392برای واحد بازاریابی و فروش شرکت در سال « مذاکره

1388إلی 1381مترجم شرکت عقاب کمپرسور از سال 
مدرس موسسه آموزش عالی فارسی در قزوین

ات مدرس دانشگاه علوم کاربردی و فناوری، واحد فناوری اطالع
1393شهرداری تهران، در سال 

مدرس زبان انگلیسی برای مدیران شهرداری تهران از طریق
دانشگاه علمی کاربردی و فناوری، واحد فناوری اطالعات، در

، بر اساس یادگیری الکترونیک1391پاییز سال 



مهارت ها

طراح و تدوین گر مدل کسب و کار
تدوین استراتژی بازاریابی 

تدوین استراتژی های برند سازی
تدوین استراتژی توسعه بازار، محصول، برند

B2B –B2Cتدوین استراتژی بازارهای 
مذاکرات بازاریابی و فروش بین الملل

:فعالیت های تحقیقاتی
مالزیIEEM 2014مقاله پذیرفته شده در کنفرانس 

:عنوان مقاله
اولویت های سرمایه گذاری هوش هیجانی بر عملکرد مدیران

AHPبازاریابی با روش 
ISCمقاله 

:عنوان مقاله
ت تأثیر هوش هیجانی بر عملکرد مدیران بازاریابی در شرک

های کوچک و متوسط در ایران
سیستم های مدیریت اطالعات: در حال ترجمه یک کتاب



آزاد پيراينده 

سرپرست تیم بصری

تحصیالت
آزاددانشگاه كارشناسى ارشد پژوهش هنر 

كانادا ITDتصوير سازى دانشگاه آزاد گواهينامه عكاسى از موسسه كارشناسى 
عكاسى از مجتمع فنى تهرانگواهينامه 

سردبير سرويس عكس باشگاه خبرنگاران صدا و سيما
سرپرست بخش عكس و فيلم سازمان سنجش آموزش كشور

١٠٠دوره از جشنواره فيلم ٧سرپرست تيم عكاسى 
حوزه هنرى

شهردارى تهران
سازمان فرهنگى هنرى شهردارى تهران

سازمان زيباسازى شهردارى تهران
مركز آموزش شهردارى تهران

شركت نفت سپاهان
press tvشبكه 

٤گروه مستند شبكه 
شركت نوسازى عباس آباد
شركت استاندارد و كيفيت

بولتن جشنواره نور
بولتن جشنواره سپيد
مجله توسعه خانواده

مجله صنعت حمل و نقل
خبرگزارى ايسكانيوز

حياتخبرگزارى 

سوابق کاری



خبرگزارى دوربين نت
شركت سنى پالستيك

شركت سنيك
كانون تبليغاتى نوند

گالرى ايرانشهر
شركت ابزار و يراق فندى
شركت تجهيزات برقى د د  

مجموعه رستوران هاى مهتاب
شركت بهسام افزار كيش

شركت بيدار پالستيك
شركت دنيا پالستيك

گالرى طال تميش
جواهرى گارنت
جواهرى بابك

توليدى كفش سوهانى
توليدى كفش كاوائى

شركت كاسپين
گروه آموزشى فارابى

مهارت ها
عكاسى تبليغاتى
عكاسى فاين آرت

تصوير سازى ديجيتال
تصوير سازى كتاب

عكاسى پانو اما
تورمجازى

عكاسى خبرى
فتومانيپوالسيون

فتوشاپ
اينديزاين

برگزارى نمايشگاه 
دو نمايشگاه انفرادى در تهران
يك نمايشگاه گروهى در كانادا

نمايشگاه گروهى در تهران٤

منتخب/ برنده / مسابقات / جشنواره 

Arte genoa 2018 / Italy
Howrah color salon / india

Just one photo / yugoslavia
International digital salon / vietnam

Monorail / malaysia
جشنواره عكس ع

جشنواره عكس خيام
جشنواره عفاف و حجاب

جشنواره زن و زندگى شهرى
جشنواره تصوير سال

جشنواره عكس دانشگاه آزاد
جشنواره ترافيك و رسانه

٨٦جشنواره تهران 
جشنواره عكس سال خبرگزارى فارس

سوابق کاری



علیرضا رسولی
مدیر بازاریابی

تحصیالت
(EMU)کارشناسی مهندسی عمران دانشگاه مدیترانه شرقی 

گرایش بازاریابی از دانشگاه تهران–MBAفوق لیسانس 

مدیریت فنی و مهندسی شرکت سپید ماکیان
(عدد ژنراتور150)طراحی بخش تعمیر و نگهداری •
:اجرای پروژه های •
(  از فونداسیون تا مرحله تولید)کشتارگاه•
(از فونداسیون تا مرحله تولید)کارخانه دان •
(از فونداسیون تا مرحله تولید)سوله های مرغداری •
راه اندازی سردخانه هزار تونی •
راه اندازی اتاق های انجماد•
نصب خط کشتار •
(از ساخت تا راه اندازی)تصفیه فاضالب کشتارگاهی •

