
 درباره ما

 

، مشاوره درعرصهفعالیت خویش را  هادی شاهی عاملی مدیر به( ATI)آتی  گروه شرکتهای ،2931 سال در

و  هیا  شیرکت  بیه  خیدمات  ارائیه  آتیی  گروه استراتژی. آغاز نمود آموزش ، برندینگ ، مارکتینگ و تبلیغات

 می باشد. کورمذدر پنج شاخه  ...و ها بیمه و ها بانك خصوصی، و دولتی های سازمان

 بیا  متناسیب  واحید  هر که است  ( SBU )کارو کسب استراتژیك واحدهای اساس بر آتی گروه سازماندهی

 .میدهند ارائه بخش واثر تخصصی خدمات گان گیرنده سرویس انتظارات و نیاز

 

 ؛یآت گروه واحدهاي مهمترين

 :مشاوره -1

 برندينگ مشاوره 

 تبیدی   راه تنهیا  موجیود،  هیای  فرصت از برداری بهره و آن با دانههوشمن برخورد بازار، تغییرات بینی پیش

 بیا  گیروه آتیی  . است بازار رهبری به دستیابی و بازار در قدرتمند برندی به سازمان هر خدمات و محصوالت

 شناسیایی  را بازار در نشده کشف های فرصت شرکت، و رقبا مشتریان، بررسی از حاص  های تحلی  تطابق

 .سازد می آشکار را بازار در آوری سود و موفقیت مسیر ها فرصت این فیمعر با و کرده

 از و نموده ايجاد را خود تجاري نام برندينگ، حوزه در ما مشاورين کمک با توانید می شما

 .نمائید استفاده اذهان در آن تثبیت و برند ارتقا مختلف روشهاي

 

 تیدوین  و ریییی  برنامیه  و تحقییق  از اعی   اسیت،  نییاز  معتبر برند یك به شما تجاری نام تبدی  برای آنچه

 ذهین  بیر  بایید  کیه  تاثیری اساس بر شما برند به بخشی هویت و مشتریان روانشناسی و برندینگ استراتژی

 ای مشاوره بصورت چه برندینگ مشاوره حوزه در آتی مشاورین گروه که است مراحلی شود گذاشته مشتری

 .دنده می قرار مشتریان اختیار در اجرایی چه و

 ارائیه  قابی   کوچیك  کارهای و کسب حتی و بیرگ های شرکت و ها سازمان برای زمینه این در ما خدمات

 .نمایید تبدی  معتبر برند یك به را خود تجاری نام مشخص زمانبندی در توانید می شما و بوده

 



 :دهد می ارائه شما به را خدمات اینآتی  برندینگ واحد

 سازمان های استراتژی ساسا بر نامگذاری -

 برند راهبردی استراتژی -

 برند بصری هویت ایجاد و لوگو طراحی -

 برند ارتقا روشهای و محتوا تدوین -

 اذهان در برند نفوذ افیایش و برند تقویت -

 تبلیغات در رقابتی های مییت از استفاده و تبلیغات روش انتخاب -

 برند بر مبتنی بازاریابی مشاوره و بازار تحقیقات -

 

 مارکتینگ مشاوره 

 بهینیه  ،و بازارییابی  فیروش  حیوزه  در گسترده اجرایی و علمی وخدمات مارکتینگ استراتژیك خدمات ارائه

 بازارییابی  بیازار،  در رقیابتی  اسیتراتژی  بامشتریان، وارتباط تعامالت توزیع، و ارزش، لجستیك زنجیره سازی

 پییاده  ، محیور  ویجی، تبلیغاتی، تعاملی، ارتباطرسانی، تر اطالع های کمپین و اجرای رییی معکوس، برنامه

مشیاوره   ییك  از مارکتینیگ  منابع مدیریت سازمانی، منابع مدیریت اثربخش، های روش و ها سیست  سازی

 شیما  مشیاور  نحو بهترین به ،مارکتینگ زمینه در آتی تی  کارشناسان. گردد می حاص  مناسب مارکتینگ

