کلینیک بازاریابی ساتراپ

درباه ساتراپ
بازاریابی و همچنین ایجاد و حفظ نام تجاری بیتردید تنها با
هوشمندی ،هدفگذاری بلندمدت صحیح و یکپارچهگی در تمام
عرصههای مجازی و واقعی منجر به نتایج دلخواه خواهد شد .
گروه فرهنگی ،هنری و علمی دانش اندیشان پارس ساتراپ با در
نظر داشتن این اصول پایهای و با بهرهگیری از دانش کافی در
زمینه افکارسنجی مخاطبین برای یافتن بیشینه تاثیرگذاری برروی
مخاطب ،اقدام به راه اندازی کلینیک بازاریابی ساتراپ نموده تا با
برنامهریزیهای کوتاه مدت ،میان مدت و بلندمدت و همچنین
طراحی و اجرای کارزارهای تبلیغاتی هوشمندانه بتواند ،پیوند
مهمی میان علم و صنعت ایجاد نماید .ما در کلینیک بازاریابی
ساتراپ با شعار پیشگیری ،بهبود و درمان کسب وکار فعالیت
خود را در قالب مجموعهای مجرب و حرفهای پیش خواهیم برد.
عمدٔه فعالیتهای گروه ساتراپ به شرح زیر است.

حوزههای فعالیت
ساتراپ
۱

حوزهی کسبوکار

۲

حوزهی وب

3

حوزهی آموزش

4

برگزاری همایش

تیم ساتراپ
گروه ساتراپ با بهرهگیری از تیمی باانگیزه و با

پریسا توکلی طرقی
مدیرعامل و مدرس

تکیه بر آموزشهای آکادمیک تشکیل شده
است .در هریک از اعضای این تیم دارای
قابلیت مدیریت و اجرا هر گونه پروژه مربوطه

علیرضا رسولی

را دارند .گرچه سیاست اصلی ساتراپ بر

مدیر بازاریابی

کارگروه و مشارکت در ایدهپدازی اولیه و
عارضهیابی در مسیر پروژه نیز است.
آزاد پيراينده
سرپرست تیم بصری

اشکان نصیری
سرپرست تیم IT

تحصیالت
دکترای مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت بازاریابی
کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی بازاریابی
کارشناسی و کارشناسی ارشد معماری
کارشناسی ادبیات فرانسه

مدیرعامل کلینیک بازاریابی ساتراپ
مدیر مسئول موسسه چند منظوره دانش اندیشان پارس ساتراپ
مشاور شرکت مس اشتوتگارد آلمان در برگزاری پروژه نمایشگاه تخصصی AMB
IRAN
تدوین برنامه بازاریابی
طراحی رودمپ
تدوین استراتژی برندینگ
مشاور برندینگ شرکت نوژیان کاال و توسعه برند در بازاریابی اینترنتی
برگزاری کارگاه بازاریابی در دانشگاه صنعتی رازی کرمانشاه
مشاور بازاریابی شتاب دهنده پویش
MIRIAM
تجارت
برگزاری کارگاه آن الین تجارت الکترونیک و بازاریابی شبکه ای شرکت جانسو
GREENWOOD
تیم مدرسان دانشگاه)
Digitalشریف(عضو
artist.صنعتی
مجری دانشگاه
Consultant
Co-Founder.
برگزاری کارگاه اصول بازاریابی دانشگاه صنعتی سجاد-مشهد
It isغذایی ستاره موناIt is a long established fact that a
a long
established
مشاور that a
صنایع
شرکت
 factفروش
بازاریابی و
واحد بازاریابی
راه اندازی
reader will be distracted by the
فروشreader
distractedوwill be
by the
توسعه برند
readable content
readable content
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
برنامه ریزی فروش در سطح  B2BوB2C