(در لوشان)مدیریت کشتارگاه سپید ماکیان 
قطعه در ساعت6000با ظرفیت تولید •
تن گوشت مرغ روزانه200تولید •

فعالیت های خارج از کشور
برگزاری رویداد های تفریحی و سرگرمی•
فروش و تبلیغات•
مدیریت رستوران•
راه اندازی رستوران ها و کافی شاپ ها•
مشاور امالک•

سوابق کاری

مهارت
مذاکره•
حل مساله•
مدیریت پروژه•
بازاریابی•
مدیریت اجرایی•



تحصیالت
دانشگاه آزاد اسالمی–بازاریابی MBAکارشناسی ارشد 

دانشگاه آزاد اسالمی–کاشناسی مهندس برق قدرت 
دیپلم ریاضی و فیزیک

مهارت
•Windows system administration
•Wordpress
•Css
•Web design
•Javascript
•Cms
•HTML5
•Hasting Services
•Network administration
•Linux Sistem administration
•Adobe Photoshop
•Flash 

سوابق کاری

مدیرعامل–شرکت راهکار هوشمند اشکان •
ICTمدیرفنی اطالعات و ارتباطات–شرکت ایرسا نمای پارس •
system administration-شرکت ایران هاست •
ICTمشاوره فناوری و ارتباطات –شرکت اعتماد بنای پارس •
•XS-Software–مدیر ارتباطالت
هماهنگ کننده روابط بین–شرکت سیم سوم هوشمند •

المللی
و سرپرست فناوری اطالعات–شرکت سیم سوم هوشمند •

ITارتباطات 

اشکان نصیری
ITسرپرست تیم 



حوزه ی کسب وکار

• وکارکسبنقشه 
• نقشه بازاریابی
• تحقیقات بازاریابی
• تحقیقات بازار
• بازارسازی
• بازارگردی
• توسعه محصول
• توسعه بازار
• گزارش گیری 
• تحلیل و پیاده سازی 



حوزه ی وب

آنالیناستراتژی و برنامه ریزی •
طراحی و اجرای وب سایت•
طراحی و اجرای وب اپلیکیشین•
طراحی و اجرای برنامه های کاربردی موبایل•
تولید و بازاریابی محتوایی •
بازاریابی شبکه های اجتماعی•
(فیلم و عکس)تولید محتوای بصری •



حوزه آموزش

• آموزشیدوره های برگزاری 
• ورکشاپ های تخصصی
• و آموزش کارمندان مشاوره 
• مجری برگزاری دوره های آنالین
• صدور گواهینامه ی معتبر



کارگاه های آموزشی اجرا شده

درشدهاجرا)شریفصنعتیدانشگاهمشارکتباتوانادورهدربازاریابیاصولبرگزاری•
(کرمانشاهصنعتیدانشگاه

نصیرخواجهدانشگاهرشدمرکزدرکسب وکارمدلطراحیکارگاه•
زشکیپعلومواحدداروییفنونوعلومدانشگدهدرتحقیقروشآموزشیکارگاهبرگزاری•
همایش بازاریابی عصبی در تجارت الکترونیک در دانشگاه تهران•
speechدوره تخصصی •

کارگاه های اجرا 
شده



در بازاریابی اینترنتی Aidaکارگاه پیاده سازی مدل •
کارگاه برندسازی•
(خوشه های فرش شمال)کارگاه های بازاریابی در صنعت فرش •
کارگاه اصول بازاریابی•
کارگاه اصول بازاریابی دانشگاه صنعتی سجاد•
را شده در اج)برگزاری اصول بازاریابی در دوره توانا با مشارکت دانشگاه صنعتی شریف •