 .بود خواهند زمینهاین  در

 را میتوان  واحد این اجرایی ایه برنامه

 بازار به ورود -

 بازار در برند سازی جایگاه  -

  بازار از سه  کسب  -

 مشتری عمر چرخهو مدیریت  ارائه  -

 

 

 



 

 مشتريان با ارتباط مديريت مشاوره 

 میدیریت  کیارای  فراینید  یك سازی پیاده  حاص سازمان یك مشتریان نگهداری و جذب انتخاب، شناسایی،

 حاصی   مشیتریان  وفیاداری  و رضایتمندی سایه در هاموفقیت این که است بدیهی. است مشتریان با ارتباط

 همانیا  یعنیی ) مشیتری  به سازمان توجهات و هات مراقب اثر در خود نوبه به نیی رضایتمندی این که شودمی

 سیایی شنا و سیود  رسیاندن  حیداکرر  به و مشتری رضایت بهبود هدف، .شودمی محقق( CRM کارگیریبه

 هیر  تحلیی   و تجیییه  و تحقییق  بیا  آتی تی . است آنها به خدمات از سطح باالترین ارائه و سودآور مشتریان

 ح  راه بهترین و کرده شناسایی را مشتری با ارتباط مدیریت فرایند سازی پیاده نیازهای و الیامات سازمان،

 .دهد می پیشنهاد سازمان آن به را

 

 کار و کسب مشاوره 

 حوزه آن در موجود تهدیدهای و ها فرصت ها، ویژگی شناسایی نیازمند وکار کسب حوزه هر در قموف ورود

 گردد انتخاب تجارت یك کافی قدرت با که گردد می موجب آگاهی و شناخت این از مندی بهره. باشد می

 کیار تجیاری  و کسب طرح نوشتن تکنیك جدیدترین از استفاده با است قادر ،آتی تی  .برسد سودآوری به و

{Business Plan {BP را وکیار  کسیب  مدل بهترین هاآن از تلفیقی یا و موجود هایتکنیك سایر نیی و 

 نماید. ارائه و تهیه انتخاب، شما برای

 

 انسانیمديريت ثروتهاي  مشاوره 

 نایی  به دستیابی جهت. است آن کار نیروی وری بهره سازمان یك پیشرفت و رشد عوام  مهمترین از یکی

 قیرار  مناسیب  سیازمانی  جایگاه در مهارتهایشان و توانایی به توجه با سازمان نیروهای بایست می وری بهره

 زا شبیی  را سیازمان  بتواننید  تا گردند مند بهره الزم های آموزش از خود های مسئولیت با متناسب و گیرند

 . رسانند یاری اهدافش به دستیابی جهت در پیش

بیه  ، پرسینلی  هیای سیسیت   مدیریت وسازمانی  طراحی به نوین  نگرشیدف  ایجاد قادر است با ه آتی تی 

 ”اسیتراتژیك  منبع“ یك دیده به انسانی منابع مدیریت هایفعالیت و ها سیاست کردن همخوان و هماهنگ

 هیا  سیازمان  بیه  را الزم های راهنمایی و ها مشاورهپرداخته و در این مسیر  ”رقابتی مییت“ به حصول برای

 نماید. رائها



 

 تبلیغات مشاوره 

بیا بهیره    جیی خویش و محصولش  عمر چرخه مختلف مراح  در بازار به سازمان یك بخش اثر و موفق ورود

 دهید،  قیرار  هدف مخاطبین دیدرس در کارا طور به را سازمان باشد قادر که هوشمندانه تبلیغاتی گیری از 

ایجیاد تصیویری صیحیح از تبلیغیات و انطبیاب آن بیا        ضیمن  توانند می ما مشاورین .باشد نمی پذیر امکان

 :همراهتان باشند  ها زمینه این درمحصول شما 

 هدف بازار و سازمان نیاز اساس بر تبلیغات استراتژی انتخاب زمینه در مشاوره

 تبلیغات در ارائه قاب  رقابتی مییتهای انتخاب و تبلیغاتی شعارهای انتخاب زمینه در مشاوره

