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 ای، خبری، تولید و انتشار محتوا، رسانه :همکاری هایظرفیت معرفی

 ها، اجرای صفر تا صد برگزاری همایشخدمات نمایشگاهی، تبلیغات، 

 کارآفرینان برندآفرین، مستندسازی زندگی مدیران و خدمات برندینگ

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 دقیقه 2زمان مطالعه: 
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 بسته شماره یک
 کنندگان صنعت همایش و نمایشگاهیو مشارکت هاها، سازمان، شرکتکارگزاران ،مجریانبرگزارکنندگان، ویژه 

 

  برگزاری ستاد خبری 

 

 های خبریبرگزاری نشست 

 

 های خبریاجرای کمپین 

 

 :تولید محتوای 

 خبری -

 ویدئویی -

 یوزگرافیکنو  اینفوگرافیک -

 بنر تبلیغاتی -

 موشن گرافیتیزر و  -

 

  محتوا در:و انتشار توزیع 

 اجتماعیهای شبکه -

 هاوب سایت -

 های خبریخبرگزاری و سایت -

 روزنامه و جراید -

 

  سرویس رایگان اشتراک خبر 

 با کارکردهای ذیل: ایجاد صفحه اختصاصی اخبار آن مجموعه در سایت خبری ایران مراسم نیوز -

 خبری . کاهش هزینه راه اندازی و نگهداری سایت1

 . کاهش هزینه هاست و سئو سایت2

 مدیر سایتو  هزینه استخدام خبرنگار. کاهش 3

 . تولید اخبار به صورت حرفه ای4

 5از  1صفحه 
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 برگزاری: 

 ایمیزگردهای تخصصی درون برنامه -

 درون همایش و نمایشگاه دیو تلویزیونیوراه اندازی است -

 های آموزشی کارگاه -

 همایش رونمایی محصول -

 های سازمانیجشن -

 همایش و سمینارها -

 هاشرکتساالنه مجامع  -

 ایجلسات اقتصادی درون برنامه -
 
 

 

  خدمات نمایشگاهیمدیریت: 

 غرفه سازی طراحی و -

 طراحی و چاپ مطبوعات تبلیغاتی -

  آپطراحی و چاپ امور بنری، پاپ آپ و رول  -

 تشریفات و پذیرایی -

 تامین نیروی نمایشگاهی -

 یعکاسی و فیلم بردار -

 هدایای تبلیغاتی -

 )از دعوت تا قرارداد( B2Bمدیریت جلسات  -
 

 

 :تبلیغات محیطی 

 ای خاصمندان و مخاطبین جهت بازدید از نمایشگاه و یا بازدید از غرفهدعوت از عالقه -

 نمایشگاهیمعرفی برند و یا محصولی خاص عالوه بر دعوت  -

 نمایی برند و ایجاد وجه تمایز نسبت به رقبامتقاعدسازی مشتریان و جلب اعتماد ایشان با هدف قدرت -

 

 5از  2صفحه 



 

 

 بسته شماره دو

 و سمینار ویژه متقاضیان برگزاری همایش
 

 ها:صفر تا صد همایش یاجرا 

 رزرو سالن همایش -

  ایامور دبیرخانهانجام  -

 میان وعده، ناهار و شام پذیرایی -

 عکاسی و فیلم برداری -

 سفارش و ساخت تندیس و لوح تقدیر -

 های هنریو برنامه موسیقیاجرای  -

 تأمین مجری و قاری برنامه -

 و فنی نیروی پذیرش، تشریفات، مهماندار، خدمات تأمین -

 خدمات گل آراییانجام  -

 خدمات ویزا، هتلینگ و تسهیالت اقامتی  -

 زمینی و هوایی میهمانان  خدمات ترانسفر -

 صدور گواهینامه بین المللیانجام فرایند  -

 توزیع پوستر و دعوتنامه میهمانان -

 طراحی، تولید و تکثیر لوح فشرده -

 ورود و خروجسامانه کنترل  -

 مترجم همزمان و دستگاه ترجمه -

 اجاره خودروهای تشریفاتی -

 محافظ شخصی -

 انجام امور طراحی، ویراستاری و چاپ کتاب همایش و یا نمایشگاه  -

 مدیریت وب سایت رویداد -

 ایمذاکره و دعوت از حامیان معنوی و رسانه -

 اخذ مجوزهای قانونی -

 جذب حامی مالی و فروش غرفه و فضاهای تبلیغاتی  -

 

 5از  3صفحه 
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 بسته شماره سه

 ویژه متقاضیان برندینگ شرکتی و فردی
 

 
 

 :خدمات خاص 

 در رویدادها های اجتماعی و سیاسیچهرهن، ورزشکاران، کارآفرینان و دعوت از هنرمندا -

 های خبری و ارسال به جامعه مخاطبین با هدف شخصیت سازی فردی و سازمانیتهیه و تنظیم بولتن -

 فکری، همیاری و پیروزی در مذاکرههمراهی در جلسات مدیریتی برون سازمانی با هدف هم -

 های توسعه کسب و کار )فراتر از باشگاه مشتریان( ایجاد کلینیک -

 های مدیران و مشارکت در تصمیم گیریتقویت تفکرات راهبرد -

 طراحی تمام امور گرافیکی  -

 تهیه هدایای تبلیغاتی خالقانه -

 لوگو فردی )پرسنال برندینگ(طراحی  -

 های اجتماعی راه اندازی و مدیریت شبکه -

 (الکترونیکیتهیه آلبوم افتخارات )فیزیکی و  -

 

 :مستندسازی زندگی مدیران، کارآفرینان و برندآفرینان 

ها در مسندهای ها، دغدغه بسیاری از مسئولین، انتقال تجربیات و دانش مدیرانی بود که سالدر تمام این سال -

نیز مختلف، آزمون و خطا کرده و بدون هیچ انتقالی، از سمت خود بازنشسته شده و تمام بار دانش خود را 

که فعالیت  1395از اینرو از سال  گردید.همراه برده و این چرخه آزمون و خطا دوباره به نسل بعدی منتقل می

آغاز نمودیم، با حدودا بیش از یکصد نفر از کارآفرینان  "کارآفرینان برندآفرین"بر روی پروژه  ن رامطالعاتی ما

ن در کسب و کارهای مختلف را برای اولین بار در بزرگ مصاحبه داشتیم و قصد داریم فرمول موفقیت ایشا

این کتاب را با مشارکت  درآورده و "کارآفرینان برندآفرین"هایی تحت عنوان ایران تبدیل به مجموعه کتاب

های بعدی کارآفرینی و نقشه راهی ماندگار برای نسلضمن معرفی خود، منتشر نماییم، تا  ایشانو سفارش 

 باشد. آفرینی در ایراندانش

 

 5از  4صفحه 
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 تمام آنچه در این گزارش خواندید، به پشتوانه این برندهاست

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ایم در منحصر بفرد بودن آن ها اندوختهسالامید داریم بتوانیم با هم افزایی متخصصین و دانش و تجربه ای که در این 

 .شرکت معظم نقش آفرینی کنیم

های دیروزمانیم. روزهایی که بارها دستخوش ه موفقیت امروزمان را مرهون شکستتا یادمان نرفته این را هم بگوییم ک

 .تغییر و تحول شد تا امروزمان را بسازیم

 

 

 
 

 5از  5صفحه 
 15/09/1398تنظیم: 