پریسا توکلی طرقی
مدیرعامل و مدرس

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
برنامه ریزی فروش و پخش بیمارستانی-پخش مویرگی
تدریس اصول بازاریابی در دوره توانا با مشارکت دانشگاه صنعتی
شریف واقع در دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم دارویی
مفاهیم پایه بازاریابی
انواع بازاریابی
استراتژی های بازاریابی
سخنران همایش بازاریابی عصبی در تجارت الکترونیک در دانشگاه
تهران اردیبهشت 1396
دوره تخصصی  Speechدانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
برگزاری کارگاه طراحی مدل کسب و کار اسفند  1395مرکز رشد
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
مفاهیم پایه کسب و کار
طراحی مدل کسب و کار
تدوین مدل کسب و کار
مشاور شرکت پیام هونامیک
تهیه گزارش امکان سنجی شناسایی فرصت های سرمایه گذاری در
صنعت مس
کارشناس مسئول بازار خودرو در گروه بهمن در معاونت اقتصادی و
برنامه ریزی ستاد
بررسی و رصد بازار و رقبا
تحلیل روندهای تولید وپیش بینی
تهیه رود مپ برای ارائه به شرکت مزدا
انجام امور مربوط به فرصت همکاری های مشترک با سایر خودروسازی
های دنیا

انجام امور مربوط به ایجاد دیتا در زمینه فرصت های موجود در
بازار خودرو تحت نظر آقای مهندس شفیعی
بررسی  10صنعت برتر در ایران و فرصت سرمایه گذاری تحت
نظر آقای دکتر قدیریان
مشاور گروه بهمن از سال  1394الی  1395در معاونت
اقتصادی و برنامه ریزی ستاد
انجام تحقیقات بازار بر روی خودرو های وانت در گروه بهمن
مطالعات بازار بر روی جذب شرکای تجاری از جمله فیات و ولو
مدرس گروه  MBAدر دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم دارویی
اصول بازاریابی
استراتژی بازاریابی
مدیریت استراتژی پیشرفته
زبان تخصصی
بررسی پروژه های پایین دستی پتروشیمی
برگزاری کارگاه آموزشی روش تحقیق آبان ماه 1394
مدیر بازرگانی و فروش بین المللی در شرکت شیمی لیا قزوین
از سال  1388إلی مهر ماه 1394
مدیر مسئول موسسه فرهنگی هنری پارس اندیشان ساتراپ از
بهمن ماه 1393
مدیر تجاری و فروش بین الملل شرکت بازرگانی نیکو از سال
 1387إلی 1388
مدیر عامل شرکت زرین کشت فیلستان پاکدشت از سال 1387
مسئول برگزاری یک دوره  100ساعته با موضوع «اصول و فنون
مذاکره» برای واحد بازاریابی و فروش شرکت در سال 1392
مترجم شرکت عقاب کمپرسور از سال  1381إلی 1388
مدرس موسسه آموزش عالی فارسی در قزوین
مدرس دانشگاه علوم کاربردی و فناوری ،واحد فناوری اطالعات
شهرداری تهران ،در سال 1393
مدرس زبان انگلیسی برای مدیران شهرداری تهران از طریق
دانشگاه علمی کاربردی و فناوری ،واحد فناوری اطالعات ،در
پاییز سال  ،1391بر اساس یادگیری الکترونیک

فعالیت های تحقیقاتی:
مقاله پذیرفته شده در کنفرانس  IEEM 2014مالزی
عنوان مقاله:
اولویت های سرمایه گذاری هوش هیجانی بر عملکرد مدیران
بازاریابی با روش AHP
مقاله ISC
عنوان مقاله:
تأثیر هوش هیجانی بر عملکرد مدیران بازاریابی در شرکت
های کوچک و متوسط در ایران
در حال ترجمه یک کتاب :سیستم های مدیریت اطالعات

مهارتها
طراح و تدوین گر مدل کسب و کار
تدوین استراتژی بازاریابی
تدوین استراتژی های برند سازی
تدوین استراتژی توسعه بازار ،محصول ،برند
تدوین استراتژی بازارهای B2B –B2C
مذاکرات بازاریابی و فروش بین الملل

تحصیالت
كارشناسى ارشد پژوهش هنر دانشگاه آزاد
كارشناسى تصوير سازى دانشگاه آزاد گواهينامه عكاسى از موسسه ITDكانادا
گواهينامه عكاسى از مجتمع فنى تهران