 آن انواع بندی اولویت و موثر تبلیغات انتخاب و تبلیغات بندی بودجه زمینه در مشاوره

 هیینه کمترین با کیفیت با و موثر تبلیغات اجرای و تبلیغات مجری شرکتهای انتخاب زمینه در مشاوره

 طراحی هویت بصری سازمانی

 یا نشانه نوشته و بازسازی نشانه نوشته طراحی نشانه

: سربرگ، پاکت، کاغذ یادداشیت،  یك مجموع اوراب اداری شام و چاپ  )طراحی یاوراب ادارخدمات حوزه 

 کارت ویییت(

، قییبد دریافییت و پرداخییت،  ماننیید اسییناد حسییابداریمتفرقییه و عمییومی وراب اداری ا طراحییی و چییاپ

 ،.....صورتحساب

 تبلیغات شامل :ارايه خدمات  

، عرشه پ  ها، بنر، اسیتند،  بدنه اتوبوس، بیلبورد تبلیغاتآگهی صفحات مجله و روزنامه،  یطراحی و اجرا -

 تابلوی سر در فروشگاه، بدنه اتومبی  های پخش و نمایندگی ها...

 وابلر، شلف تانکر، بانتینگ، ویندو فریر، ماکت، استیکر شام  : هنگر و دانگر،مح  فروش تبلیغات  -

برچسب کیاال، سیاخ خریید،    ، بسته بندی، دفترچه راهنما، فولدر، پاکت ،بروشور، کاتالوگطراحی و چاپ  -

 کاغذ کادو

 صفحات داخلی، تصویرسازی... حروف چینی، جلد، ،مجله و روزنامه شام  ساختار کلی طراحی -



طراحی کتاب شام  : طراحی و ساختار کلی جلد، متن، طراحی پشت و رو عطیف کتیاب، صیفحه آراییی      -

 .ار خاص، نوشتار عمومی..تکتاب های تصویری، نوش

 و دفترچه تلفن سید رومییی، زیر دستی، سالنامهطراحی و چاپ  تقوی  و سر ر -

 اختصاصی شرکت ها و سازمان ها و...... طراحی و چاپ پوستر و تمبر -

 )فونت( و طراحی قالب سایت طراحی قل  -

 تبریك، ویییت، پاکت اختصاصی، کارت بانکی، اعتباری، تلفن... طراحی و چاپ کارت دعوت، -

 تی شرت های خاص طراحی -

 و اجرا تندیس و یادمان برای مناسبت ها و نماد موسسات طراحی -

اعتبیاری   -چك، برگه های سیپرده هیای میالی    ،برگ سهام طراحی و چاپ اوراب بهادار و بن های خرید، -

 بانکی...

 طراحی و چاپ گواهینامه، کارت ضمانت و گارانتی، دیپل .... -

 (و تالیف شعار تبلیغاتی )اسلوگان اراکترک طراحی پیکتوگرام، -

فولیدر،   ، دفترچه یادداشت، کاتیالوگ، بروشیور،  هدایای تبلیغاتی شام  انواع کیف طراحی و تهیه و اجرای -

 سی دی، خودکار.....

 ای حرفیه  آتلیه .گویاست و مناسب تصویری از استفاده خدمات و کاال معرفی برای روشها بهترین از یکی -

 بیه  رسییدن  در را شیما  عکاسیی،  میدرن  تجهییات و متخصص کادری با سایان پاژ، تبلیغاتی ونکان عکاسی

 .نماید می یاری باب این در خود عالی اهداف

 مشاوره و مدیریت تبلیغاتی -

 برگیاری ورخ شاپهمایش و  ارائه سمینار و -

 های وابسته نرم افیار تدریس دوره آموزشی و دروس تخصصی گرافیك و -

اری و همراهی در جهت تولید محتوا در راستای نیاز جامعه و اهداف شرکت ها و سازمان ها با توجه همک -

 به موضوع ارائه شده

 

 



 

 آموزش: -2

دهد که یافته و نوپای صنعتی نشان میتجارب موجود در فرآیند توسعه اقتصادی در کشورهای توسعه

