i

r

a

n

r

e

s

a

n

.

c

o

m

ﻓﻬـــﺮﺳﺖ

1

آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﯾﺮان رﺳﺎن

2

ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺗﯿﻢ اﯾﺮان رﺳﺎن

آﻏﺎز ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ

3

ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن

11

اداﻣﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ

3

دﻓﺘﺮ ﻣﺮﮐﺰی اﯾﺮان رﺳﺎن

12

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﺎرج از اﯾﺮان

4

ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺧﺪﻣﺎت اﯾﺮان رﺳﺎن

13

ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﯾﺖ

5

ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﯾﺖ

14

رﺳﺎﻟﺖ اﯾﺮان رﺳﺎن

6

ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺳﺌﻮ ﺳﺎﯾﺖ

18

ﻣﺠﻮز ﻫﺎ و ﺷﻌﺐ

7

ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

22

ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﻫﺎی اﯾﺮان رﺳﺎن

8

ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت آﻧﻼﯾﻦ

26

ارزش ﻫﺎی اﯾﺮان رﺳﺎن

8

ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﻣﺎ

30

ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز اﯾﺮان رﺳﺎن

8

9

آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﯾﺮان رﺳﺎن:
ﺷﺮﮐﺖ دﯾﺠﯿﺘﺎل ﻣﺎرﮐﺘﯿﻨﮓ اﯾﺮان رﺳﺎن از ﺳﺎل  1392ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را در ﺣﻮزه
دﯾﺠﯿﺘﺎل ﻣﺎرﮐﺘﯿﻨﮓ ﺑﺎ ﻫﺪف آﺷﻨﺎﯾﯽ و وارد ﮐﺮدن ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزار

Get
!Market..
2

دﯾﺠﯿﺘﺎل )آﻧﻼﯾﻦ( آﻏﺎز ﻧﻤﻮد .اﯾﺮان رﺳﺎن ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪی از ﺗﯿﻢ ﺟﻮان و ﭘﻮﯾﺎی ﺧﻮد
ﻫﻤﻮاره در ﺗﻼش ﺑﻮد ﺗﺎ ﺳﻄﺢ ﮐﯿﻔﯽ ﺑﺎزار دﯾﺠﯿﺘﺎل اﯾﺮان را ارﺗﻘﺎ داده و ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد
ﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

آﻏﺎز ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ :
اﯾﺮان رﺳﺎن در اﺑﺘﺪای ﻋﻤﺮ در ﺳﺎل  1392ﺗﻤﺎم ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺧﻮد را ﺑﺮروی ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺑﺎزار
ً
ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام در اﯾﺮان ﻗﺮار داد .ﺑﻄﻮری ﮐﻪ در
ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
آن زﻣﺎن در اﯾﺮان ﻫﯿﭻ دﯾﺪی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎزار اﯾﻨﻔﻠﻮﺋﻨﺴﺮی وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ .اﻣﺎ اﯾﺮان
رﺳﺎن ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎزار ﺗﻮاﻧﺴﺖ اوﻟﯿﻦ ﭘﯿﺞ 1ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻓﺎﻟﻮﺋﺮی را در ﺻﻨﻌﺖ زﯾﺒﺎﯾﯽ
ﺑﺎ ﻧﺎم اﯾﺮان ﺑﯿﻮﺗﯽ در ﺳﺎل  1393راه اﻧﺪازی ﻧﻤﺎﯾﺪ.

اداﻣﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ :
ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎزار ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در اﯾﺮان ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ .اﯾﺮان رﺳﺎن ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺧﻮد را ﺑﺮروی ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺳﺌﻮ و
ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺮای ﻣﻮﺗﻮر ﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻗﺮار داد .ﺑﻄﻮری ﮐﻪ ﻃﯽ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎی
اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻟﯿﻨﮏ  1را در ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﻠﻤﺎت ﻓﺮوﺷﮕﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻟﻮازم آراﯾﺸﯽ ﺑﺎ ﻣﻮ ﺗﻦ رو ﮐﺴﺐ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻨﺠﺎ ﺑﺴﻨﺪه ﻧﮑﺮدﯾﻢ و ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺧﻮدﻣﺎن را ﮔﺴﺘﺮش دادﯾﻢ .اﯾﺮان رﺳﺎن در ﺳﺌﻮ ﺑﺴﯿﺎری از ﺻﻨﻌﺖ
ﻫﺎ در اﯾﺮان ورود ﭘﯿﺪا ﮐﺮد و ﺗﻮاﻧﺴﺖ در ﻣﺪت زﻣﺎن ﺣﻀﻮر ﺧﻮد ﺑﯿﺶ از  100ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر را در ﻣﻮﺗﻮر ﻫﺎی
ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﻪ رﺗﺒﻪ ﻫﺎی ﺑﺎﻻ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
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ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﺎرج از اﯾﺮان :
ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﯽ ﺗﯿﻢ اﯾﺮان رﺳﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را از ﺳﻄﺢ اﯾﺮان ﻓﺮاﺗﺮ ﺑﺮده و ﺷﺮوع ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﺧﺎرج از اﯾﺮان ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،اﯾﺮان رﺳﺎن در ﻃﻮل ﻣﺪت ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد
ﺳﺌﻮ ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را ﺑﺎ  3زﺑﺎن در ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮐﺸﻮر اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﺟﻼل اﺣﻤﺪ ﮔﺮوپ و ...

اﯾﺮان رﺳﺎن ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﭼﻨﺪ ﭘﺮوژه ﺳﺌﻮ ﺑﺼﻮرت ﻣﺤﻠﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﮐﺎﻧﺎدا ،اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ و ﻋﻤﺎن ،ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ داﻧﺶ و ﺗﺨﺼﺺ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﮕﺬارد.
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ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﯾﺖ :
ﻣﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﺗﻼش ﺑﻮدﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺑﺴﺘﺮ را ﺑﺮای ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻫﺎ ﻓﺮاﻫﻢ آورﯾﻢ .ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﺑﺴﺘﺮ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ،ﺳﺎﯾﺖ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ،ﺗﯿﻢ
اﯾﺮان رﺳﺎن ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﺗﻼش ﺑﻮده ﺗﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﻼﻗﯿﺖ ،آﻧﺎﻟﯿﺰ و ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی اﯾﺪه

Web
Design

ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺑﺴﺘﺮ را ﺑﺮای ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻫﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻃﺮاﺣﯽ

ﺳﺎﯾﺖ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
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رﺳﺎﻟﺖ اﯾﺮان رﺳﺎن :
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﻣﺎ از اﺑﺘﺪای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد در ﺗﻼش ﺑﻮده اﯾﻢ ﺗﺎ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎی
ﺳﻨﺘﯽ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺪرن ﺷﺪن و آﻧﻼﯾﻦ ﺷﺪن ﻫﺪاﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ .ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﺸﮑﻼت زﯾﺮﺳﺎﺧﺘﯽ
و اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ در ﮐﺸﻮر در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮده و ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺳﻌﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ دارﯾﻢ ﮐﻪ ﻫﺪف ﺧﻮد
را ﺑﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﻢ و ﺗﺎ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﺪف دﺳﺖ از ﺗﻼش ﺑﺮﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ.

اﻣﺮوز ﻣﺎ آﻣﺎده اﯾﻢ ﺗﺎ ﭘﯿﻤﺎن ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﺴﺘﻪ و اﻓﺘﺨﺎر اﯾﻦ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺮﻧﺪ
ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎره  1ﺑﺎزار آﻧﻼﯾﻦ ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﻢ

ﺷﻌﺎر ﻣﺎ ﻫﻤﻮاره اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﺮان رﺳﺎن ﺑﺎزار را ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ).(!GET MARKET
ﭘﺲ ﺑﺎ اﻋﺘﻘﺎدی راﺳﺦ ﺷﻤﺎ را در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﻫﻤﯿﺎری ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ.
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ﻣﺠﻮز ﻫﺎ و ﺷﻌﺐ :
ﺷﻌﺒﻪ ﻣﺮﮐﺰی اﯾﺮان رﺳﺎن در ﻗﻠﺐ ﭘﺎرک ﻓﻨﺎوری و اﻃﻼﻋﺎت اﯾﺮان ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺴﺐ
و ﮐﺎر ﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ در آﻧﺠﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارﻧﺪ ﻗﺮار دارد .اﯾﺮان رﺳﺎن در  2ﺷﻌﺒﻪ ﯾﮑﯽ در ﭘﺎرک
ﻓﻨﺎوری ﭘﺮدﯾﺲ و دﯾﮕﺮی در ﺷﻌﺒﻪ دوم ﭘﺎرک ﻓﻨﺎوری واﻗﻊ در ﻣﺤﻠﻪ اﻗﺪﺳﯿﻪ در ﺗﻬﺮان
ﻗﺮار دارد .اﻓﺘﺨﺎر دارﯾﻢ ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻫﺎی ﻓﻌﺎل در ﭘﺎرک ﻓﻨﺎوری و اﻃﻼﻋﺎت
اﯾﺮان ﺑﻪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ دﯾﺠﯿﺘﺎل و ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻫﺎی اﯾﻦ ﺣﻮزه
ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ آﺷﻨﺎ ﺷﻮﻧﺪ.
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ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﻫﺎی اﯾﺮان رﺳﺎن
ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻫﺎ ﺑﺮای ورود ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﺑﺴﺘﺮ آﻧﻼﯾﻦ
اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻤﮑﻦ
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻗﻮی و ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻫﺎ
اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺎزدﯾﺪ و ﻓﺮوش ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن

ارزش ﻫﺎی اﯾﺮان رﺳﺎن
ﺑﺮﺧﻮرداری از ﺗﯿﻢ ﺣﺮﻓﻪ ای و ﺧﻼق
ﺑﺮوز ﺑﻮدن اﻃﻼﻋﺎت و اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی روز دﻧﯿﺎ
ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻫﺎ از  0ﺗﺎ  100ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
اراﺋﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ در ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺳﺮﻋﺖ

ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز اﯾﺮان رﺳﺎن
اوﻟﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻤﮕﺎم ﺳﺎزی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ ﺑﻪ آﻧﻼﯾﻦ
ﻣﻌﺮﻓﯽ دﯾﺠﯿﺘﺎل ﻣﺎرﮐﺘﯿﻨﮓ اﯾﺮان در ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ
ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از  1ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد و اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺮوش
اﺷﺘﻐﺎل زاﯾﯽ ﺑﺮای ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﮐﺸﻮر در ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ

8

Iran resan
ﻧﯿﻤﺎ رﺟﺐ زاده

ﺻﺎدق ﺳﻠﺤﺸﻮری

Business Development Manager

Digital Marketing Manager

ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ  MBAاز داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان،

ﻣﺸﺎور ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ ﮐﺸﻮر در زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺌﻮ و دﯾﺠﯿﺘﺎل ﻣﺎرﮐﺘﯿﻨﮓ،

ﻣﺪﯾﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر

ﻣﺸﺎور ﺑﺮﻧﺪ و ﻣﺪﯾﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﯿﺶ از  ٤٠ﺑﺮﻧﺪ ﻣﻄﺮح در ﺳﻄﺢ
ﮐﺸﻮری و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ
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ﻣﺪﯾﺮ دﯾﺠﯿﺘﺎل ﻣﺎرﮐﺘﯿﻨﮓ

ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻓﻨﺎوری و اﻃﻼﻋﺎت از داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ﺷﻤﺎل