سوابقکاری
سردبير سرويس عكس باشگاه خبرنگاران صدا و سيما
سرپرست بخش عكس و فيلم سازمان سنجش آموزش كشور
سرپرست تيم عكاسى  ٧دوره از جشنواره فيلم ١٠٠
حوزه هنرى
شهردارى تهران
سازمان فرهنگى هنرى شهردارى تهران
سازمان زيباسازى شهردارى تهران
مركز آموزش شهردارى تهران
شركت نفت سپاهان
شبكه press tv
گروه مستند شبكه ٤
شركت نوسازى عباس آباد
شركت استاندارد و كيفيت
بولتن جشنواره نور
بولتن جشنواره سپيد
مجله توسعه خانواده
مجله صنعت حمل و نقل
خبرگزارى ايسكانيوز
خبرگزارى حيات

آزاد پيراينده
سرپرست تیم بصری

سوابقکاری

خبرگزارى دوربين نت
شركت سنى پالستيك
شركت سنيك
كانون تبليغاتى نوند
گالرى ايرانشهر
شركت ابزار و يراق فندى
شركت تجهيزات برقى دد
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

مهارتها
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
 ٤نمايشگاه گروهى در تهران
جشنواره  /مسابقات  /برنده  /منتخب
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
جشنواره تهران ٨٦
جشنواره عكس سال خبرگزارى فارس

تحصیالت
کارشناسی مهندسی عمران دانشگاه مدیترانه شرقی ()EMU
فوق لیسانس  – MBAگرایش بازاریابی از دانشگاه تهران

سوابقکاری
مدیریت فنی و مهندسی شرکت سپید ماکیان
• طراحی بخش تعمیر و نگهداری ( 150عدد ژنراتور)
• اجرای پروژه های :
کشتارگاه(از فونداسیون تا مرحله تولید)
•
کارخانه دان (از فونداسیون تا مرحله تولید)
•
سوله های مرغداری (از فونداسیون تا مرحله تولید)
•
• راه اندازی سردخانه هزار تونی
• راه اندازی اتاق های انجماد
• نصب خط کشتار
• تصفیه فاضالب کشتارگاهی (از ساخت تا راه اندازی)
مدیریت کشتارگاه سپید ماکیان (در لوشان)
• با ظرفیت تولید  6000قطعه در ساعت
• تولید  200تن گوشت مرغ روزانه
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

علیرضا رسولی
مدیر بازاریابی

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

تحصیالت
کارشناسی ارشد  MBAبازاریابی – دانشگاه آزاد اسالمی
کاشناسی مهندس برق قدرت – دانشگاه آزاد اسالمی
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
سوابقکاری
•
•
•
•
•
•
•

شرکت راهکار هوشمند اشکان – مدیرعامل
شرکت ایرسا نمای پارس – مدیرفنی اطالعات و ارتباطات ICT
شرکت ایران هاست system administration -
شرکت اعتماد بنای پارس – مشاوره فناوری و ارتباطات ICT
 – XS-Softwareمدیر ارتباطالت
شرکت سیم سوم هوشمند – هماهنگ کننده روابط بین
المللی
شرکت سیم سوم هوشمند – سرپرست فناوری اطالعات و
ارتباطات IT

اشکان نصیری
سرپرست تیم IT

حوزهی کسبوکار
نقشه کسبوکار
نقشه بازاریابی
تحقیقات بازاریابی
تحقیقات بازار
بازارسازی
بازارگردی
توسعه محصول
توسعه بازار
گزارش گیری
تحلیل و پیاده سازی

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

حوزهی وب
•
•
•
•
•
•
•

استراتژی و برنامه ریزی آنالین
طراحی و اجرای وبسایت
طراحی و اجرای وباپلیکیشین
طراحی و اجرای برنامههای کاربردی موبایل
تولید و بازاریابی محتوایی
بازاریابی شبکههای اجتماعی
تولید محتوای بصری (فیلم و عکس)

حوزه آموزش
برگزاری دورههای آموزشی
ورکشاپهای تخصصی
مشاوره و آموزش کارمندان
مجری برگزاری دورههای آنالین
صدور گواهینامهی معتبر

•
•
•
•
•

کارگاه های اجرا
شده

کارگاههای آموزشی اجرا شده
• برگزاری اصول بازاریابی در دوره توانا با مشارکت دانشگاه صنعتی شریف (اجرا شده در
دانشگاه صنعتی کرمانشاه)
• کارگاه طراحی مدل کسبوکار در مرکز رشد دانشگاه خواجه نصیر
• برگزاری کارگاه آموزشی روش تحقیق در دانشگده علوم و فنون دارویی واحد علوم پزشکی
• همایش بازاریابی عصبی در تجارت الکترونیک در دانشگاه تهران
• دوره تخصصی speech