. توسعه کشور و ارتقاء استاندارد توسعه استهای اصلی های قوی و محرختوان مدیریت یکی از اهرم

های اقتصادی و اجتماعی است. با بهبود زندگی در آن مستلیم بهبود و ارتقاء مدیریت در سازمان

ها و امکانات موجود، کاال و خدمات وری را افیایش داد و از ظرفیتتوان بهرهمدیریت است که می

 ری را بوجود آورد. های زیادتبیشتری را تولید نمود و ظرفیت

بهبود مدیریت نیی مستلیم آگاهی و تسلط به دانش مدیریت است. امروزه مدیریت به عنوان یکی از 

های معرفت بشری پیشرفت زیادی نموده است و آموزش و تحقیق در زمینه آن گسترش فراوانی شاخه

های عالی کشورها و جوامع، نظام هایافته است. با توجه به اهمیت دانش مدیریت در رشد و ارتقاء سازمان

اند. نیاز به تقویت و تجهیی آموزش و تحقیق در حوزه مدیریت را از نظر کیفی و کمی به سرعت توسعه داده

کادر مدیریت بخصوص در سطح اجرایی، در کشور ما نیی به خوبی احساس شده است. کشور ما اکنون 

از آخرین دستاوردهای دانش مدیریت و تجارب کشورهای گیری نیازمند مدیرانی است که بتوانند با بهره

های صنعتی و نیی در نظر گرفتن شرایط بومی، وظایف خویش را در رهبری و مدیریت به ویژه در زمینه

رییی، سازماندهی، هماهنگی و کنترل، مدیریت منابع انسانی و باالخره نوآوری و تحول، به نحوی برنامه

 .ده و راه را برای توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هموار کنندموثرتر از گذشته انجام دا

فرایند آموزشی اسیت ، علمیی و منطبیق بیا عرصیه       های بارز توسعه و آموزش مدیریت ایجادیکی از زمینه

کیه در افییایش    دانش آموختگانی کارآمید و میوثر   با هدف تربیت کاربردی این علوم در حوزه کسب و کار 

 ماعی تأثیر بسیایی دارند. اجت -های اقتصادیکارآیی و رشد سازمان

 : در آتی را میتوان به شرح ذی  نام برد فعالیت های این واحد از جمله 

  روزه یك های کلینیك برگیاری -

 کاروبرگیاری نشست های دوستانه و تخصصی در حوزه کسب -

 کوتاه مدت برگیاری دوره های آموزشی  -

 ضمن خدمت  تخصصیای آموزشی ه دوره برگیاری  -

 دیگر های مجموعه با آموزشی های همایش مشترخ برگیاری -



 ییا  میدت  کوتیاه  صورت به ها شرکت و ها سازمان پیشنهادی های دوره اجرای و برگیاری طراحی، -

 .مدت بلند

  واحد آموزش خانه تعاونگران ایرانتعام  علمی با  -

 

 ( AWMتبلیغات در فضاي مجازي )مارکتینگ، برندينگ و  -3

 اینترنیت  کیاربر  میلیون 93 به نیدیك شده اعالم آمارهای با مطابق کشورمان در که هستید مطلع یقین به

 هیای  فعالییت  و اینترنیت  بیا  نحیوی  بیه  اییران  جمعیت از %55 از بیش که معناست بدین این و دارد وجود

 بیر . شید  خواهد افیوده مییان این بر روز به روز که است پرواضح البته و دارن سروکار الکترونیکی و مجازی

 ویژه توجه نیازمند امروزه ،خدمت یا و محصول هر ارائه و فروش یا و کار و کسب هر موفقیت ، اساس همین

 میبایسیت  توجیه  ایین  شیك  بیی  و است  E- marketing همان یا اینترنتی بازاریابی مقوله به ای حرفه و

 توسیعه  ، کلیی  طیور  به. باشد هدفمند و مشخص  Marketing Plan یك راساسب و روشن اهداف دارای

 بیر  عیالوه  کیه  اسیت  ای گسیترده  تبلیغاتی های روش اجرای مستلیم ، مجموعه یك موفق برندینگ و بازار