(دانشگاه آزاد علوم پزشکی
کارگاه بازاریابی شبکه های اجتماعی•
کارگاه آموزشی پرسنل فروش کفش شیما•
کافه کارگاه ورکشاپ مدیریت و راه اندازی کافه با همکاری کافه آقای اصالنی موسس•

رئیس

کارگاه های اجرا 
شده



arshiasp.com
varavidrilling.com

parsaparto.co
partech.ir

lel-shipping.com

پروژه های اجرا 
شده

@Satrapmarketing.com
@vafersnack.ir

@dr.hodahoseini
@studiomakeup.ir

@jistansahop
@dr.rozbehfazel

@brandzoon
@robama
@blinc.ir

@prettyvulgar.ir



برگزاری رویداد
همایش•
سمینار•
کنفرانس•
سخنرانی•
نشست های فرهنگی و هنری   •

:از جمله رویداد های برگزار شده
رونمایی کتاب طنز و طنزینه هدایت در•

محل خانه وارطان 
رونمایی کتاب حکمت تمدنی در محل •
بوکلند آواسنتر•
رونمایی کتاب تجدد بومی در محل دانشکده•

ادبیات دانشگاه تهران
vibبرگزاری رویداد • breakfast در محل

هوم برگر نیاوران



مشاوره
مشاوره در صنعت غذایی •
مشاوره در صنعت غذایی تازه •
مشاوره در صنعت پزشکی•
مشاوره در صنعت ساختمان•
مشاوره نفت و پتروشیمی•
مشاوره در زمینه راه اندازی کسب و کارهای کوچک•
مشاوره صنعت خودرو•

مشاوره



تحقیق بازار
انجام تحقیقات بازار بر روی خودروهای وانت برای گروه بهمن خودرو•
مطالعات بازار بر روی جذب شرکا تجاری از جمله فیات و ولوو•
صنعت برتر در ایران و فرصت سرمایه گذاری۱0بررسی •
برای مزداتهیه رودمپ•
بررسی پروژه های پایین دستی پتروشیمی•
مستهیه گزارش امکان سنجی ، شناسایی فرصت های سرمایه گذاری در صنعت•
مطالعه و تحقیقات بازار در صنعت تجهیزات پزشکی•
تحقیقات و مطالعه بازار در صنایع غذایی و برنامه ریزی و توسعه •

بازار خارجی و داخلی

پروژه های اجرا 
شده



آشنایی. بازاریابیاولیهمفاهیمبا۱
اصول. اجتماعیهایشبکهبازاریابیومدرنبازاریابی۲
اصول. تبلیغاتوبازاریابی3
مدیریت. مشتریانباارتباط4
راهبردهای. ایحرفهبازاریابی5
تکنیک. ایحرفهبازاریابیهای6
مهارت. کاربردیهای7

شیوه نوین 
بازاریابی حرفه ای



مزیت. هافروشیخردهدرگذاریقیمت۱
استراتژی. ندیببخشبامتناسبگذاریقیمتمتنوعهای۲

بازار
مدل. کاروکسبمختلفهای3
فرایند. آنبرموثرعواملوگذاریقیمت4
حرکت. گذاریقیمتسمتبهمحورهزینهگذاریقیمتاز5

محورارزش
بررسی. ذاریگقیمتهایاستراتژیبرمشتریانادراکتأثیر6
الگوی. خریداررفتار7
جایگاه. بازاریابیآمیختهدرقیمت8
استراتژی. گذاریقیمت9

قیمت گذاری 
محصوالت و 

خدمات



قیمت گذاری 
محصوالت و 

خدمات تخفیفاتوقیمتمدیریتهایروش.10
هارسانهانواعدرترفیعیهایشیوهگذاریقیمت.11
کاالگذاریقیمتباآنتفاوتوخدماتگذاریقیمت.12
خدماتوکاالگذاریقیمتدربرندنقش.13
مشتریذهندرخدماتوکاالارزش.14
تأمینزنجیرهدرگذاریقیمت.15
محصولعمرچرخهبررسی.16
هدفبازاردرقیمتپایشهایروشوابزارهای.17
قیمتیجنگازاجتنابهایروشوهااستراتژی.18



فروشگاهیبازاریابی•
تبلیغاتوترفیعهایشیوه•
هدفبازاریابیمکان•
آراییغرفه•
مشتریانباارتباطمدیریت•
مشتریانشناختیروانوشخصیتیهایویژگیشناخت•
مذاکرهمهارتوبدنزبانباآشنایی•
حضوریفروشهایتکنیک•