ﻣﺪﯾﺮ ﺳﺌﻮ

ﻣﺪﯾﺮ ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﯾﺖ

ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺗﻮﺳﻌﻪ

اﻟﻬﺎم ﻧﻮروزی

ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺳﺌﻮ

ﻣﺮﯾﻢ داﯾﯽ

ﻣﻬﺮﻧﺎز ﻧﯿﮏ ﻣﺮام

ﻣﺪﯾﺮ ﻫﻨﺮی

ﻣﺪﯾﺮ ﭘﺮوژه داﺧﻠﯽ

ﺷﺎﻫﺮخ ﻋﺰﺗﯽ

ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ذواﻟﻌﻠﯽ

اﻣﯿﺮ ﻗﯿﺎﺳﯽ

ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻓﺮوش

ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ واﺣﺪ UI/UX

ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻓﺮوش

Our Team
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ﻣﻬﺮی ﻣﺮداﻧﯽ

ﻓﺎﺋﺰه ﭼﻨﺎن

ﻧﺎزﻧﯿﻦ ﮐﺎﻇﻤﯽ

11

دﻓﺘﺮﻣﺮﮐﺰی اﯾﺮان رﺳﺎن

12

Our Services
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺧﺪﻣﺎت اﯾﺮان رﺳﺎن

ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﯾﺖ
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ﺧﺪﻣﺎت ﺳﺌﻮ

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت آﻧﻼﯾﻦ

.1ﻣﺮاﺣﻞ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت

ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﯾﺖ اﯾﺮان رﺳﺎن ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟
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آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﯾﺖ اﯾﺮان رﺳﺎن

ﭘﺮ ﮐﺮدن ﻓﺮم درﺧﻮاﺳﺖ ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﯾﺖ
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﯾﺖ

از ﺷﺮﮐﺖ اﯾﺮان رﺳﺎن را دارﯾﺪ ﺑﻪ ﻟﯿﻨﮏ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و
ﻓﺮم درﺧﻮاﺳﺖ را ﭘﺮ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

https://survey.porsline.ir/s/IUaXfTn

ﺑﺮرﺳﯽ و آﻧﺎﻟﯿﺰ درﺧﻮاﺳﺖ
در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ،ﻓﺮم ﭘﺮ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻤﺎ ﺑﺼﻮرت ﮐﺎﻣﻞ آﻧﺎﻟﯿﺰ و
ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺪت زﻣﺎن اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژه ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ

ﻓﺎﺋﺰه ﭼﻨﺎن
ﻣﺪﯾﺮ ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﯾﺖ
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ﺗﻌﺪاد ﭘﺮوژه ﻫﺎی در دﺳﺖ اﯾﺮان رﺳﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﺗﯿﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه

ﺟﻬﺖ ﺗﺎﯾﯿﺪ اﻣﮑﺎن درﯾﺎﻓﺖ ﭘﺮوژه ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺗﺎﯾﯿﺪ اﻣﮑﺎن درﯾﺎﻓﺖ ﭘﺮوژه

ارﺳﺎل ﭘﺮوﭘﻮزال ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﯾﺖ ﺣﺮﻓﻪ ای
در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺮوﭘﺰال ﺟﺎﻣﻊ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی
ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﺟﻬﺖ ﯾﮏ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت و ﻣﻄﻠﻮب

ارﺳﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺟﻠﺴﻪ آﻧﻼﯾﻦ
در ﺻﻮرت ﺗﺎﯾﯿﺪ ﭘﺮوﭘﻮزال از ﻃﺮف ﻣﺸﺘﺮی ﻃﯽ ﯾﮏ ﺟﻠﺴﻪ

آﻧﻼﯾﻦ ﭘﺮوﭘﻮزال ارﺳﺎل ﺷﺪه ﺑﺼﻮرت ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺗﺪوﯾﻦ ﻗﺮارداد و آﻏﺎز ﺑﻪ ﮐﺎر
در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ از ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﺪن ﭘﺮوﭘﻮزال ﺗﺪوﯾﻦ

ﻗﺮارداد اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
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ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﯿﻢ ﭘﺮوژه
در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺗﯿﻢ اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﯾﺮ ﭘﺮوژه ﺧﺎﻧﻢ ﻧﯿﮏ

ﻣﺮام ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﻣﻬﺮﻧﺎز ﻧﯿﮏ ﻣﺮام
ﻣﺪﯾﺮ ﭘﺮوژه داﺧﻠﯽ

اراﺋﻪ ﮔﺰارش ﻫﺎی دﻗﯿﻖ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه اﯾﺮان رﺳﺎن ،در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﭘﺮوژه

ﮔﺰارﺷﺎت ﺑﺼﻮرت ﻣﻨﻈﻢ و دﻗﯿﻖ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮی ارﺳﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺗﺤﻮﯾﻞ ﭘﺮوژه و آﻣﻮزش
در ﻣﺮﺣﻠﻪ آﺧﺮ ﭘﺮوژه ﺑﺼﻮرت ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺤﻮﯾﻞ داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و
آﻣﻮزش ﻫﺎی ﻻزم ﺟﻬﺖ ﮐﺎر ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺖ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮارد ﺑﺼﻮرت
وﯾﺪﺋﻮﯾﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﯿﻢ اﯾﺮان رﺳﺎن ﺗﺪوﯾﻦ و ارﺳﺎل ﻣﯿﺸﻮد.
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.2ﻣﺮاﺣﻞ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت

ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺳﺌﻮ ﺳﺎﯾﺖ اﯾﺮان رﺳﺎن ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟
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آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﯾﺖ اﯾﺮان رﺳﺎن

ﭘﺮ ﮐﺮدن ﻓﺮم درﺧﻮاﺳﺖ ﺳﺌﻮ ﺳﺎﯾﺖ
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺳﺌﻮ ﺳﺎﯾﺖ از
ﺷﺮﮐﺖ اﯾﺮان رﺳﺎن را دارﯾﺪ ﺑﻪ ﻟﯿﻨﮏ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و ﻓﺮم
درﺧﻮاﺳﺖ را ﭘﺮ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

https://survey.porsline.ir/s/6ZZWvNO

ﺑﺮرﺳﯽ و آﻧﺎﻟﯿﺰ درﺧﻮاﺳﺖ
در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻓﺮم ﭘﺮ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻤﺎ ﺑﺼﻮرت ﮐﺎﻣﻞ آﻧﺎﻟﯿﺰ
و ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺪت زﻣﺎن اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژه،

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻌﺪاد ﭘﺮوژه ﻫﺎی در دﺳﺖ اﯾﺮان رﺳﺎن ﺗﻮﺳﻂ

ﺗﯿﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه ﺟﻬﺖ ﺗﺎﯾﯿﺪ اﻣﮑﺎن درﯾﺎﻓﺖ ﭘﺮوژه

ﻣﻬﺮی ﻣﺮداﻧﯽ
ﻣﺪﯾﺮ ﺳﺌﻮ
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ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺗﺎﯾﯿﺪ اﻣﮑﺎن درﯾﺎﻓﺖ ﭘﺮوژه

ارﺳﺎل ﭘﺮوﭘﻮزال ﺳﺌﻮ ﺳﺎﯾﺖ ﺣﺮﻓﻪ ای
در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺮوﭘﻮزال ﺟﺎﻣﻊ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ وﯾﮋﮔﯽ
ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﺟﻬﺖ ﯾﮏ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت و

ﻣﻄﻠﻮب ارﺳﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺟﻠﺴﻪ آﻧﻼﯾﻦ
در ﺻﻮرت ﺗﺎﯾﯿﺪ ﭘﺮوﭘﻮزال از ﻃﺮف ﻣﺸﺘﺮی ﻃﯽ ﯾﮏ
ﺟﻠﺴﻪ آﻧﻼﯾﻦ ﭘﺮوﭘﻮزال ارﺳﺎل ﺷﺪه ﺑﺼﻮرت ﮐﺎﻣﻞ
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺗﺪوﯾﻦ ﻗﺮارداد و آﻏﺎز ﺑﻪ ﮐﺎر
در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ از ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﺪن ﭘﺮوﭘﻮزال

ﺗﺪوﯾﻦ ﻗﺮارداد اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
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ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﯿﻢ ﭘﺮوژه
در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺗﯿﻢ اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﯾﺮ ﭘﺮوژه

ﺧﺎﻧﻢ ﻧﯿﮏ ﻣﺮام ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ درﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﻣﻬﺮﻧﺎز ﻧﯿﮏ ﻣﺮام
ﻣﺪﯾﺮ ﭘﺮوژه داﺧﻠﯽ