• کارگاه پیادهسازی مدل  Aidaدر بازاریابی اینترنتی

• کارگاه برندسازی
• کارگاههای بازاریابی در صنعت فرش (خوشههای فرش شمال)
• کارگاه اصول بازاریابی
• کارگاه اصول بازاریابی دانشگاه صنعتی سجاد
• برگزاری اصول بازاریابی در دوره توانا با مشارکت دانشگاه صنعتی شریف (اجرا شده در

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

کارگاه های اجرا
شده

arshiasp.com

@Satrapmarketing.com

varavidrilling.com

@vafersnack.ir

parsaparto.co

@dr.hodahoseini

partech.ir

@studiomakeup.ir

lel-shipping.com

@jistansahop
@dr.rozbehfazel
@brandzoon
@robama
@blinc.ir
@prettyvulgar.ir

پروژههای اجرا
شده

برگزاری رویداد
•
•
•
•
•

همایش
سمینار
کنفرانس
سخنرانی
نشستهای 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
• برگزاری رویداد  vib breakfastدر محل
هوم برگر نیاوران

مشاوره

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

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
• بررسی  ۱0صنعت برتر در ایران و فرصت سرمایهگذاری
• تهیه رودمپ برای مزدا
• بررسی پروژههای پاییندستی پتروشیمی

• تهیه گزارش امکان سنجی  ،شناسایی فرصتهای سرمایهگذاری در صنعت مس
• مطالعه و تحقیقات بازار در صنعت تجهیزات پزشکی
• تحقیقات و مطالعه بازار در صنایع غذایی و برنامهریزی و توسعه
بازار خارجی و داخلی

پروژههای اجرا
شده

شیوه نوین
بازاریابی حرفه ای
.۱
.۲
.3
.4
.5
.6
.7

آشنایی با مفاهیم اولیه بازاریابی
اصول بازاریابی مدرن و بازاریابی شبکه های اجتماعی
اصول بازاریابی و تبلیغات
مدیریت ارتباط با مشتریان
راهبردهای بازاریابی حرفه ای
تکنیک های بازاریابی حرفه ای
مهارت های کاربردی

.۱
.۲
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

مزیت قیمت گذاری در خرده فروشی ها
استراتژی های متنوع قیمت گذاری متناسب با بخش بندی
بازار
مدل های مختلف کسب و کار
فرایند قیمت گذاری و عوامل موثر بر آن
حرکت از قیمت گذاری هزینه محور به سمت قیمت گذاری
ارزش محور
بررسی تأثیر ادراک مشتریان بر استراتژی های قیمت گذاری
الگوی رفتار خریدار
جایگاه قیمت در آمیخته بازاریابی
استراتژی قیمت گذاری

قیمت گذاری
محصوالت و
خدمات

 .10روش های مدیریت قیمت و تخفیفات
 .11قیمت گذاری شیوه های ترفیعی در انواع رسانه ها
 .12قیمت گذاری خدمات و تفاوت آن با قیمت گذاری کاال
 .13نقش برند در قیمت گذاری کاال و خدمات
 .14ارزش کاال و خدمات در ذهن مشتری
 .15قیمت گذاری در زنجیره تأمین
 .16بررسی چرخه عمر محصول
 .17ابزارهای و روش های پایش قیمت در بازار هدف
 .18استراتژی ها و روش های اجتناب از جنگ قیمتی

قیمت گذاری
محصوالت و
خدمات

•

بازاریابی فروشگاهی

•

شیوه های ترفیع و تبلیغات

•

مکان یابی بازار هدف

•

غرفه آرایی

•

مدیریت ارتباط با مشتریان

•

شناخت ویژگی های شخصیتی و روان شناختی مشتریان

•

آشنایی با زبان بدن و مهارت مذاکره

•

تکنیک های فروش حضوری

راهکارهای موثر
حضور در
نمایشگاه ها

• تدوین استراتژی کلی دیجیتالی صفحات شبکههای اجتماعی
• طراحی کمپین دیجیتال
• تولید محتوای هدفمند شبکههای اجتماعی (به ویژه برای ایسنتاگرام و
آپارات)
• ارسال پست بهینه (از نظر محتوا ،شکل ،هشتگ و هدفمند) در
اینستاگرام
• ایجاد اینگیجمنت زیاد و درگیر کردن مخاطب با استفاده از ابزارهای علمی
و کاربردی
• طراحی و برگزاری قرعهکشی و اعطای جوایز هدفمند به صورت نقدی یا تور

