ﻣـﺎﮐﺎن ﻣﻬـﺮپـﻮﯾﺎ و ﻫـﻤﮑـﺎران
راﻫـــــبــــــــــﺮان ﺧــــــــﻼق ﺻـــــﻨــﻌــﺖ ﺗــــﺒــــﻠﯿــــﻐــــﺎت

ﻣﻦ ﻣﺎﮐﺎن ﻣﻬﺮپﻮﯾﺎ ﻫﺴﺘﻢ و از ﺳﺎل  ۱۳۷۸در ﺻﻨﻌﺖ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
راﻫبﺮ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ،ﻣﺪیﺮ ﺧﻼﻗﻪ ،ﻣﺪیﺮ ﻫﻨﺮی و ﮐﺎرﮔﺮدان ﺣﻀﻮر دارم.
دﺳﺘﺎورد ایﻦ ﺳﺎلﻫﺎ ،ﻫﻤﮑﺎری در پﺮوژهﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﺎزارﯾﺎبﯽ و
ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت بﺮﻧﺪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔی در ﺻﻨﺎیﻊ ﻣﺘﻔﺎوت ) ،fmcgﺧﻮدرو،
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ،ﻫﺎیﺗﮏ ،ﺧﺪﻣﺎت و…( بﻮده اﺳﺖ.
از ﺳﺎل  ۹۵ﺑﻪ ﺷلک ﻓﺮﯾﻠﻨﺴﺮ ﮐﺎر ﺧﻮد را اداﻣﻪ دادهام و ﻣﺴتﻘﯿﻤﺎ در ﮐﻨﺎر
 ۳۴بﺮﻧﺪ ﺑﻪ ﭘﯿﺸبﺮد اﻫﺪاف ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗی آنﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﺮدهام.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ایﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻪ ﻃﺮاﺣی و اﺟﺮای بﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗی ﮐﺎری
ﮔﺮوﻫی اﺳﺖ ،ﻫﻤﮑﺎران ﻓﺮﯾﻠﻨﺴﺮ ﺗﺮاز اوﻟی را در ﺑﺨﺶﻫﺎی اﺳﺘﺮاتﮋی
ارﺗﺒﺎﻃی ،ارﺗﺒﺎﻃﺎت بﺮﻧﺪ ،اﯾﺪهپﺮدازی ،دیﺰایﻦ ،دﯾﺠﯿﺘﺎل BTL ،و ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻓﯿﻠﻢ ﮐﻨﺎر ﺧﻮد دارم ﺗﺎ پﺮوژهﻫﺎ ﺑﻪ بﻬﺘﺮیﻦ ﻧﺤﻮ ﺑﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم بﺮﺳﻨﺪ.

ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻮرد ﻣﻦ:
ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﺳیﻨﻤﺎ ،داﻧﺸﮑﺪه ﻫﻨﺮﻫﺎی زﯾﺒﺎی داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان
ﻣﺪرس داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻤی ﮐﺎربﺮدی ،داﻧﺸﮕﺎه ﻫﻨﺮ ﭘﺎرس ،ﻣﺪرﺳﻪ اﯾﻨﻮرس ،ﻣﺪرﺳﻪ
ﺑﺎزارﯾﺎبﯽ ﺗﻬﺮان ،رﻫﻨﻤﺎ ﮐﺎﻟﺞ… ،
ﻣﺪیﺮ ﭘﻠﺘﻔﺮم ایﺮانادز ،ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻓﻌﺎﻻن ﺻﻨﻌﺖ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ایﺮان
داور ﺟﺸﻨﻮاره ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻧیﻮیﻮرک ۲۰۲۲

ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﻦ:
بﺮای آﺷﻨﺎیﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ پﺮوژهﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻦ و ﻫﻤﮑﺎراﻧﻢ روی ﺗﺼﻮیﺮ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ و
ﯾﺎ ایﻦ ﺳﺎﯾﺖ را ﺑبﯿنﯿﺪmodendo.ir :

ﺧﺪﻣﺎﺗی ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻫﻤﮑﺎراﻧﻢ اراﯾﻪ ﻣیﮐﻨﯿﻢ:
 -۱ﺗﺪوﯾﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺮﻧﺪ

 -۲ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﻤﭙﯿﻦ

 -۳ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ،ﺷﺮﮐﺘﯽ و ﻣﺴﺘﻨﺪ
 -۴دﯾﺰاﯾﻦ ﮐﻤﭙﯿﻦﻫﺎی ﻣﺤﯿﻄﯽ

 -۵ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی و اﺟﺮای ﮐﻤﭙﯿﻦﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل

 -۶ﻣﺸﺎوره ﺧﺮﯾﺪ رﺳﺎﻧﻪ

 -۷اﯾﺪهﭘﺮدازی و اﺟﺮای ﮐﻤﭙﯿﻦﻫﺎی BTL

ﺷیﻮه ﻫﻤﮑﺎری:
 -۱ﻫﻤﮑﺎری پﺮوژهﻣﺤﻮر
در ایﻦ ﻣﺪل ﻫﻤﮑﺎری ،ﭘﺲ از ﺗﻌﺮﯾﻒ ﯾﮏ پﺮوژه ،اﻋﻢ از ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﻃﺮاﺣی و اﺟﺮای ﮐﻤپیﻦ
و ﯾﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﯿﻠﻢ و ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗی دﯾﮕﺮ ،ﻣﻦ و ﺳﺎیﺮ ﻫﻤﮑﺎراﻧﻢ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن پﺮوژه درﮐﻨﺎر
بﺮﻧﺪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ بﻮد.