راهکارهای موثر 
حضور در 

نمایشگاه ها



اجتماعیشبکه هایصفحاتدیجیتالیکلیاستراتژیتدوین•
دیجیتالکمپینطراحی•
ورامایسنتاگبرایویژهبه)اجتماعیشبکه هایهدفمندمحتوایتولید•

(آپارات
در(هدفمندوهشتگ شکل،محتوا،نظراز)بهینهپستارسال•

اینستاگرام
علمیابزارهایازاستفادهبامخاطبکردندرگیروزیاداینگیجمنتایجاد•

کاربردیو
توراینقدیصورتبههدفمندجوایزاعطایوقرعه کشیبرگزاریوطراحی•

خدمات ساتراپ



افزایشبرایکهمی شودگفتهکارهایمجموعهبهاینترنتیبازاریابی
فتهگمی شود،انجامخریدارانومشتری یانافزایشجهتسایتبازدیدکنندگان

.می شود
داشتهکافیبازخوردتاشوداجراوطراحیکلیپکیجیکدربایداینترنتیبازاریابی

.باشد

بازاریابی 
اینترنتی

سایتبهینه سازیوسئو•
محتواییبازاریابی•
(دوره ایوکلیکی)بنریتبلیغاتانواع•
(همسانیاکلیکیمحتوایی)همسانتبلیغات•
آگهیریپورتاژیاخبرآگهی•
مارکتینگایمیلیاایمیلیبازاریابی•
اجتماعیشبکه هایبازاریابی•
اجتماعیشبکه هایدرتبلیغات•



وبسایت
شماحرفهیاکاروکسبکهنیستمهماثرگذارندهاسایتوب

جاریتاعتمادکند،ایجادکاروکسبتواندمیسایتوبیکچیست؟
ارائهقویبازاریابیهایپیامدهد،ارتقارااندازهاچشمومشتریانبین

یاوباشیدبرندچهوبزرگیاباشدکوچکشماکاروکسبچهدهد،
ا کوبسایتبدوناجتماعیشبکههردرفعالیت.شدنبرندراهدر امال
.استمعنیبی



بازاریابی محتوا

راخریدمراحلدرصد90تا60بینخریدارانکهدادهنشانبازاریابیتحقیقات
درصد80حدودوکنندمیطیشوندآشنامحصولیابرندبااینکهازپیش

بازارنبنابرای.دهندمیانجاماینترنتدرراخودتحقیقاتخرید،ازقبلخریداران
.فروشندگانتااستمشتریاندستدربیشترروزهااین
وذابجمفید،محتوایایجادطریقازبایدمشتریان،اینتوسطشدندیدهبرای
بهاینترنتدرمشتریدیگرطرفاز.گرفتقرارآنهادیدمعرضدرکیفیتبا

آندرخودخدماتیامحصولواسطهبهشماکهگرددمیاطالعاتیدنبال
،نوشتاریمحتوایقالبدراطالعاتاینصحیحارائهباپس.داریدتخصص
باویدکنمعرفیبالقوهمشتریانبهراخودبرندتوانیدمیویدیویوتصویری
.باشیدداشتهمداوموپایدارارتباطنیزبالفعلمشتریان



بازاریابی
شبکه های 

اجتماعی
محتوابازاریابیاولیهابزارهایازیکیاجتماعیهایشبکهامروزه
انامکسطحسهدراجتماعیهایشبکهدرمحتوااشتراککههستند
.استپذیر

تولید. ردسازمانرسمیصفحاتوهاکانالدرمحتواانتشارو1
وکاربرانبامدتطوالنیتعاملهدفبااستراتژیچارچوپ
مخاطبان

انتشار. پرداختمقابلدردیگرمخاطبپرصفحاتدرمحتوا2
صفحاتربستوبرندپرسونایازکافیشناختمستلزمکههزینه
.استدیگر

انتشار. استراتژیوهابرنامهطریقاز(UGC)کاربرانتوسطمحتوا3
.ستامحتوااشتراکنوعارزشمندترینکهبازاریابیمناسبهای



اینفلوئنسر
مارکتینگ

رفدارانطروزهااین(مارکتینگایفلوئنسر)تاثیرگذارافرادبازاریابی
تاییدتیسنروشمانندیابیبازارازشاخهاین.استکردهپیدابسیاری
زی،امرومحورمحتواهایشبکهدرکهتفاوتاینبااستمعروفافراد

