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علیرضا رسولی

مدرک تحصیلی:
کارشناسی مهندسی عمران دانشگاه
)EMUمدیترانه شرقی)
گرایش بازاریابی – MBAفوق لیسانس
از دانشگاه تهران
مهارت:مذاکره ،حل مساله ،مدیریت
پروژه ،بازاریابی ،مدیریت اجرایی

تجربیات کاری:
مدیریت فنی و مهندسی شرکت سپید ماکیان (از جمله
طراحی بخش تعمیر و نگهداری ( 150عدد ژنراتور)،اجرای پروژه 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 تنی و اتاق
های انجماد و نصب خط کشتار و تصفیه فاضالب کشتارگاهی (از ساخت تا راه
اندازی))
مدیریت کشتارگاه سپید ماکیان (در لوشان)
برگزاری رویداد های تفریحی و سرگرمی
فروش و تبلیغات
مدیریت رستوران
راه اندازی رستوران ها و کافی شاپ ها
مشاور امالک

مدرک تحصیلی :دکترای مدیریت بازرگانی –
مدیریت بازاریابی
تخصص :طراح و تدوین گر مدل کسب و کار
تدوین استراتژی بازاریابی
مشاوره در زمینه صادرات و فروش
تدوین استراتژی توسعه بازار
تدوین استراتژی فروش بازار B2B-B2C
مذاکرات بازاریابی و فروش بین المللی

پریسا توکلی طرقی

تجربیات کاری:
معاون برنامه ریزی و ارتباطات شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت
عضو هیأت مدیره شرکت ره گستر نفت
مدیر مسئول مؤسسه چند منظوره فرهنگی ،هنری دانش اندیشان پارس ساتراپ
مدرس دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم دارایی
مشاور کسب و کار شرکت پیام هونامیکشاوره بازاریابی شرکت ستاره مونا (برند وافر)
مدیر بازاریابی و فروش شرکت پایا ماشین سازه سپنتا
کارشناس مسئول مطالعات بازار خودرو در گروه بهمن
مدیر بازرگانی و فروش بین المللی در شرکت شیمی لیا قزوین
مدیر عامل شرکت زرین کشت فیلستان پاکدشت
مترجم شرکت عقاب کمپرسور
و .....

همراهی ساتراپ

زندگی کاری هر شخصی نقطه تالقی آرزوها و زیست بوم است و
برای رسیدن به آن دست به خطر می زنند .تبدیل این زیست بوم
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
ساتراپ ،با هدف توانمندسازی استارپ آپ ها ،کسب و کارهای
نو چه از جنبه های فردی و تیمی و چه مهارت های مدیریتی و
فنی ،برنامه های متعددی متشکل از مراحل ارزیابی توانمندی،
عارضه یابی ،حل مسئله ،تدوین استراتژی و پرورش در سازمان
های بالغ تدوین شده است.

04
تدوین استراتژی و
پرورش

03
حل مسئله

02
عارضه یابی

01

ارزیابی
توانمندی

هـــدف
ســاتــراپ
هدف اصلی بازاریابی و رشد کسب و کار در
ساتراپ ایجاد فرصت نوآورانه از پتانسیل
های موجود در سازمان بالغ با استفاده از
راه حل های جامع می باشد.

همراهی کسب و کارها
ساتراپ با بررسی متغیرهای کلیدی برای اطالع از وضعیت و
کمک با هدف پیشگیری ،بهبود و درمان کسب و کارهایی که
برنامه های ابتدایی شروع به کار خود را به پایان رسانده اند یا
نیازمند استراتژی های مناسب برای شروع درست می باشند،
خدمات متنوعی ارائه می دهد.

تخصص و تجربه
ساتراپ پایه های خود را با حمایت
شرکت هایی که کارنامه درخشانی در
حوزه های تخصصی خویش دارند تقویت
ساخته و با تمرکز به تخصص تیم خود
توانسته در مدت زمان کوتاهی همراه
و پشتیبان شرکت هایی باشد که با
تجویز نسخه مناسب آنها را در مسیر
رشد ارتقا دهد.

ساتراپ
در مسیر جدید
ساتراپ با افزایش قدرت ،سرعت و هم افزایی برای نیل
به اهداف نوین خود در حمایت از زیست بوم استارتاپی
ایران با توسعه خدمات خود در حوزه شتاب دهندگی و
فناوری های همگرا ،فضای کاری اشتراکی و ارائه کننده
خدمات رشد نوآورانه به استارت آپ ها قدم در این
حوزه نهاده است.

خدمات ما
برگزاری
رویداد

04

رویداد های ایده آل در قالب
های مختلف با همراهی تیم
ساتراپ برگزار میشود
همایش
سمینار
کنفرانس

سخنرانی
نشستهای فرهنگی و هنری

حوزه
آموزش
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حوزه
وب
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برگزاری دوره های آموزشی –
تخصصی همراه با مدرسان حرفه
ای توسط تیم ساتراپ برنامه
ریزی شده و در قالب خدمات زیر
اجرا می شود.

از استراتژی های موفق در
بازاریابی ،در عرصه دیجیتال می
توان راه کارهای بسیار موثری پیدا
کرد و بوسیله ی خدمات زیر اجرای
کرد.