خدمات ساتراپ

بازاریابی
اینترنتی

بازاریابی اینترنتی به مجموعه کارهای گفته میشود که برای افزایش
بازدیدکنندگان سایت جهت افزایش مشترییان و خریداران انجام میشود ،گفته
میشود.
بازاریابی اینترنتی باید در یک پکیج کلی طراحی و اجرا شود تا بازخورد کافی داشته
باشد.
•

سئو و بهینهسازی سایت

•

بازاریابی محتوایی

•

انواع تبلیغات بنری (کلیکی و دورهای)

•

تبلیغات همسان (محتوایی کلیکی یا همسان)

•

آگهی خبر یا ریپورتاژ آگهی

•

بازاریابی ایمیلی یا ایمیل مارکتینگ

•

بازاریابی شبکههای اجتماعی

•

تبلیغات در شبکههای اجتماعی

وبسایت

وب سایت ها اثرگذارند مهم نیست که کسب و کار یا حرفه شما
چیست؟ یک وب سایت می تواند کسب و کار ایجاد کند ،اعتماد تجاری
بین مشتریان و چشم اندازها را ارتقا دهد ،پیام های بازاریابی قوی ارائه
دهد ،چه کسب و کار شما کوچک باشد یا بزرگ و چه برند باشید و یا
در راه برند شدن .فعالیت در هر شبکه اجتماعی بدون وبسایت کامال ا
بی معنی است.

بازاریابی محتوا

تحقیقات بازاریابی نشان داده که خریداران بین  60تا  90درصد مراحل خرید را
پیش از اینکه با برند یا محصول آشنا شوند طی می کنند و حدود  80درصد
خریداران قبل از خرید ،تحقیقات خود را در اینترنت انجام می دهند .بنابراین بازار
این روزها بیشتر در دست مشتریان است تا فروشندگان.
برای دیده شدن توسط این مشتریان ،باید از طریق ایجاد محتوای مفید ،جذاب و
با کیفیت در معرض دید آنها قرار گرفت .از طرف دیگر مشتری در اینترنت به
دنبال اطالعاتی می گردد که شما به واسطه محصول یا خدمات خود در آن
تخصص دارید .پس با ارائه صحیح این اطالعات در قالب محتوای نوشتاری،
تصویری و ویدیوی می توانید برند خود را به مشتریان بالقوه معرفی کنید و با
مشتریان بالفعل نیز ارتباط پایدار و مداوم داشته باشید.

بازاریابی
شبکه های
اجتماعی

امروزه شبکه های اجتماعی یکی از ابزارهای اولیه بازاریابی محتوا
هستند که اشتراک محتوا در شبکه های اجتماعی در سه سطح امکان
پذیر است.
تولید و انتشار محتوا در کانال ها و صفحات رسمی سازمان در
.1
چارچوپ استراتژی با هدف تعامل طوالنی مدت با کاربران و
مخاطبان
 .2انتشار محتوا در صفحات پر مخاطب دیگر در مقابل پرداخت
هزینه که مستلزم شناخت کافی از پرسونای برند و بستر صفحات
دیگر است.
 .3انتشار محتوا توسط کاربران ( )UGCاز طریق برنامه ها و استراتژی
های مناسب بازاریابی که ارزشمندترین نوع اشتراک محتوا است.