ایامعهجاعتمادموردامامعمولیافرادسراغبهمارکتینگاینفلوئنسر
.استرفتهاجتماعیهایشبکهدرزیادنسبتامخاطبینباخاص

یادیز مخاطبینکهکسبهرطریقازصرفاتاثیرگذارافرادبازاریابی
جهبودوبرنامهدقیق،استراتژییکبهنیازوگرددنمیانجامدارد

خاصاشوصفحاتبابرندتناسبمورددرکافیتحقیقاتومشخص
.داردنظرمورد



مخاطبپرصفحاتدرتبلیغات
پرصفحاتازاستفادهبازاریابیصرفهبهومناسبابزارهایازیکی

.استاجتماعیهایشبکهمخاطب
دتعداکنند،میدنبالراآنهاکهمخاطبینوعازفارغصفحاتاین

مچنینهوشدندیدهبرایمناسبیفرصتکهدارندزیادیکنندهدنبال
.کندمیایجادبرندهاوهاشرکتبرایآنالینترافیکایجاد

.باشدمیویدیوییفیلمتبلیغازنوعاینمحتوای
.میشودمحاسبهاینستاگرامviewتعدادحسببرگزارشات

فیلمازثانیه10بایدحداقلاینستاگرامهایالگوریتماساسبر
.گرددمحسوبviewیکتاشوددیدهویدیویی

تبلیغات در 
صفحات 
پرمخاطب



تولید محتوای
بصری

،ینندبمیراعکسیاتصویریککهزمانیمخاطبینمواردبسیاریدر
ینموضوحبهراآندلیلاماپسندندمیهاعکسسایرازبیشتر
تبلیغابراخارجیمحصولیکتبلیغماوقتیترسادهزبانبهیا.دانند
درکنیم،میمقایسهدورشهرستانیکدرشدهتولیدمحصولیک

درتفاوتاماهستندثابتعکسدرموجودهایالمانمواردازبسیاری
.باشدمی…وتصویروضوح،نور،نمایشنحوه
یکی،تصاویرگرافازاستفادهمحتواتولیدجهتمناسبهایراهازیکی

ماشوبسایتواجتماعیهایشبکهجهتمناسبهایویدئووعکس
.میباشد



درهگزینچندینچیزیهرتقریباخریدبرایمشتریانامروز،بازاردر
تاشرکتبااوتماساولینازمشتریکدربنابراین.دارنداختیار
اینازحاصلاطالعاتبهشرکتپرسنلهمهاینکهوتعاملشآخرین
یتمدیر هایسیستم.استاهمیتحائزبسیارباشند،آگاهارتباط
اربسیرااطالعاتگذاریاشتراکوردیابیامکانCRMمشتریباارتباط
رهکهکنندمیایجادرااطمیناناینسازمانبرایوکنندمیساده
از.باشدبخشلذتومفیدمعنادار،مشتریباارتباطیوتعامل
:برشمردچنینتوانمیآنعمدهمزایابی

امنظوراههکارسازیشفافوسیلهبهسودآوریوفروشافزایش•
سیستمشدنمند

واسطهبهفروشافزایشباافزارنرموخریدهایهزینهجبران•
فروشوبازاریابیفرآیندنمودنمنظم

مشتریانمندیرضایتافزایش•



یکدنکر بازگولذااست،سراییداستانپایهوبراساساینستاگرام
دشومیتانمخاطبانبااحساسیراهکارایجادباعثجالبداستان
تاسجالبواستگراییارتباطاینمدلبهترینتصویریمحتوای
ازبیشترمخاطب%650جذببهقادرتصویریمحتوایکهبدانید

قابلانالممهمترینواقعیاینگیجمنتداشتن.استنوشتاریمحتوای
دیدگاهازدتوانیمیکاربراننظراتبررسیبااستاینستاگرامدرتمرکز
ارکندروشویدمطلعمختلفموضوعاتیاخودمحصولمورددرآنان

راماینستاگطریقازنیزرقباداشتننظرزیرموضوعاتاینتمامی
ارهایافز نرمازاسبفادهبادهیممیشمابهرامژدهاینواستراحتتر

گزارشاشمبهوکنیممیرصدشمابرایرافوقنکاتتمامیتخصصی
.داریدقراروضیعتیچهدرکهدهیممی

تحلیل صفحه
اینستاگرام



با احترام
کلینیک بازاریابی سارتراپ