برگزاری دورههای آموزشی

استراتژی و برنامه ریزی آنالین

ورکشاپهای تخصصی

طراحی و اجرای وبسایت

مشاوره و آموزش کارمندان

طراحی و اجرای وباپلیکیشین

مجری برگزاری دورههای آنالین

طراحی و اجرای برنامههای کاربردی
موبایل

صدور گواهینامهی معتبر

تولید و بازاریابی محتوایی
بازاریابی شبکههای اجتماعی
تولید محتوای بصری (فیلم و
عکس)

بازاریابی
هوشمند

01

بازاریابی تنها یک علم نیست بلکه
هنری است در دنیای پر از تغییر
کنونی داشتن یک شبکه بازاریابی
هوشمند باعث می شود شما کم
ترین خطر را احساس کنید و همواره
در مقابل تغییرات بازار عکس
العمل مناسب را انجام دهید.
احساس نیاز ،طرح ایده ،تجاری سازی
ایده و تبدیل آن کسب و کار
نیازمند گام های مستحکم و موثر
می باشد ما با خدمات ذیل در حوزه
کسب و کار شما را یاری خواهیم
کرد:
نقشه کسبوکار ،نقشه بازاریابی،
تحقیقات بازاریابی ،تحقیقات بازار،
توسعه
بازارگردی،
بازارسازی،
محصول ،توسعه بازار ،گزارش گیری،
تحلیل و پیاده سازی

تحقیق بازار و طرح توجیه کسب و کار
نام پروژه :اپلیکیشن آن
’ آن‘  AANجایی برای ارتباط اجتماعی،
سرگرمی ،آموزش ،کسب درآمد ،تراکنش
های مالی و سرویس های ویژه است.

مشاوره سازمانی و
بازاریابی شبکه های اجتماعی
نام پروژه :آموزشگاه موسیقی نواک
اغلب سازمان ها صرفا به انتشار اطالعات (در
قالبهای نسبتا خستهکننده) ،تبلیغات یا شرکت
در نمایشگاههای تجاری برای جذب مشتریهای
جدید متکی هستند .برای کسانی که به دنبال
استفاده از مزایای فوقالعاده بازاریابی آنالین
هستند .شبکه های اجتماعی می تواند یک وسیله
مناسب باشد.

طراحی و اجرای برنامه کوچینگ

نام پروژه :مجموعه سابسازان
تحقیق بازار و برنامه ریزی
شبکه های اجتماعی ،نقش اجتماعی و
تولید محتوا
برنامه ریزی و طراحی رویداد
برند بوک

پروژه های ما

مشاور استارتاپ
نام پروژه :تحفه
گنجینه ای از سوغات ایرانی ای تحفه
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.

مشاوره و بازاریابی شبکه های اجتماعی
نام پروژه :شرکت واردات محصوالت آرایشی نوژیان کاال
شرکت نوژیان کاال وارد کننده محصوالت آرایشی و
بهداشتی استودیومیکاپ ،بلینک و پرتی وولگار از کشور
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.

ورود به بازار ایران  ،بازاریابی و
مدیریت عملیات فروش

نام پروژه :ایران نامگ
ورود به بازارهای جدید مستلزم شناخت و
تسلط کافی میباشد که در نتیجه به فروش
مستمر و آگاهی مخطبای از محصول
مربوطه میباشد.

پروژه های ما

از جمله پروژه های دیگر:
• راه اندازی وبسایت شرکت لیان رز پلیمر
• مشاوره و بازاریابی شبکه های اجتماعی دکتر روزبه فاضل
• بازاریابی شبکه های اجتماعی کلینیک دندانپزشکی هدی حسینی
• تحقیق بازار و نوشتن بیزینس پلن شرکت ارتباطات سیار هوشمند
• مشاوره و تحقیق بازار شرکت تولیدی ستاره مونا (برند وافر)
• مشاوره کسب و کار مدرسه بادبادک
• راه اندازی و اجرا و تولید مواد غذایی خانگی وارش
• راه اندازی وبسایت شرکت زرگون
• راه اندازی وبسایت شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز
• مشاوره و بازاریابی شبکه های اجتماعی تورهای تفریحی اکوکمپ
• 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....
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کارگاه های ما

برگزاری کارگاه اصول بازاریابی برای مدیران بازارجو مرکز نوآوری دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
برگزاری کارگاه اصول بازاریابی و فروش دوره توانا (گروه مالی شریف ،دانشگاه امام جواد) در استان یزد
برگزاری کارگاه اصول بازاریابی و فروش دوره توانا (گروه مالی شریف) در استان های کرمانشاه ،ارومیه ،رشت ،شاهرود ،بندرعباس
سخنران همایش بازاریابی عصبی در تجارت الکترونیک در دانشگاه تهران
برگزاری کارگاه طراحی مدل کسب و کار مرکز رشد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
مفاهیم پایه کسب و کار
طراحی مدل کسب و کار
تدوین مدل کسب و کار
برگزاری کارگاه آموزشی روش تحقیق
مسئول برگزاری یک دوره  100ساعته با موضوع "اصول و فنون مذاکره"برای واحد بازاریابی فروش شرکت شیمی لیان قزوین
کارگاه 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
دوره تخصصی  Speehدانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
کارگاه ورکشاپ مدیریت و راه اندازی کافه با همکاری کافه آقای اصالنی موسس کافه رئیس
کارگاه پیادهسازی مدل  Aidaدر بازاریابی اینترنتی
کارگاههای بازاریابی در صنعت فرش (خوشههای فرش شمال)

تماس با ما

Website & Social Media

•
•
•
•
•
•

Website: satrap.marketing
Linkedin: satrap marketing clinic
Telegram: satrapmarketingco
Instagram: satrapmarketing
Twitter: satrapmarketing
Aparat: satrapmarketing

:شماره تماس

آدرس و

، خیابان مالصدرا، میدان ونک، تهران:• آدرس
 دانشکده مواد و مکانیک،خیابان پردیس
 مرکز رشد،دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
نصیر
02184063152 :• شماره تماس
09016898915 :• همراه

با احترام
موسسه پارس
پیشگام گستر ساتراپ