 تلوییییونی  هیای  شیبکه  ، مجالت و ها روزنامه ، شهری تلویییون ، بیلبورد)  محیطی های رسانه از استفاده

 بلندگوهایی به شدن تبدی  حال در اکنون ه  که مجازی ابیارهای و اجتماعی های رسانه از بایستمی...( و

 هیای  فعالییت  اجیرای  دقت و صحت ، انتخاب فلذا.  برد هوشمندانه ای بهره نیی هستند بیشمار مخاطبان با

 مخاطیب  بیشترین جذب ، اصلی هدف واقع در و باشند می برخوردار سیایی به اهمیت از اینترنتی بازاریابی

 ارتقیاء  ، آن تبیع  بیه  و مشیتریان  افیایش نهایت در و موجود رقبای دیگر با رقابت مجازی، فضای در ممکن

 .باشد می اصلی اهداف از برند ارزش

 :باشد می ذی  های سرویس و خدمات ارایه آماده مجرب و متخصص کادری با آتی مارکتینگ وب گروه 

 

 Social Media Marketing  اعیاجتم های رسانه بازاریابی 

 رسانه هر زیرا. دارد را خود خاص مراح  و ضوابط که است بازاریابی شیوه یك اجتماعی هایرسانه بازاریابی

 بازاریابی استراتژی» یك تدوین بنابراین. دارد متنوعی کارکرد و ساختار و است متفاوت دیگری با اجتماعی

 همچنیین . رودمیی  شیمار  به حوزه این عالقمند وکارهایکسب رایب اساسی اص  یك «اجتماعی هایرسانه

 حضیور  ایین  اهمیت. باشد می ها فعالیت مهمترین از یکی اجتماعی های شبکه در گذار تاثیر و قوی حضور

 و نمیود  جیذب  را بیشتری مخاطبین طریق این از توان می و بوده حقیقی افراد با واقعی ارتباط برقراری در



 رسیانی  اطیالع  و تبلیغیات  میتوانید  آتیی  مارکتینیگ  وب گروه. داشت خواهد برندینگ در نیی بسیایی تاثیر

 .دهد انجام کارفرما شرکت برای طریق این از را ها سرویس و محصوالت

 

  Email Marketing ایمی  طریق از بازاریابی 

 سیایتها،  وب ایجیاد  بتیدای ا همیان  از. آورد بشمار مجازی دنیای در ارتباطی وسیله اولین توان می را ایمی 

 اینترنتیی  فعالیتهیای  مهمتیرین  از هی   هنیوز  و گرفت می قرار استفاده مورد همواره ایمی  طریق از ارتباط

 از پیس ) اینترنتیی  فعالیتهیای  مییان  در ایمیی   مطالعیه  و ارسیال  کیه  ای بگونیه . رود میی  بشیمار  کاربران

 .است هداد اختصاص خود به را دوم جایگاه( اینترنتی جستجوهای

 جایگیاه  ایمیی   تنهیا  نیه  کرد، ایمی  از استفاده کاهش برای فیسبوخ اجتماعی شبکه که تالشهایی با حتی

 .بیافتد رونق از نیی زودی این به که رود نمی انتظار بلکه نداد دست از کاربران میان در را خود ویژه

 مارکتینگ ایمی  از هدف و شود می فتهگ هدف کاربران یا کاربر به ایمی  ارسال فرایند به مارکتینگ ایمی 

 حفی   بیرای  همچنیین . باشد می ایمیلها کنندگان دریافت به خدمات و کاال فروش و معرفی رسانی، اطالع

 اسیتفاده  مارکتینیگ  ایمی  از توان می نیی آنها به جدید محصوالت و اخبار اطالعات، ارائه و سابق مشتریان

 داشتن واقع در الکترونیك پست طریق از تبلیغات که نیست لطف از لیخا نیی نکته این به توجه البته. کرد

 ییك  بیر  مبتنیی  سیازی  آگاه و بازاریابی روش فرایند، یك بلکه نیست متن ارسال و ایمی  آدرس سری یك

