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 به نام خدا

 تبلیغاتیموضوع فعالیت شرکت های  موضوع :

 
 

کنند و برندها و کسب و  یم تیفعال یغاتیمختلف تبل یدر حوزه ها یغاتیتبل یشرکت ها
 غاتیخدمات استفاده کنند. تبل نیخود از ا تیتوانند با توجه به نوع و حوزه فعال یکارها م

مشخص با استفاده  یتواند با پرداخت مبلغ یبرند م کیشود که  یگفته م ییبه روش ها
فروش و توسعه خود  شیافزا یقرار دهد و در راستا ریرا تحت تاث داز آن ها مخاطبان خو

 یچون شرکت ها یغاتیاغلب توسط مراکز تبل یو تخصص یحرفه ا غاتیتالش کنند. تبل
گسترده  اریتواند بس یم یغاتیتبل یشرکت ها تیشود. موضوع فعال یانجام م یغاتیتبل

 یغاتیتبل یشرکت ها تینحوه فعال ومقاله را به موضوع  نیرو ا نید، از همو متنوع باش
 .میاختصاص داده ا
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 ستیچ یغاتیتبل شرکت

 
ساخت، برنامه  ،یطراح فیوظا یشود که تمام یگفته م یغاتیبه مراکز تبل یغاتیتبل شرکت

. ردیگ یپروژه بر عهده م یو اجرا انیرا از ابتدا تا پا یغاتیتبل یپروژه ها تیریو مد یز یر
 یها نهیدارند و ممکن است با توجه به نوع آن در زم یانواع مختلف یغاتیتبل یشرکت ها

 .بپردازند غاتیبه صورت گسترده به انواع تبل ایکرده  تیفعال غاتیتبل از یو خاص یتخصص

 

 یها نیو ساخت کمپ یطراح ،یز یتوانند در برنامه ر یم یغاتیتبل یبر آن شرکت ها عالوه
برند بهتر  یغاتیتبل یکنند. با استفاده از خدمات شرکت ها فایا ینقش مهم زین یغاتیتبل
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خدمات  ایکند و محصوالت  یم دایخود را در بازار هدف پ گاهیشده و جا دهیتر د عیو سر
 .رسند یتر به فروش م عیسر زیآن ن

 یغاتیتبل یشرکت ها انواع

 یمختلف یتوانند در حوزه ها یم یغاتیتبل یه شد شرکت هاتر گفت شیکه پ همانطور
شوند، در ادامه با  یم یدسته بند یخود به انواع مختلف تیکنند و بر حسب فعال تیفعال
 .شد دیآشنا خواه یغاتیتبل یانواع شرکت ها نیاز مهم تر یبرخ

 کامل یغاتیتبل شرکت

برند را از ابتدا تا  یغاتیتبل یها تیفعال یتوانند تمام یم یغاتیتبل ینوع شرکت ها نیا
کامل  یغاتیتبل یشرکت ها تیفعال نی. مهم تررندیپروژه در در دست بگ یاجرا یمرحله 

 یانتخاب رسانه و اجرا ،یآگه دیتول ،یز یبرنامه ر ،یساخت، طراح ،یبررس ق،یشامل تحق
الزم در  یتوانند آموزش ها یکامل م یخدمات یبر آن شرکت ها وهشود. عال یم غاتیتبل
 گریارائه دهند. از د یو حقوق یقیاشخاص حق هیبه کل زیو فروش را ن یابیبازار نهیزم

بازار  یز یتوان به برنامه ر یکامل م یخدمات غاتیو تبل یطراح یشرکت ها فیوظا
روابط  ،یتجار  یها شگاهینما یز یبرنامه ر ج،یپک یطراح داد،یرو تیریمد ک،یاستراتژ

 .برندها اشاره کرد میفروش مستق شیو افزا یعموم
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 تیخالق شرکت

 
آن  فهیوظ نیتر یهستند که اصل یغاتیتبل یانواع شرکت ها گریاز د تیخالق یها شرکت

جالب و خالقانه به  یغاتیتبل یشرکت ها با استفاده از تم ها نیاست. ا غاتیها خلق تبل
 نیپردازند. ا یم یر بص غاتیانواع تبل گریو د یغاتیتبل یها نیکمپ یطراح ایساخت 

که  یو در صورت رندیگ یرا بر عهده نم غاتیتبل یادار  راحلاز م کی چیشرکت ها انجام ه
و استفاده از خدمات  افتیدر یبرا دیقرارداد داشته باشد با تیشرکت خالق کیبرند با 

قرار  زیدهد ن یارائه م یغاتیتبل یکه خدمات ادار  گرید یغاتیشرکت تبل کیبا  زین یادار 
 .داد ببندد
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 یتخصص یغاتیتبل شرکت

