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 و شرکت های تبلیغاتیتفاوت کانون  موضوع :

 
امروز است که با استفاده از آن فروش  یایدر دن یارتباط یابزارها نیاز مهم تر غاتیتبل

شود که  یگفته م یتیبه هر نوع فعال غاتیشود. تبل یمحصوالت و ارائه خدمات آسان م
برند پرداخته و  کیمحصوالت و خدمات  یمختلف به معرف یدر آن با استفاده از ابزارها

با استفاده از  غاتیشود. تبل یکسب و کار م نیو مخاطب فروش شیباعث افزا تیدر نها
خواهند  یبازده یزمان غاتیحال تبل نیقابل انجام است؛ با ا یادیز یابزارها و کانال ها

 یغاتیتبل یانجام شود. شرکت ها غاتیتبل ژهیداشت که توسط افراد متخصص در مراکز و
تا اجرا برعهده  یغات را از مرحله طراحیهستند که تبل یاز مراکز  یغاتیتبل یو کانون ها

حال  نیو مشابه به نظر برسند با ا کسانیمراکز ممکن است در نگاه اول  نیا رند؛یگ یم
مقاله به  نیبا هم دارند که در ادامه ا یادیز یتفاوت ها یغاتیتفاوت کانون و شرکت تبل

 .پرداخت میتفاوت ها خواه نیا یبررس
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 ستیچ یغاتیتبل شرکت

 
شود که به صورت مستقل در توسعه و  یگفته م یحقوق یتیبه شخص یغاتیتبل شرکت

 کیکند.  یم فایا یکسب و کار نقش مهم کی یغاتیو تبل یابیبرنامه بازار یآماده ساز 
خاص به ارائه خدمات بپردازد.  یا نهیدر زم ایتواند به صورت گسترده  یم یغاتیشرکت تبل

را از مراکز مربوطه داشته  یغاتیتبل یها تیفعال یبرا زمال یمجوز ها یشرکت ها تمام نیا
داده و بر کار  یمجموعه در خود جا ریز کیرا به عنوان  یغاتیتبل یتوانند کانون ها یو م

مراکز گسترده ارائه دهنده خدمات  یغاتیتبل یمراکز نظارت کنند. در واقع شرکت ها نیا
 .مجموعه خود قرار دهند ریرا ز یاتغیلمراکز تب گریتوانند د یهستند که م یغاتیتبل

 



 

 

 

 

 021-88640194الی  6 :شماره تماس                              Mayapaint.ir  :آدرس سایت   
 

 

4 

 ستیچ یغاتیتبل کانون

سازمان بزرگ  کیشود که تحت نظارت  یکوچک گفته م یغاتیبه مراکز تبل یغاتیتبل کانون
 یم تیبرزرگ تر به فعال یغاتیتبل یشرکت ها ای یتر مانند سازمان فرهنگ و ارشاد اسالم

خدمات  نیا یدهند ول یارائه م یغاتیمراکز اغلب خدمات مشابه شرکت تبل نیپردازد. ا
 یالزم برا زاتیتجه یغاتیتبل یسازمان ها نیاغلب ا چراکههستند؛  یبه صورت عموم

مراحل  دیبا یغاتیتبل یرا نخواهند داشت. کانون ها یتخصص یدر حوزه ها غاتیانجام تبل
 یغاتیخود را به شرکت تبل ازیتوانند صاحب امت یخاص، م یطیو با داشتن شرا یادار 
در مجموعه  ایشود  یمحسوب م یغاتیکانون تبل کیخود  یغاتیشرکت تبل کیکنند.  لیتبد

 کیتواند  ینم یغاتیکانون تبل کیشود؛ اما  یم یغاتیچند کانون  تبل ای کیخود شامل 
 .شود یآن ط یپروسه حقوق نکهیباشد مگرا یغاتیشرکت تبل

 یغاتیشرکت تبل خدمات
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 کیآن ها در  یدهند که نام بردن تمام یارائه م یخدمات گسترده ا یغاتیتبل یها شرکت
 یقادر است هر نوع تقاضا یغاتیتوان گفت شرکت تبل یم ی. به طور کلستیمقاله ممکن ن

 کیکه  یخدمات نیاز متداول تر یبرند داشته باشد را برطرف کند. برخ کیکه  یغاتیتبل
 :است ریکسب و کار ها و برند ها ارائه دهد، شامل موارد ز بهتواند  یم یغاتیشرکت تبل

 .یغاتیتبل دهیا شنهادیو پ یطراح

 .غاتیانواع تبل یو اجرا یطراح

 .غاتیتبل یفضا و زمان اجرا رزو

 .یغاتیتبل یها نیکمپ یو اجرا یطراح

 .کسب و کار یها تیالزم در حوزه فعال یو پژوهش ها قاتیتحق انجام

 .یغاتیتبل یبانیخدمات پشت ارائه

 .غاتیانواع تبل تیریو مد یطراح ،یز یر برنامه

 .یغاتیتبل یاستراتژ  ساخت

 .یبایاطالعات بازار یساز  کپارچهیو  ادغام

 .یغاتیتبل یها نهیهز یبودجه و صورتحساب ها تیریمد

 یغاتیشرکت تبل انواع

ممکن است به صورت گسترده به  یغاتیتبل یتر گفته شد شرکت ها شیکه پ همانطور
 یاساس شرکت ها نیکنند. بر هم تیفعال یدر حوزه تخصص ایارائه خدمات بپردازند و 

