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این پروپزال توسط مجموعه ی Adsign در تاریخ ١٤٠٠/٤/١ آماده شده.



ما کی هستیم؟



     معرفی شرکت
 

شرکت Adsign  به مدیریت جناب آقای علی صادقی فرد ارائه 
مارکتینگ،  دیجیتال   ، مارکتینگ  خدمات:  تمامی  ی  دهنده 
بــرنـدینگ بیزینس کوچینگ ، خــدمات کلینیک کـسـب و کـار

( مشاوره و debugging  عملکرد سازمان  افزایش کارایی)  در 
مهر ماه ٩٨ به صورت آزمایشی شروع به کار کرد و در آبان ماه 
از  آغاز کرد بخشی  را  سال ٩٩ به صورت رسمی فعالیت خود 

سوابق کاری شرکت به صورت خالصه در ذیل آمده است. 
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• خـدمات بـازاریابی مـیدانی و تـلـفنی بـرای استارتاپ آموزشی

 کندو ( مستقر در کارخانه ی فناوری پارادایز هاب) 
• خـدمـات مـشـاوره ی کـسـب و کـار و بــیـزیـنس کوچیـنگ بـرای

hiclass مجموعه 
• سابقه ی همکاری در بستن کمپین های تبلیغاتی برای  

  مجموعه های افق کوروش و همراه اول  
• اداره ی پیج های اینستاگرامی 

• ساخت و اداره سایت با ارائه ی سئو بسیار قوی 
• مارکتینگ و دیجیتال مارکتینگ محصوالت بدلیجات خارجی

• همکاری با آژانس های مارکتینگ و تبلیغاتی زی و ای ادز
• همکاری با اینفلوئنسرهای مطرح همانند سرکار خانم آذر ماهی صفت

• و.....



در کنار هم چطور 
انجامش میدیم؟

 



ما اینجا توی شرکت ادساین متخصص هایی در زمینه های مختلف  
دور هم جمع کردیم و مثل چندتا دوست تالش میکنیم تا بهترین 

راهکار رو برای درخشش برند شما پیدا کنیم و توی 
قسمتی از این مسیر پر پیچ و خم رشد کردن 

همراهتون باشیم.



خدمات برندینگ

• معرفی مجموعه ی شمابه عنوان یک برند در میان باقی رقبا

• احیای سابقه ی به ظاهر خاموش و شنیده نشده ی مجموعه 
تعریف و ایجاد شعار و اسلوگان برای برند و کمپین های برند

تالش برای جا افتادن برند 
• تعریف یک هویت برای برند

•استفاده از یک رنگ سازمانی مشخص 
• طراحی تمپلیت مشخص برای صفحه

• استفاده از یک المان مشخص در ویدیو ها در راستای برندینگ



دیجیتال مارکتینگ

• ارائه خدمات پیج اینستاگرام شامل : سئو ، تولید محتوا ، ادمین ، 
پشتیبانی ، افزایش مخاطب ، برندینگ

• ارائه خدمات اینستاگرام مارکتینگ : به صورت نیچ مارکتینگ و با 
توجه به یکسری محصوالت خاص و جامعه هدف مشخص

• ایجاد کمپین های مختلف و ایجاد موج و ایجاد موضوعات ترند 
جذب و تبدیل مخاطب

• اینفلوئنسر مارکتینگ و بالگر مارکتینگ
• ارائه لیست پیج های مناسب برای تبلیغات 

• طراحی و اجرای کمپین های تبلیغاتی

• طراحی مسابقات و برنامه های مختلف

 
• جذب مخاطب هدف

• سئوی اینستاگرامی

• طراحی تمپلیت برای صفحه

• تیتر نویسی صحیح

• تمپلیت هشتگی

• بایو نویسی صحیح و اصولی
• دایرکت مارکتینگ

• طراحی محتوای وایرالی

• طراحی و تدوین استراتژی اینستاگرام مارکتینگ

• طراحی و تدوین تقویم اینستاگرامی ( برای پست ها و استوری ها) 

• در صورت نیاز مستند سازی و طراحی سناریو مستند

• کمپین های تبلیغاتی در باقی سوشال مدیا ها
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استفاده از خالقیت و نوآوری در بازارسازی

تولید محتوای مناسبتی وایرالی  .١
استفاده از ایده های مختلف در تولید محتوا برای صفحه که در   .٢

ذیل چند مثال در زمینه های مختلف آورده می شود

جریان سازی و ایجاد موج های مختلف در سطح جامعه  •
استفاده از افراد سلبریتی و برند   •

محتوای مناسب برای استوری ها و ایجاد یک فضای بالگر گونه   •
در استوری ها

طراحی هدفمند برای هایالیت ها و ایجاد فضای استوری تلینگ و   •
جدید  الگوریتم  به  توجه  با  بیشتر  اینگیج  گرفتن  و  مسابقات 

اینستاگرام 
پوشش خبری اقدامات مجموعه   •

و .....  •
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نمونه عکس مدلینگ 
و صنعتی







شایان ذکر است با توجه به عدم اشراف بر کادر فنی و اجرایی مجموعه 
اولیه  بررسی  در  که  هایی  نیاز  اساس  بر  تنها  مطروحه  پیشنهادات 
درخواست  امکان  در صورت  و  است  بیان شده  میشود  صفحه حس 
برگزاری یک جلسه ی صفرم برای توضیحات بیشتر بر روی پروپزال و 

بسط ایده ها و توضیح در مورد نحوه ی همکاری را داریم.
باید به این نکته نیز توجه داشت که در کلیه این مراحل و تیم سازی 
ها و آموزش ها، مجموعه ما در کنار شما و همراه شما خواهد بود و 
کنار شما  در  را  نیاز و سازماندهی الزم  آمادگی تیم سازی های مورد 

خواهد داشت.
اندازی و تغییر انجام این  از آنجایی که مهمترین مساله در پوست 
مراحل با آرامش و به دور از تعجیل است، درخواست داریم که فارغ از 
اینکه با چه گروهی همکاری خود را برای مارکتینگ آغاز می فرمایید، 
قبل از انجام هرگونه هزینه ای در ابتدا کل پروسه پیشنهادی را بررسی 
کنید و بعد از انتخاب یا تدوین طرح مورد نظرتان مرحله به مرحله طرح 

را اجرا وهزینه کنید.        
                                                                      با نهایت احترام