 غاتیصنعت و حوزه خاص تبل کیدر  دیآ یشرکت ها همانگونه که از نام آن برم نیا
تنها در  یغاتیتبل یشرکت ها یدهند. به عنوان مثال ممکن است برخ یارائه م یتخصص

 .بپردازند یغاتیآموزش و پرورش به ارائه خدمات تبل ایو  یپزشک ،یامالک، امور مال نهیزم

 

 یتعامل یغاتیتبل شرکت

هستند که نوع خدمات  یغاتیتبل یشرکت ها نیاز مهم تر یتعامل یغاتیتبل یها شرکت
شرکت ها  نیتواند متفاوت باشد. ا یم یغاتیتبل یشرکت ها گریمورد ارائه آن ها با د

است.  جیرا جستجو یو موتور ها نترنتیپردازند که در بستر ا یم یاغلب به ارائه خدمات
 ،یغاتیو توسعه شبکه، مشاوره تبل یشرکت ها طراح نیخدمات ا نیاز مهم تر یبرخ

 .باشد یجستجو م یموتور ها یابیو بازار تیوب سا یساز  نهیبه ت،یوب سا یطراح

 

 یاجتماع یرسانه ها شرکت

پردازند.  یم یاجتماع یدر شبکه ها غاتیتنها به تبل یغاتیتبل یاز شرکت ها گرید یبرخ
مختلف  یمحصول در پلتفرم ها یچون ارتقا ییها تیشرکت حول فعال نیا یها تیفعال

ساخت  ن،یآنال یاعتبار برندها در بازارها شیو تلگرام، افزا ترییتو نستاگرام،یمانند ا یمجاز 
 .گردد یم نیآنال اعتبار تیریو مد غاتیتبل

 

 یغاتیتبل یشرکت ها تیفعال نحوه

به دفتر شرکت  یغاتیمشاوره تبل ایعقد قرارداد و  یبرا یمرحله متقاض نیتر ییابتدا در
 تیبا توجه به نوع فعال یغاتیتبل یشرکت ها یغاتیتبل نیکند. مشاور یمراجعه م یغاتیتبل
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پردازند. با مشورت  یخدمات خود م حیخود به ارائه مشاوره و توض تیبرند و حوزه فعال
که از چه  رندیگ یم میابتدا تصم یغاتیتبل یها برند، شرکت نیحبو نظر به خواست صا

 .را داشته باشد یبازده نیشتریبرند استفاده کرد تا ب یتوان برا یم یغینوع تبل

 

شده و بر  نییبرند تع یبرا یغاتیتوسط کارشناسان تبل غاتیتبل ریمس یبر آن تمام عالوه
 یم یغاتیتبل یها یانواع استراتژ  یو طراح یز یبه برنامه ر غاتیتبل نیاساس آن مشاور

 غاتیتبل یاجرا یو پلتفرم مناسب برا یغاتیتبل امیها پ یاستراتژ  نیپردازند. با توجه به ا
 .شود یبرده م شیپ هیتا مرحله اجرا  غاتیتبل ح،یصح تیریشده و با مد نییتع

 

 یغاتیتبل یشرکت ها تیمتداول موضوع فعال سواالت

 مختلف چگونه است؟ یغاتیتبل یاستفاده از شرکت ها نهیهز -۱

مختلف متفاوت است. عالوه بر  یغاتیتبل یشرکت ها یغاتیاستفاده از خدمات تبل نهیهز
 .دارند غاتیانواع تبل یبرا یمتفاوت یمختلف تعرفه ها یغاتیتبل یآن شرکت ها

 

 است؟ رین پذبرند امکا نیگسترده در سطح شهر توسط صاحب غاتیتبل یاجرا ایآ-۲

 غاتیتبل یو اجرا هیتوانند در ته ینم میبرندها و کسب و کارها به طور مستق نیصاحب
به صورت  یو حقوث یقیاز اشخاص حق کی چیه ینقش داشته باشند؛ چراکه از لحاظ قانون

 یتوسط شرکت ها یستیحتما با یغاتیتبل یها تیفعال نیندارد و ا غاتیمستقل اجازه تبل
 .انجام شود یغاتیتبل
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 دارد؟ ییایچه مزا یغاتیتبل یاستفاده از شرکت ها-۳

 غاتیشکل ممکن به تبل نیتوان به موثرتر یم یغاتیتبل یاستفاده از خدمات شرکت ها با
 یتمام یبرا یغاتیتبل یکرد؛ چراکه شرکت ها ینیب شیرا از قبل پ یپرداخت و موانع احتمال

انواع موانع و مشکالت  یتوانند برا یداشته و م یز یبرنامه ر یغاتیتبل یها تیفعال
 .کنند جادیمناسب ا لراه ح شیاز پ یاحتمال
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