 -۲ﻣﺸﺎورهی ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ
در ایﻦ ﻣﺪل ﻫﻤﮑﺎری ،ﻣﻦ بﺮای ﻃﺮاﺣی و اﺟﺮای پﺮوژهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺑﺎزهی زﻣﺎﻧی ﻣﺸﺨﺺ
در ﮐﻨﺎر بﺮﻧﺪ ﺣﻀﻮر دارم ﺗﺎ ﺑﻪ ﭘﯿﺸبﺮد بﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗی ﮐﻮﺗﺎه و ﻣﯿﺎنﻣﺪت بﺮﻧﺪ ﯾﺎری رﺳﺎﻧﻢ.
بﺮای ﭘﯿﺸبﺮد ﻫﺮ بﺮﻧﺎﻣﻪ از ﻫﻤﮑﺎراﻧی ﮐﻪ دارم دﻋﻮت ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد ﺗﺎ در ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز در
ﺗﯿﻢ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﻧﺪ و ﺟﺎﻫﺎی ﺧﺎﻟی را ﺑﺎ ﺗﺨﺼﺺﺷﺎن پﺮ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎی ﻫﻤﮑﺎری پﺮوژهﻣﺤﻮر

ﮐﺎرﮔﺮداﻧی

ﺧﻼﻗﯿﺖ

ﮐﺎرﮔﺮداﻧﯽ ﻓﯿﻠﻢ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﯾﮏ ﺗﺎ دو
روز

 ۲۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن

)ﺑﻪ ازای ﻫﺮ روز اﺿﺎﻓﻪ  ۷ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن(

 ۱۵درﺻﺪ ﮐﻞ ﺑﺮآورد
ﻫﺮ روز  ۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن

ﺷﺮﮐﺖ در ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺸﺎوره و اﯾﺪهپﺮدازی

ﻫﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﯾﮏ ﻣﯿﻠیﻮن ﺗﻮﻣﺎن

ﻧﮕﺎرش ﺳﻨﺎریﻮ بﺮای ﻓﯿﻠﻢ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗی

ﻫﺮ ﺳﻨﺎریﻮ  ۵ﻣﯿﻠیﻮن ﺗﻮﻣﺎن

ﺗﻬﯿﻪﮐﻨﻨﺪﮔﯽ

ﻧﮕﺎرش ﺳﻨﺎریﻮ بﺮای ﮐﻮرپﻮرﯾﺖ وﯾﺪیﻮ

ﻫﺮ ﺳﻨﺎریﻮ  ۱۵ﻣﯿﻠیﻮن ﺗﻮﻣﺎن

ﺑﺎزدﯾﺪ ﻟﻮﮐﯿﺸﻦ ﺧﺎرج از ﺗﻬﺮان

ﻃﺮاﺣی ﮐﻤپیﻦ

از  ۸۰ﺗﺎ  ۲۰۰ﻣﯿﻠیﻮن ﺗﻮﻣﺎن

ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎی ﻫﻤﮑﺎری ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ
ﺷﺮﮐﺖ در ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺸﺎوره و اﯾﺪهپﺮدازی
 ۱۲ﺳﺎﻋﺖ در ﻣﺎه
ﺗﻮﺳﻌﻪی ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ۱۰اﯾﺪه در ﻣﺎه بﺮای
رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ

 ۳۰ﻣﯿﻠیﻮن ﺗﻮﻣﺎن

ﻧﮕﺎرش ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ۸ﺳﻨﺎریﻮ بﺮای ﻓﯿﻠﻢ
ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗی

ﻧﮑﺎت:
• ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎی اﻋﻼم ﺷﺪه ﺣﺪودی اﺳﺖ و ﻗﺎﻋﺪﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺑﻌﺎد ﮐﺎر ﮐﻤﺘﺮ ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
• ایﻦ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺷﺨﺼی اﺳﺖ و اﻓﺮادی ﮐﻪ درﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻣﻌﺮﻓی ﻣیﺷﻮﻧﺪ ،دﺳﺘﻤﺰد ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪای ﻃبﻖ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺧﻮد درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.
• ﮐﻠﯿﻪی ﮐﺴﻮرات ﻗﺎﻧﻮﻧی اﻋﻢ از ﺑﯿﻤﻪ ،ﻣﺎﻟﯿﺎت و اﻣﺜﺎل آن ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺘی ﻧﻬﺎیﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
• ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺪت زﻣﺎن ﻫﻤﮑﺎری ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ  ۳ﻣﺎه اﺳﺖ و دﺳﺘﻤﺰد ﺗﻮاﻓﻘی ﻣﺎه اول ،در اﺑﺘﺪای ﻫﻤﮑﺎری درﯾﺎﻓﺖ ﻣیﺷﻮد.
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