 .پردازد می موضوع همین به ایمی  طریق از بازاریابی که باشد، می تر بیرگ استراتژی

 مجیازی فضیای   حیوزه  فعیاالن  و مندان عالقه از شمندی ارز اطالعات بانك دارای آتی مارکتینگ وب گروه

 اطیالع  بیه  نسیبت  میتواند مارکتینگ ایمی  تجاری افیارهای نرم و ابیارها با و ای حرفه صورت به و میباشد

 . دهد انجام را ارزشمندی خدمات ، مجموعه یك برندینگ و مشتریان تعداد افیایش ، رسانی

 محصوالت از استفاده سازی فرهنگ و معرفی هدفبا  مارکتینگ ایمی  انجام آتی تی  یکی از تخصص های

 و محتیوا  تولیید . میباشید  جدیید  هیای  سیرویس  و آفرهیا  اعالم ، جدید محصوالت معرفی ، کارفرما شرکت

که در گیروه آتیی   میباشد برنامه از قسمت این موفقیت مه  های بخش از یکی ارسالی های ایمی  گرافیك

 . انجام صحیح و دقیق آن تیمی متشک  طراحان شک  گرفته است برای 

 

 

 



  SMS Marketing پیامك طریق از بازاریابی 

 و اطالعیات  جامعیه  تغیییرات  بیروز  عامی   تیرین اصلی ارتباطات، و اطالعات فناوری دنیای افیونروز توسعه

 حاضر حال در. کرد اشاره بازاریابی روند در تغییرات جمله از موارد این از یکی به میتوان که است ارتباطات

 وجیود  بازارییابی  جهیت ...  و گوگ  ، مجالت ، سایت وب ، رادیو ، تلویییون مانند فراوانی تبلیغاتی ابیارهای

 هیای  رسیانه  از پیامیك  بیا  بازارییابی . اسیت  شده افیوده آنها جمع به نیی پیامك اخیر سال چند در که دارد

 هیر  را خود سی  بی وسای  ، کنندگان مصرف از بسیاری زیرا.  است تر خصوصی و تر شخصی خود پیشین

 ترین¬ارزان از یکی حاضر حال در و کنند¬می استفاده آن از تناوب ¬به و برند¬می خود با میروند که کجا

 توسیط  پیامیك  صیدی  در صید  ی ¬مشاهده از پیامکی بازاریابی در. است تبلیغاتی ابیارهای هدفمندترین و

 را تبلیغات کننده مشاهده بیشترین ممکن هیینه کمترین با دیگر عبارت به دارید، اطمینان خود مخاطبین

 . است العاده فوب و نظیر ک  تبلیغاتی ابیارهای دیگر با مقایسه در که داشت خواهید

 تك تك برای خاص های¬ پیام ارسال هدف، بازار به پیام انتقال سرعت: شام  SMS هایمییت به توجه با

 افییایش  مشتریان، به دائ  دسترسی کنندگان، مصرف پاسخ نرخ و رسانه پایین هیینه مخاطبان، و مشتریان

 و پییام  خاطرسیپاری  بیه  و ییادآوری  مییان بودن باال پیام، سازی شخصی وسیله به کنندگان مصرف اعتماد

 .برد قضیه این اهمیت به پی میتوان افراد دیگر برای آن ارسال و پیام سازیذخیره امکان

 بیرای  بازارییابی  دنییای  در کیه  هسیت  ارتباطی نوین های تکنولوژی از یکی اس ام اس ارسال که آنجایی از

 و فنیی  دانش بر تکیه با آتی مارکتینگ وب گروه گیرد،¬می قرار استفاده مورد مخاطبان با ارتباط برقراری

 و بییرگ  هیای  پیروژه  در شیده  کسب زمانیسا های تجربه همچنین و خود مشاوران و کارشناسان تجربیات

 .باشد می حوزه این در باکیفیت و متنوع گسترده، خدمات انواع ارائه آماده خود، کوچك

، ارسال پیامهای مشخص و مهندسیی شیده از   (  GSM)  عالوه بر استفاده از توانمندی های شبکه موبایلی

جیایگیین میباشید کیه    ... از عمده روشیهای   مختلف اجتماعی همچون تلگرام ، الین وطریق اپلیکیشنهای 

 بسته به مهندسی انجام شده،از این روشها نیی میتوان استفاده نمود . 

