
http://www.satrap.marketing

موسسه
پارس پیشگام
گستر ساتراپ

Pars Pishgam Gostar-e
Satrap Institue

@satrapmarketing

http://www.free-powerpoint-templates-design.com/


Satrap Marketing Clinic
Email: info@satrap.marketing



پریسا توکلی طرقیرسولیعلیرضا

–نی دکترای مدیریت بازرگا:مدرک تحصیلی
مدیریت بازاریابی

ارطراح و تدوین گر مدل کسب و ک: تخصص
تدوین استراتژی بازاریابی 

مشاوره در زمینه صادرات و فروش
تدوین استراتژی توسعه بازار
B2B-B2Cتدوین استراتژی فروش بازار 

مذاکرات بازاریابی و فروش بین المللی
:کاریتجربیات

معاون برنامه ریزی و ارتباطات شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت
نفتعضو هیأت مدیره شرکت ره گستر 

ساتراپمدیر مسئول مؤسسه چند منظوره فرهنگی، هنری دانش اندیشان پارس 
مدرس دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم دارایی 

(برند وافر)مشاور کسب و کار شرکت پیام هونامیکشاوره بازاریابی شرکت ستاره مونا 
سپنتامدیر بازاریابی و فروش شرکت پایا ماشین سازه 

بهمنمسئول مطالعات بازار خودرو در گروه کارشناس 
قزوینمدیر بازرگانی و فروش بین المللی در شرکت شیمی لیا 

پاکدشتمدیر عامل شرکت زرین کشت فیلستان 
مترجم شرکت عقاب کمپرسور 

.....و 

:تحصیلیمدرک
کارشناسی مهندسی عمران دانشگاه 

(شرقیمدیترانه  EMU)
– MBAفوق لیسانس  گرایش بازاریابی 

تهراناز دانشگاه 
مذاکره، حل مساله، مدیریت :مهارت

اجراییپروژه، بازاریابی، مدیریت 
: کاریتجربیات

از جمله )مدیریت فنی و مهندسی شرکت سپید ماکیان 
از )کشتارگاهپروژه ،اجرای (ژنراتورعدد 150)بخش تعمیر و نگهداری طراحی 

، سوله (تولیداز فونداسیون تا مرحله )دان ، کارخانه (تولیدفونداسیون تا مرحله 
و اتاق اندازی سردخانه هزار تنی ، راه (تولیداز فونداسیون تا مرحله )های مرغداری 

از ساخت تا راه )فاضالب کشتارگاهی و تصفیه خط کشتار انجماد و نصب های 
((اندازی

(در لوشان)کشتارگاه سپید ماکیان مدیریت 
برگزاری رویداد های تفریحی و سرگرمی

فروش و تبلیغات
مدیریت رستوران

راه اندازی رستوران ها و کافی شاپ ها
مشاور امالک



همراهی ساتراپ

زندگی کاری هر شخصی نقطه تالقی آرزوها و زیست بوم است و 
تبدیل این زیست بوم  . برای رسیدن به آن دست به خطر می زنند

به زیست بومی امن برای تحقق این آمال نوآورانه کار و هدف 
نهایی تیم ها و پشتیبانان در این حوزه است، ساتراپ نیز با این  
هدف گام در این عرصه نهاده و آماده است با حمایت های خود 

.در ایجاد زیست بوم امن نوآورانه گام بردارد



پرورش کسب و کار

02

03
04

عارضه یابی

حل مسئله
تدوین استراتژی و 

پرورش

ارزیابی 01
توانمندی

کارهایوکسبها،آپاستارپتوانمندسازیهدفباساتراپ،
ومدیریتیهایمهارتچهوتیمیوفردیهایجنبهازچهنو

،توانمندیارزیابیمراحلازمتشکلمتعددیهایبرنامهفنی،
سازماندرپرورشواستراتژیتدوینمسئله،حلیابی،عارضه

.استشدهتدوینبالغهای



هـــدف
ســاتــراپ

ر هدف اصلی بازاریابی و رشد کسب و کار د
یل  ساتراپ ایجاد فرصت نوآورانه از پتانس

های موجود در سازمان بالغ با استفاده از 
.راه حل های جامع می باشد



کارهاوکسبهمراهی

ووضعیتازاطالعبرایکلیدیمتغیرهایبررسیباساتراپ
هککارهاییوکسبدرمانوبهبودپیشگیری،هدفباکمک
یادانرساندهپایانبهراخودکاربهشروعابتداییهایبرنامه

