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 بسمه تعالی
ی، غاتیتبلتا کنون مشغول انجام امور  3931از سال  ماکان، مجموعه تبلیغاتی به لطف و یاری پروردگار

 دهیا امر در و یغاتیتبل ینهیزم در خالق و مستعد جوانان با یهمکار لطف به ماکان باشد.میبازاریابی و فروش 

 هم جوان یروهاین نیا لیپتانس از استفاده به توجه با و برداشته یغاتیتبل صنعت در را نینو و بلند یگام یپرداز

 .دارد را یسازمان و مجموعه هر با یهمکار یآمادگ اکنون

 : یکار موارد

 چاپکارت ویزیت، تراکت، ژورنال، بروشور، کاتالوگ، ست اداری، بسته بندی و لوگو، : طراحی و چاپ 

 )فاکتور فروشگاهی( ATMو  کارتخوان دستگاه رول پشت غاتیتبل

 : تبلیغات  –ثبت آگهی اینترنتی  –تلگرام  –افزایش فالوور اینستاگرام  –پنل پیامک  دیجیتال مارکتینگ

 راه اندازی و مدیریت کمپین های تبلیغاتی –بک لینک  –گوگل 

 : بهبود سئوی سایت – تیسا یمحتوا تیریمد و دیتول - تیسا یطراح سایت 

 : افی موشن گر –تولید انیمیشن  –مستند تبلیغاتی  –و پخش تولید تیزر تبلیغاتی  رسانه و تیزر– 

 جُنگ شادی و جشن های مناسبتیبرگزاری  –سیمنار و همایش برگزاری  – عکاسی صنعتی

 : نحوه اجرای  –هدف گذاری  –طراحی و برنامه ریزی  –ارائه طرح های مفهومی و خاص  مشاور تبلیغاتی

 ارائه گزارشات و نتیجه گیری طرح های تبلیغاتی –طرح 

 : و دیاندرو شنیکیاپل یاجرا و یطراح اپلیکیشن ios  

 

 دارد، مجموعه هایی همانند :داشته و با مجموعه های بزرگی همکاری  در زمینه های نامبردهما مجموعه 

 شرکت شوینده، مارال چرم، (شمیران سنتر)مرکز تجارت شمیران دلفیناریوم برج میالد تهران، ، کارتینگ آزادی

، قهرمان سیر ایرانیان آژانس مسافرتی، مجموعه شرکت های تولیدی اطلس پود، (بهداشتی من )تولی پرس

و فست فود  نارستور، آژانس مسافرتی سعادت سیر گیتی، 42 مرکزهماهنگی و فروش پروازهای چارتر پرواز

 ،مرکز مطالعات و مشاوره خوارزمی، صنایع الکترونیک تکنوتل، شرکت رنگسازی مکث، مدرن بوم تهرانپارس

، بوک 03فروشگاه کتاب ، مرکز آموزش شهید دستواره، پژوهشکده حقوق شهر دانش، مدرسان شریف تبریز

سالن ، مجموعه هایی از مزون و پارت، شرکت بازرگانی حامی آژانس هواپیمایی توراول، شرکت عاشور الکتریک

 و ... مراکز آموزشی و تربیتیپزشکان، مجموعه هایی ازبیمارستان و  ،لینیککهای آرایشی، مجموعه هایی از

 

 ییشکوفا و رشد جهت در موثر یگام میبتوان تا داده قرار یگاهیجا در را ما اکنون که میمتشکر متعال خداوند از

 بوده، برد-برد یها یهمکار ما مجموعه هدف همواره. میبردار بزرگ و کوچک یکارها و کسب هیکل و برندها

 .بود خواهد و هست

 « داریپا یهمکار دیام با» 
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