 .شوند یم میبه دو نوع تقس یغاتیتبل
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 یغاتیتبل یمدوالر. در شرکت ها یغاتیتبل یخدمات کامل و شرکت ها یغاتیتبل یها شرکت
نوع شرکت  نیشود. ا یفراهم م یابیمحدوده ارائه خدمات بازار نیتر عیخدمات کامل، وس

 اریدر اخت میرا به صورت مستق یمشتر  ازیمورد ن یغاتیخدمات تبل یتمام یغاتیتبل
کامل  یغاتیشرکت تبل کی زیمدوالر ن یغاتیدهد. شرکت تبل یقرار م انیو متقاض انیمشتر

حال با توجه به  نیباشد؛ با ا یم یمشتر  ازیاست که قادر به ارائه همه خدمات مورد ن
 .پردازد یخدمات خاص م یکسب و کار، به ارائه برخ یحوزه تخصص

 

 یغاتیکانون تبل خدمات

بوده و به تبع آن خدمات  یغاتیکوچک تر از شرکت تبل یغاتیسازمان تبل کی یغاتیتبل کانون
تواند با شناخت بازار مورد نظر  یم یکانون خدمات کیدهد.  یارائه م زین یمحدودتر 

 یکسب و کار پرداخته و تمام یبرا یغاتیتبل یو ساخت استراتژ  یکسب و کار به طراح
. رندیرا بر عهده بگ یغاتیتبل یها یها و آگه لبوردیخالقانه ب یپرداز  دهیو ا یامور طراح

 یغاتیتبل یها نیپکم یو اجرا یقادر خواهند باود به طراح یغاتیتبل یعالوه بر آن کانون ها
 نیکنند. مشاور ییخود راهنما یغاتیتبل ریمس یرا از ابتدا یبپردازد و مشتر  ییساده و ابتدا

 جهیبه نت دنیشما را از ابتدا تا رس غاتیخواهند بود، تبل قادر یغاتیتبل یحاضر در کانون ها
 یبه ارائه مشاوره تخصص یبه به صورت تخصص نهیزم نیکرده و در ا تیریدلخواه مد

 .بپردازند

 

به واسطه دارند.  ازیتر ن یارائه خدمات تخصص یبرا یغاتیتبل یحال، کانون ها نیا با
 نیکنند؛ از هم یم تیفعال یغاتیتبل یشرکت ها تیریاغلب تحت مد یغاتیتبل یکانون ها

 نیا انیو متقاض انیو سئو مشتر تیسا یمانند طراح یارائه خدمات تخصص یرو برا
 .دهند یمرتبط ارجاع م یغاتیتبل یخدمات را به شرکت ها
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 یغاتیکانون تبل ای یغاتیتبل شرکت

 یمحسوب م یغاتیکنند، کانون تبل یم تیفعال غاتیکه در حوزه تبل ییسازمان ها اغلب
اغلب کسب و  ازیکه مورد ن ییابتدا یغاتیارائه خدمات تبل یبرا یمراکز همگ نیشوند. ا

کسب و  یبرا غاتیبه شروع تبل ازیکه ن یدر صورت نیمناسب هستند؛ بنابرا کارها هستند،
 نیبه ا دیتوان یم د،یبه مشاوره افراد متخصص دار ازین غاتیتبل نهیدر زم ای دیکار خود دار

توانند  یم یغاتیتبل یوجود، شرکت ها نی. با ادیمراجعه کن یغاتیتبل یشرکت ها ایمراکز 
 یرو در صورت نیشما فراهم کنند؛ از هم یبرا ریمس یاز همان ابتدا یخدمات گسترده تر 

شرکت  کیبا  یهمکار  د،یکسب و کار خود دار یابر یغاتیبلند مدت تبل یکه برنامه ها
 .تر باشد دیشما مف یتواند برا یم یغاتیتبل

 

 یغاتیبا کانون تبل یغاتیمتداول تفاوت شرکت تبل سواالت

 یغاتیتبل یبا کانون ها یغاتیتبل یشرکت ها یغاتیاستفاده از خدمات تبل نهیهز  ایآ-۱
 متفاوت است؟

 افتیدر یغاتیتبل یها تیدر قبال انجام فعال یکمتر  نهیاغلب هز یغاتیتبل یکانون ها بله؛
ارائه  یتر  یتر و تخصص تیفیخدمات با ک یغاتیتبل یوجود شرکت ها نیکنند. با ا یم
 .کنند یم افتیدر زین یشتر یب نهیدهند و به تبع آن هز یم
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 چگونه است؟ یغاتیتبل یبا شرکت ها ینحوه همکار -۲

 

 نیبا ا یبا تماس تلفن دیتوان یم یغاتیتبل یبا شرکت ها یبه همکار  لیصورت تما در
به  یادامه همکار  یبرا یبه صورت حضور  لیو در صورت تما دیشرکت ها در ارتباط باش

 .دیشرکت ها مراجعه کن نیا

 

 استفاده کرد؟ یغاتیتبل یتوان از خدمات کانون ها یچگونه م-۳

شود.  یانجام م یقرارداد همکار  کیپس از بستن  یغاتیتبل یاز خدمات کانون ها استفاده
گرفته و  یشرکت ها مشاوره تلفن نیاز ا یابتدا به صورت تلفن دیتوان یم لیدر صورت تما

 . دیمراجعه  کن یبه صورت حضور  یمکار ادامه ه یسپس برا

 

  www.mayapaint.ir منبع :

 

http://www.mayapaint.ir/