د،باشنمیدرستشروعبرایمناسبهایاستراتژینیازمند
.دهدمیارائهمتنوعیخدمات



تجربهوتخصص

حمایتباراخودهایپایهساتراپ
دردرخشانیکارنامهکههاییشرکت

تقویتدارندخویشتخصصیهایحوزه
خودتیمتخصصبهتمرکزباوساخته

همراهکوتاهیزمانمدتدرتوانسته
باکهباشدهاییشرکتپشتیبانو

مسیردرراآنهامناسبنسخهتجویز
.دهدارتقارشد



ساتراپ
جدیدمسیردر

لنیبرایافزاییهموسرعتقدرت،افزایشباساتراپ
یاستارتاپبومزیستازحمایتدرخودنویناهدافبه

ودهندگیشتابحوزهدرخودخدماتتوسعهباایران
هکنندارائهواشتراکیکاریفضایهمگرا،هایفناوری

ایندرقدمهاآپاستارتبهنوآورانهرشدخدمات
.استنهادهحوزه



ماخدمات
بازاریابی
هوشمند

لکهبنیستعلمیکتنهابازاریابی
تغییرازپردنیایدراستهنری

ابیبازاریشبکهیکداشتنکنونی
کمشماشودمیباعثهوشمند

هموارهوکنیداحساسراخطرترین
عکسبازارتغییراتمقابلدر

.دهیدانجامرامناسبالعمل
سازیتجاریایده،طرحنیاز،احساس

کاروکسبآنتبدیلوایده
موثرومستحکمهایگامنیازمند

حوزهدرذیلخدماتباماباشدمی
خواهیمیاریراشماکاروکسب

:کرد

ی،بازاریابنقشهکسب وکار،نقشه
ازار،بتحقیقاتبازاریابی،تحقیقات
توسعهبازارگردی،بازارسازی،
،گیریگزارشبازار،توسعهمحصول،

سازیپیادهوتحلیل

01
حوزه 
02وب

درموفقهایاستراتژیاز
میدیجیتالعرصهدربازاریابی،

یداپموثریبسیارکارهایراهتوان
اجرایزیرخدماتیبوسیلهوکرد
.کرد

آنالینریزیبرنامهواستراتژی

وب سایتاجرایوطراحی

وب اپلیکیشیناجرایوطراحی

کاربردیبرنامه هایاجرایوطراحی
موبایل

محتواییبازاریابیوتولید

اجتماعیشبکه هایبازاریابی

وفیلم)بصریمحتوایتولید
(عکس

حوزه
03آموزش

–آموزشیهایدورهبرگزاری

حرفهمدرسانباهمراهتخصصی
برنامهساتراپتیمتوسطای

زیرخدماتقالبدروشدهریزی
.شودمیاجرا

آموزشیدوره هایبرگزاری

تخصصیورکشاپ های

کارمندانآموزشومشاوره

آنالیندوره هایبرگزاریمجری

معتبرگواهینامه یصدور

برگزاری
04رویداد

قالبدرآلایدههایرویداد
تیمهمراهیبامختلفهای

میشودبرگزارساتراپ

همایش

سمینار

کنفرانس

سخنرانی

نشست های فرهنگی و هنری  



پروژه های ما
اپلیکیشن آن: نام پروژه

جایی برای ارتباط اجتماعی، ‘ AANآن’
سرگرمی، آموزش، کسب درآمد، تراکنش 
.های مالی و سرویس های ویژه است

بازار و طرح توجیه کسب و کارتحقیق

آموزشگاه موسیقی نواک : نام پروژه
در )سازمان ها صرفا به انتشار اطالعات اغلب 

شرکت ، تبلیغات یا(قالب های نسبتا خسته کننده
در نمایشگاه های تجاری برای جذب مشتری های 

ل برای کسانی که به دنبا. جدید متکی هستند
استفاده از مزایای فوق العاده بازاریابی آنالین

یله شبکه های اجتماعی می تواند یک وس. هستند
.مناسب باشد

و مشاوره سازمانی 
شبکه های اجتماعیبازاریابی 

تحفه: نام پروژه
ایرانی ای تحفه سوغاتازایگنجینه

دریچه ایست برای تماشای زیبایی های 
سرزمینی که از هرگوشه اش زنان و مردانی 
خوش ذوق ، طعمی آفریده اند برای کام و 

.طعمی برای نگاه

استارتاپمشاور

شرکت واردات محصوالت آرایشی نوژیان کاال: نام پروژه
نوژیان کاال وارد کننده محصوالت آرایشی و شرکت 

ر بهداشتی استودیومیکاپ، بلینک و پرتی وولگار از کشو
آمریکا که تنها اجازه توزیع محصوالت خود بصورت فیزیکی
در مناطق آزاد را دارد و در این شرایط جهت فروش به دیگر  