اراﺋﻪ ﮔﺰارش ﻫﺎی دﻗﯿﻖ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه اﯾﺮان رﺳﺎن ،ﮔﺰارﺷﺎت ﺑﺼﻮرت

ﻣﻨﻈﻢ و دﻗﯿﻖ ﺑﺼﻮرت ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮی ارﺳﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
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.3ﻣﺮاﺣﻞ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت

ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟
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آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﯾﺖ اﯾﺮان رﺳﺎن

ﭘﺮ ﮐﺮدن ﻓﺮم درﺧﻮاﺳﺖ
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﺒﮑﻪ
ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﺷﺮﮐﺖ اﯾﺮان رﺳﺎن را دارﯾﺪ ﺑﻪ ﻟﯿﻨﮏ
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و ﻓﺮم درﺧﻮاﺳﺖ را ﭘﺮ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
https://survey.porsline.ir/s/V0JG0jh

آﻧﺎﻟﯿﺰ ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺷﻤﺎ
در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮐﻠﯿﻪ رﻗﺒﺎ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺷﻤﺎ

آﻧﺎﻟﯿﺰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اراﺋﻪ ﺷﻮد.
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ارﺳﺎل ﭘﺮوﭘﻮزال
در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺮوﭘﻮزال ﺣﺮﻓﻪ ای آﻣﺎده ﺷﺪه

ﺗﻮﺳﻂ ﺗﯿﻢ اﯾﺮان رﺳﺎن ﺑﺼﻮرت ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮای
ﻣﺸﺘﺮی ارﺳﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺟﻠﺴﻪ آﻧﻼﯾﻦ
ﺑﻌﺪ از ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﺪن ﭘﺮوﭘﻮزال ﻃﯽ ﯾﮏ ﺟﻠﺴﻪ ﻏﯿﺮ ﺣﻀﻮری
ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﮐﺎﻣﻞ در ﺧﺼﻮص ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺮوﭘﻮزال

ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮی داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺗﺪوﯾﻦ ﻗﺮارداد و آﻏﺎز ﺑﻪ ﮐﺎر
در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ از ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﺪن ﭘﺮوﭘﻮزال
ﺗﺪوﯾﻦ ﻗﺮارداد اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
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ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﯿﻢ ﭘﺮوژه
در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺗﯿﻢ اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﯾﺮ ﭘﺮوژه

ﺧﺎﻧﻢ ﻧﯿﮏ ﻣﺮام ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ درﻧﻈﺮ

ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻣﻬﺮﻧﺎز ﻧﯿﮏ ﻣﺮام
ﻣﺪﯾﺮ ﭘﺮوژه داﺧﻠﯽ

اراﺋﻪ ﮔﺰارش ﻫﺎی دﻗﯿﻖ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه اﯾﺮان رﺳﺎن،
ﮔﺰارﺷﺎت ﺑﺼﻮرت ﻣﻨﻈﻢ و دﻗﯿﻖ ﺑﺼﻮرت ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﻪ

ﻣﺸﺘﺮی ارﺳﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
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.4ﻣﺮاﺣﻞ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت

ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت آﻧﻼﯾﻦ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺷﮑﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؟
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آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﯾﺖ اﯾﺮان رﺳﺎن

ﭘﺮ ﮐﺮدن ﻓﺮم درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت آﻧﻼﯾﻦ
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ اﻧﻮاع ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت آﻧﻼﯾﻦ را

دارﯾﺪ ﺑﻪ ﻟﯿﻨﮏ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و ﻓﺮم درﺧﻮاﺳﺖ را ﭘﺮ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

ﺑﺮرﺳﯽ اﻫﺪاف ﮐﻤﭙﯿﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﯿﻢ آﻧﺎﻟﯿﺰ
در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﯿﻢ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ اﯾﺮان رﺳﺎن ﻫﺪف از ﺑﺴﺘﻦ

ﮐﻤﭙﯿﻦ ﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت آﻧﻼﯾﻦ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد.
ﺻﺎدق ﺳﻠﺤﺸﻮری