 Banner Marketing  بنر  طریق از تبلیغات 

 روی پیذیر  تبلیی   هیای  سیایت  وب  توسط که باشند می اینترنتی تبلیغات از نوعی بنری اینترنتی تبلیغات

 ، دهنده تبلی  شرکت معرفی و نمایش بر عالوه آنالین، تبلیغات نوع این. گیرد می قرار وب مختلف صفحات

 لینیك  توسیط  سیایت  وب ترافییك  افییایش  باعی   و شیود  می شام  نیی را شرکت آن وب صفحه به لینك

 هیر  و روز شیبانه  زمیان  هیر  در میردم  از گسترده طیف به تبلیغاتی برند معرفی نیی و سایت وب به مستقی 

 میوثرین  و بهترین را تبلی  نوع این اینترنتی، تبلیغات حرفه متخصصان از برخی. شود می فیاییجغرا مکان

 .باشند می ، GIF ،SWFفرمت در غالبا بنری تبلیغات. دانند می تبلی  نوع ترین



 بیه  میرتبط  غیر و مرتبط وب صفحات تمامی در گاها و مرتبط محتوای با صفحات در معموال بنری تبلیغات

 وب رتبیه  بهبیود  باع  جهت دو از بنری تبلیغات. شود می داده قرار مخاطبان تمامی به برند معرفی منظور

 پربیننیده  سیایتهای  وب در دهنیده  تبلیی   حضیور  جهیت  از اول گردد، می Alexa در دهنده آگهی سایت

 وب گیروه . دهنیده  تبلیی   سیایت  بیه  مخاطبیان  مستقی  مراجعه دلی  به دیگر و معین مدت برای کشوری

 .باشد می دارا را حوزه این در خدمات ارائه جهت الزم های مهارت آتی مارکتینگ

 

   News Marketing  خبری های شبکه های سایت در حضور 

 مارکتینیگ  وب گیروه  کیه  باشد می مواردی از تاثیرگذاری و شهرت مییان با خبری های شبکه های سایت

 فضای های رسانه این در پررنگ حضور جهت دقیق برنامه دهد می پیشنهاد اولویت ترتیب به ماهه هر آتی

 .بود خواهد آن ارائه به موظف آتی گروه که باشد می مواردی از نیی مجازی

 

  SEO & Web Designing وبسایت سازی بهینه و طراحی 

 یامیر  بیه  سیایت  وب سیازی  بهینیه  اینترنتی، صورت به خدمات و کاال خریداران افیایش به توجه با امروزه

 سیئو  سیایت  طراحیی . اسیت  یافته رواج شده سازی بهینه و سئو سایت طراحی و است شده تبدی  ضروری

 کلییه  آن در که شود می گفته سایت وب طراحی نوعی به شده سازی بهینه و سئو سایت طراحی چیست؟

 خیوبی  رتبیه  جسیتجو  موتور در سایت وب تا گردد می رعایت سایت وب سازی بهینه و سئو قواعد و اصول

 در. بیایید  بیاال  گوگی   اول صیفحه  سیایت  وب شیرکت  به مربوط کلیدی کلمات جستجوی با و باشد داشته

 وب اینکیه  دیگیر  و سیایت  وب خود در سئو اصول رعایت یکی که دارد وجه دو سئو سایت طراحی حقیقت

 در بسییاری  رتاثی شده سازی بهینه و سئو سایت طراحی. دارد لینك چگونه و هایی سایت وب چه از سایت

. باشید  می تبلیغات های روش ارزانترین و بهترین از یکی و داشت خواهد کوچك و بیرگ های کار و کسب

 گسترده طیف به را سازی بهینه و طراحی خدمات ترین تخصصی و ترینکیفیت با آتی مارکتینگ وب گروه

 .میدهد ارائه خویش مشتریان

 

 

 

 


