
    

 

  



    

 

  



    

 

 

 مدیریت محترم 

 یسنا همایش و دعوت به همکاریخدمات موضوع: معرفی 

 باسالم

رساند؛ شرکت فرا روش یسنا با نام  احتراما ضمن آرزوی سالمتی و بهروزی، بدینوسیله به استحضار جنابعالی می  

برگزاری ای در زمینه با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی فعالیت خود را به صورت حرفه یسنا همایشتجاری 

ها رویداد ملی و بین نموده است و تاکنون با برگزاری موفق بیش از ده آغاز 1391از سال هاها و نمایشگاههمایش

 باشد. شغول به فعالیت میترین برگزارکنندگان  این صنعت می یکی از موفقالمللی در زمره

از این رو به منظور کمک به رشد و تقویت انگیزه و توانمند سازی بخش خصوصی کشور و نیز هموار ساختن مسیر دانش 

های کشور را با دید و نگرش جهانی و با تکیه بر ها و نمایشگاهافزایی و برند سازی بخش مزبور، سازماندهی همایش

ایم، تا ضمن بهبود فضای کسب و کار، رونق اقتصادی را برای بخش صیل کرده، بر عهده گرفتهنیروهای جوان، خالق و تح

 تر نماییم.خصوصی پررنگ

امید است با ایجاد همکاری و اعتمادسازی بتوانیم مسئولیت صفر تا صد اجرا را از سطوح آن مجموعه برداشته تا به واقع 

 محتوای رویداد را به نظاره بنشینید.

 تماس حاصل فرمایید. 44365808و یا شماره  09124837140شماره لطفا با جهت دریافت مشاوره و اطالعات بیشتر 

  پیشاپیش از بذل عنایت و اعتماد جنابعالی سپاسگزاریم. 

                      سید حجت هاشمی یرکی                                                                                                                        

      موسس و رئیس هیئت مدیرهمدیرمسئول،                                                                                                  

 

 

 

 

 

 



    

 

 
 های همکاریمعرفی خدمات و ظرفیت

 
 
 
 
 
 

 طبقه به تفکیک ارایه میشود ۷خدمات در 
 

 

، خبر، تولید، توزیع و انتشار محتوا، سرویس رایگان اشتراک خبر، اجرای رسانه
های خاص، مدیریت خدمات نمایشگاهی، تبلیغات، اجرای صفر تا ایونت

ها، خدمات برندینگ شرکتی و فردی، ها و نمایشگاهصد برگزاری همایش
 آفرین رینان دانشمستندسازی زندگی مدیران و کارآف

 
 
 
 
 
 

 



    

 

 خدمات طبقه اول
 

 های خبری / برگزاری کنفرانس خبریبرگزاری ستاد خبری /  برگزاری نشست 

ای است که در آن خبرسازان یکی از رویدادهای رسانه کنفرانس مطبوعاتی یا اینشست رسانه ستاد خبری،

ها به کنند تا برای شنیدن سخنان فرد یا افراد خبرساز و همچنین )اغلب( ارائه پرسشدعوت می خبرنگاران از

خبری وجود دارد: یکی اینکه فرد خبرساز از  هاینشست مکان مشخصی بیایند. دو دلیل اصلی برای برگزاری

های گزارشگران و خبرنگاران در یک جا و یکباره پاسخ بدهد و دیگر تواند به بسیاری از پرسشاین طریق می

تواند از این راه به دهد. و دلیل دوم اینست که شخص میهای متعدد خبرنگاران جواب ناچار نیست به تلفن

افکار  بوده پوشش خبری بدهد وموضوع مورد نظر خود که پیش از این مد نظر خبرنگاران قرار نگرفته 

را به آن جلب کند. از اینرو خدمات فوق موضوعی است که صفر تا صد آن را برای سازمانها، گروهها  عمومی

 و شرکتها انجام داده و خواهیم داد.
 

 های خبریاجرای کمپین 
 

 

 :تولید محتوای 

 خبری -

 ویدئویی -

 بنر تبلیغاتی -

 تیزر و موشن گرافی -

 اینفوگرافیک و نیوزگرافیک -

 

 انتشار محتوا در: توزیع و 

 های اجتماعیشبکه -

 هاوب سایت -

 های خبریخبرگزاری و سایت -

 روزنامه و جراید -
 

 

  سرویس رایگان اشتراک خبر 

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

 بازدید اخبار توسط جامعه هدف .1

 تولید اخبار به صورت حرفه ای  .2

 کاهش هزینه راه اندازی و نگهداری سایت خبری .3

 کاهش هزینه هاست و سئو سایت .4

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%81%DA%A9%D8%A7%D8%B1_%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%81%DA%A9%D8%A7%D8%B1_%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%81%DA%A9%D8%A7%D8%B1_%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C


    

 