ﻣﺪﯾﺮ دﯾﺠﯿﺘﺎل ﻣﺎرﮐﺘﯿﻨﮓ
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ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻤﭙﯿﻦ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﺑﺎ ﺑﻮدﺟﻪ و اﻫﺪاف

در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺮوﭘﻮزال ﺣﺮﻓﻪ ای آﻣﺎده ﺷﺪه

ﺗﻮﺳﻂ ﺗﯿﻢ اﯾﺮان رﺳﺎن ﺑﺼﻮرت ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮای
ﻣﺸﺘﺮی ارﺳﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ارﺳﺎل ﭘﺮوﭘﻮزال ﮐﺎﻣﻞ
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﻤﭙﯿﻦ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺮار ﺑﻪ ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی دارﻧﺪ،
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﺎﯾﻢ ﻻﯾﻦ )ﻣﺪت زﻣﺎن ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی( ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮی

اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺟﻠﺴﻪ آﻧﻼﯾﻦ
ﺑﻌﺪ از ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﺪن ﭘﺮوﭘﻮزال ﻃﯽ ﯾﮏ ﺟﻠﺴﻪ ﻏﯿﺮ

ﺣﻀﻮری ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﮐﺎﻣﻞ در ﺧﺼﻮص ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻫﺎ و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺮوﭘﻮزال ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮی داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
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ﺗﺪوﯾﻦ ﻗﺮارداد و آﻏﺎز ﺑﻪ ﮐﺎر
در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ از ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﺪن ﭘﺮوﭘﻮزال

ﺗﺪوﯾﻦ ﻗﺮارداد اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﯿﻢ ﭘﺮوژه
در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺗﯿﻢ اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﯾﺮ ﭘﺮوژه

ﺧﺎﻧﻢ ﻧﯿﮏ ﻣﺮام ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ

ﻣﻬﺮﻧﺎز ﻧﯿﮏ ﻣﺮام
ﻣﺪﯾﺮ ﭘﺮوژه داﺧﻠﯽ

درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

اراﺋﻪ ﮔﺰارش دﻗﯿﻖ ﮐﻤﭙﯿﻦ
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰار ﻫﺎی آﻧﺎﻟﯿﺰ ﮐﻠﯿﻪ اﻃﻼﻋﺎت و

دﺳﺖ آورد ﻫﺎی ﮐﻤﭙﯿﻦ ﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺑﻪ

ﻣﺸﺘﺮی ﺗﺤﻮﯾﻞ داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
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ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات وﯾﮋه ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن اﯾﺮان رﺳﺎن
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ﺗﺨﻔﯿﻒ ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن

ﺗﺨﻔﯿﻒ ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن

ﺗﺨﻔﯿﻒ ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

ﺧﺪﻣــﺎت ﺳﺌــﻮ

ﺧﺪﻣـﺎت ﺳﺌـﻮ و ﺷﺒﮑـﻪ ﻫـﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋـﯽ

درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺳﺌﻮ دارﯾﺪ روی ﻟﯿﻨﮏ زﯾﺮ ﮐﻠﯿﮏ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ

https://survey.porsline.ir/s/6ZZWvNO

درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﯾﺖ دارﯾﺪ ﺑﺮروی ﻟﯿﻨﮏ زﯾﺮ ﮐﻠﯿﮏ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ

https://survey.porsline.ir/s/IUaXfTn

درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را دارﯾﺪ ﺑﺮروی ﻟﯿﻨﮏ
زﯾﺮ ﮐﻠﯿﮏ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ

https://survey.porsline.ir/s/V0JG0jh
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ﻟﯿﻨﮏ درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﺪﻣﺎت

آژا﹡ـ︦ د︖﹫︐ـ︀ل ﹞︀ر�︐﹫﹠�

ﻣﻤﻨﻮن از ﺗﻮﺟﻬﺘﺎن!

ﺑﺎ ﻣﺎ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﺷﯿﺪ
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info@iranresan.com

ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻧﻮآوری ﻫﺎی وی ،ﺳﺎﻟﻦ ٤

www.iranresan.com
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