نقاط کشور را از طریق فروش اینترنتی امکان پذیر است  
که این امر مستلزم یک بازاریابی اینترنتی جهت آگاهی از 

برند، شناخت محصوالت توسط مخاطبان و در نتیجه فروش 
.داشته است

اجتماعیهایشبکهمشاوره و بازاریابی

ایران نامگ: نام پروژه
به بازارهای جدید مستلزم شناخت و ورود 

تسلط کافی میباشد که در نتیجه به فروش
مستمر و آگاهی مخطبای از محصول 

.مربوطه میباشد

ورود به بازار ایران ، بازاریابی و 
مدیریت عملیات فروش مجموعه سابسازان : نام پروژه

بازار و برنامه ریزیتحقیق 
شبکه های اجتماعی، نقش اجتماعی و 
تولید محتوا
برنامه ریزی و طراحی رویداد
برند بوک

کوچینگ برنامهطراحی و اجرای



ما
ی 

ها
ه 

وژ
پر

:  از جمله پروژه های دیگر
پلیمراندازی وبسایت شرکت لیان رز راه •
فاضل و بازاریابی شبکه های اجتماعی دکتر روزبه مشاوره •
حسینیشبکه های اجتماعی کلینیک دندانپزشکی هدی بازاریابی •
دهوشمنبازار و نوشتن بیزینس پلن شرکت ارتباطات سیار تحقیق •
(برند وافر)تولیدی ستاره مونا و تحقیق بازار شرکت مشاوره •
بادبادککسب و کار مدرسه مشاوره •
وارشاندازی و اجرا و تولید مواد غذایی خانگی راه •
زرگوناندازی وبسایت شرکت راه •
گازگذاری نفت و راه اندازی وبسایت شرکت سرمایه •
اکوکمپو بازاریابی شبکه های اجتماعی تورهای تفریحی مشاوره •
آموزش پرسنل فروش مجموع کفش شیما•
آموزش پرسنل شهر کتاب ونک•
مشاوره کسب و کار و بازاریابی شبکه های اجتماعی شیرینی وانیال•
مشاوره کسب و کار و بازاریابی شبکه های اجتماعی برند زون•
مشاوره کسب و کار و بازایابی شبکه های اجتماعی روباما•
....و•



کارگاه های ما
طوسیبرگزاری کارگاه اصول بازاریابی برای مدیران بازارجو مرکز نوآوری دانشگاه خواجه نصیرالدین •
در استان یزد( گروه مالی شریف، دانشگاه امام جواد)برگزاری کارگاه اصول بازاریابی و فروش دوره توانا •
در استان های کرمانشاه، ارومیه، رشت، شاهرود، بندرعباس( گروه مالی شریف)برگزاری کارگاه اصول بازاریابی و فروش دوره توانا •
تهرانسخنران همایش بازاریابی عصبی در تجارت الکترونیک در دانشگاه •
طوسیبرگزاری کارگاه طراحی مدل کسب و کار مرکز رشد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین •
مفاهیم پایه کسب و کار
طراحی مدل کسب و کار
تدوین مدل کسب و کار
برگزاری کارگاه آموزشی روش تحقیق•
برای واحد بازاریابی  فروش شرکت شیمی لیان قزوین"اصول و فنون مذاکره"ساعته با موضوع 100مسئول برگزاری یک دوره •
کارگاه اصول بازاریابی در دوره توانا با مشارکت دانشگاه صنعتی شریف واقع در دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم دارویی•
  مفاهیم  پایه بازاریابی
انواع بازاریابی
 بازاریابیاستراتژی های
طوسیدانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین Speehدوره تخصصی •
کارگاه ورکشاپ مدیریت و راه اندازی کافه با همکاری کافه آقای اصالنی موسس کافه رئیس•
در بازاریابی اینترنتی Aidaکارگاه پیاده سازی مدل •
(خوشه های فرش شمال)کارگاه های بازاریابی در صنعت فرش •



با ماتماس

• Website: satrap.marketing

• Linkedin: satrap marketing clinic

• Telegram: satrapmarketingco

• Instagram: satrapmarketing

• Twitter: satrapmarketing

• Aparat: satrapmarketing

Website & Social Media

تهران، میدان ونک، خیابان مالصدرا، : آدرس•
خیابان پردیس، دانشکده مواد و مکانیک 

د دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، مرکز رش
نصیر

02184063152: شماره تماس•
09016898915: همراه•

:تماسآدرس و شماره



با احترام
موسسه پارس 

پیشگام گستر ساتراپ