اینفلوئنسر
مارکتینگ
بازاریابی افراد تاثیرگذار (ایفلوئنسر مارکتینگ) این روزها طرفداران
بسیاری پیدا کرده است .این شاخه از بازار یابی مانند روش سنتی تایید
افراد معروف است با این تفاوت که در شبکه های محتوا محور امروزی،
اینفلوئنسر مارکتینگ به سراغ افراد معمولی اما مورد اعتماد جامعه ای
خاص با مخاطبین نسبتا زیاد در شبکه های اجتماعی رفته است.
بازاریابی افراد تاثیرگذار صرفا از طریق هر کسب که مخاطبین ز یادی
دارد انجام نمی گردد و نیاز به یک استراتژی دقیق ،برنامه و بودجه
مشخص و تحقیقات کافی در مورد تناسب برند با صفحات و اشخاص
مورد نظر دارد.

تبلیغات در
صفحات
پرمخاطب

تبلیغات در صفحات پر مخاطب
یکی از ابزارهای مناسب و به صرفه بازاریابی استفاده از صفحات پر
مخاطب شبکه های اجتماعی است.
این صفحات فارغ از نوع مخاطبی که آنها را دنبال می کنند ،تعداد
دنبال کننده زیادی دارند که فرصت مناسبی برای دیده شدن و همچنین
ایجاد ترافیک آنالین برای شرکت ها و برندها ایجاد می کند.
محتوای این نوع از تبلیغ فیلم ویدیویی می باشد.
گزارشات بر حسب تعداد  viewاینستاگرام محاسبه میشود.
بر اساس الگوریتم های اینستاگرام حداقل باید  10ثانیه از فیلم
ویدیویی دیده شود تا یک viewمحسوب گردد.

تولید محتوای
بصری

در بسیاری موارد مخاطبین زمانی که یک تصویر یا عکس را می بینند ،
بیشتر از سایر عکس ها می پسندند اما دلیل آن را به وضوح نمی
دانند .یا به زبان ساده تر وقتی ما تبلیغ یک محصول خارجی را با تبلیغ
یک محصول تولید شده در یک شهرستان دور مقایسه می کنیم ،در
بسیاری از موارد المان های موجود در عکس ثابت هستند اما تفاوت در
نحوه نمایش  ،نور  ،وضوح تصویر و … می باشد.
یکی از راه های مناسب جهت تولید محتوا استفاده از تصاویرگرافیکی،
عکس و ویدئو های مناسب جهت شبکه های اجتماعی و وبسایت شما
میباشد.

در بازار امروز ،مشتریان برای خرید تقریبا هر چیزی چندین گزینه در
اختیار دارند .بنابراین در ک مشتری از اولین تماس او با شرکت تا
آخرین تعاملش و اینکه همه پرسنل شرکت به اطالعات حاصل از این
ارتباط آگاه باشند ،بسیار حائز اهمیت است .سیستم های مدیر یت
ارتباط با مشتری  CRMامکان ردیابی و اشتراک گذاری اطالعات را بسیار
ساده می کنند و برای سازمان این اطمینان را ایجاد می کنند که هر
تعامل و ارتباطی با مشتری معنادار ،مفید و لذت بخش باشد .از
مزایابی عمده آن می توان چنین برشمرد:
• افزایش فروش و سودآوری به وسیله شفاف سازی کار راهه و نظام
مند شدن سیستم
• جبران هزینه های خرید و نرم افزار با افزایش فروش به واسطه
منظم نمودن فرآیند بازاریابی و فروش
• افزایش رضایت مندی مشتریان

تحلیل صفحه
اینستاگرام

اینستاگرام براساس و پایه داستان سرایی است ،لذا بازگو کردن یک
داستان جالب باعث ایجاد راهکار احساسی با مخاطبان تان می شود
محتوای تصویری بهترین مدل این ارتباط گرایی است و جالب است
بدانید که محتوای تصویری قادر به جذب  %650مخاطب بیشتر از
محتوای نوشتاری است .داشتن اینگیجمنت واقعی مهمترین المان قابل
تمرکز در اینستاگرام است با بررسی نظرات کاربران می توانید از دیدگاه
آنان در مورد محصول خود یا موضوعات مختلف مطلع شوید و در کنار
تمامی این موضوعات زیر نظر داشتن رقبا نیز از طریق اینستاگرام
راحتتر است و این مژده را به شما می دهیم با اسبفاده از نرم افزارهای
تخصصی تمامی نکات فوق را برای شما رصد می کنیم و به شما گزارش
می دهیم که در چه وضیعتی قرار دارید.

با احترام
کلینیک بازاریابی سارتراپ