 خدمات طبقه دوم
 

 های خاص:اجرای ایونت 

 ایمیزگردهای تخصصی درون برنامه -

 راه اندازی استودیو تلویزیونی درون همایش و نمایشگاه -

 های آموزشی کارگاه -

 همایش رونمایی محصول -

 های سازمانیجشن -

 هاشرکتمجامع ساالنه  -

 ایجلسات اقتصادی درون برنامه -
 

 

 

 خدمات طبقه سوم

 :مدیریت خدمات نمایشگاهی 

 طراحی و غرفه سازی -

 طراحی و چاپ مطبوعات تبلیغاتی -

 طراحی و چاپ امور بنری، پاپ آپ و رول آپ  -

 تشریفات و پذیرایی -

 تامین نیروی نمایشگاهی -

 عکاسی و فیلم برداری -

 هدایای تبلیغاتی -

 )از دعوت تا قرارداد( B2Bمدیریت جلسات  -

 
 

 خدمات طبقه چهارم

 :تبلیغات 

 ارایه بهترین بیلبوردها و تابلوهای تبلیغاتی شهری و بین شهری در بهترین موقعیت و با بهترین قیمت -

 طراحی و اجرای کمپین های خالقانه بر بستر شبکه های اجتماعی نظیر اینستاگرام، تلگرام، توییتر و...  -



    

 

 خدمات طبقه پنجم
 

 المللی:ها و نمایشگاههای ملی و بیناجرای صفر تا صد همایش 

 رزرو سالن همایش -

 ای انجام امور دبیرخانه -

 پذیرایی میان وعده، ناهار و شام -

 عکاسی و فیلم برداری -

 سفارش و ساخت تندیس و لوح تقدیر -

 های هنریاجرای موسیقی و برنامه -

 تأمین مجری و قاری برنامه -

 تشریفات، مهماندار، خدمات و فنیتأمین نیروی پذیرش،  -

 انجام خدمات گل آرایی -

 خدمات ویزا، هتلینگ و تسهیالت اقامتی  -

 خدمات ترانسفر زمینی و هوایی میهمانان  -

 انجام فرایند صدور گواهینامه بین المللی -

 توزیع پوستر و دعوتنامه میهمانان -

 طراحی، تولید و تکثیر لوح فشرده -

 سامانه کنترل ورود و خروج -

 رجم همزمان و دستگاه ترجمهمت -

 اجاره خودروهای تشریفاتی -

 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  -

 

 



    

 

 خدمات طبقه ششم
 ویژه متقاضیان برندینگ شرکتی و فردی

 

 :خدمات خاص 

 های اجتماعی و سیاسی در رویدادهادعوت از هنرمندان، ورزشکاران، کارآفرینان و چهره -

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

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

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

 هاتقویت تفکرات راهبردی مدیران و مشارکت در تصمیم گیری -

 طراحی تمام امور گرافیکی  -

 تهیه هدایای تبلیغاتی خالقانه -

 طراحی لوگو فردی )پرسنال برندینگ( -

 های اجتماعی شبکهراه اندازی و مدیریت  -

 تهیه آلبوم افتخارات )فیزیکی و الکترونیکی( -

 ساخت سرود سازمانی -

 اندازی باشگاه ارتباطاتراه -

 سرمایه گذاری بر روی محصوالت بالکچین و ارزهای دیجیتال -
 

 

 خدمات طبقه هفتم
 

 آفرین:مستندسازی زندگی مدیران و کارآفرینان دانش 

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

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

از اینرو از سال  گردید.خود را نیز همراه برده و این چرخه آزمون و خطا دوباره به نسل بعدی منتقل می

آغاز نمودیم، با حدودا بیش  "آفرینکارآفرینان دانش"بر روی پروژه  ن راکه فعالیت مطالعاتی ما 1395

از یکصد نفر از کارآفرینان بزرگ مصاحبه داشتیم و قصد داریم فرمول موفقیت ایشان در کسب و کارهای 

 "آفرینرآفرینان دانشکا"هایی تحت عنوان مختلف را برای اولین بار در ایران تبدیل به مجموعه کتاب

نقشه راهی ضمن معرفی خود، منتشر نماییم، تا  ایشاناین کتاب را با مشارکت و سفارش  درآورده و

 آفرینی در ایران باشد.های بعدی کارآفرینی و دانشماندگار برای نسل

 



    

 

 

 

 

 سوابق را در وب سایت رسمی این شرکت مشاهده بفرمایید
 

www.yasnahamayesh.ir 
 

 

 
 

ای که در این امید داریم بتوانیم با هم افزایی متخصصین و دانش و تجربه

 ایم در منحصر بفرد ماندن آن شرکت معظم نقش آفرینی کنیم.ها اندوختهسال

-را مرهون شکستتا یادمان نرفته این را هم بگوییم که موفقیت امروزمان 

های دیروزمانیم. روزهایی که بارها دستخوش تغییر و تحول شد تا امروزمان را 

 بسازیم.
 
 

 

http://www.yasnahamayesh.ir/

