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آشنایی با ایران رسان:

حوزه  در  را  خود  فعالیت   1392 سال  از  رسان  ایران  مارکتینگ  دیجیتال  شرکت 

دیجیتال مارکتینگ با هدف آشنایی و وارد کردن کسب و کار های سنتی به بازار 

دیجیتال (آنالین) آغاز نمود. ایران رسان با بهره مندی از تیم جوان و پویای خود 

همواره در تالش بود تا سطح کیفی بازار دیجیتال ایران را ارتقا داده و به استاندارد 

های جهانی نزدیک نماید. Get
Market..!
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آغاز فعالیت :
بازار  معرفی  برروی  را  خود  تمرکز  تمام   1392 سال  در  عمر  ابتدای  در  رسان  ایران 

ناشناخته شبکه های اجتماعی مخصوصًا اینستاگرام در ایران قرار داد. بطوری که در 

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 1393 راه اندازی نماید.

ادامه فعالیت :
بعد از اینکه بازار شبکه های اجتماعی در ایران شناخته شد. ایران رسان تمرکز خود را برروی معرفی سئو و 

از فروشگاه های  با یکی  داد. بطوری که طی همکاری  قرار  برای موتور های جستجو  بهینه سازی سایت 

اینترنتی توانست لینک 1 را 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 100 کسب و کار را در موتور های 

جستجو به رتبه های باال 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 3 زبان در چندین کشور انجام داده است از جمله سایت جالل 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 تالش 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 تالش بوده تا با استفاده از خالقیت، آنالیز و پیاده سازی ایده 

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

سایت را داشته باشد.

Web
Design
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رسالت ایران رسان :
همانطور که مشخص است ما از ابتدای فعالیت خود در تالش بوده ایم تا کسب و کارهای 

سنتی را به سمت مدرن شدن و آنالین شدن هدایت نماییم. با وجود مشکالت 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 تالش برنخواهیم داشت.

امروز ما آماده ایم تا پیمان همکاری با شما بسته و افتخار این را داشته باشیم تا  برند 

شما را به شماره 1 بازار آنالین برسانیم

.(!GET MARKET) شعار ما همواره این است که با ایران رسان بازار را بگیرید
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 اطالعات ایران جایی که بیشتر کسب 

و کار های آنالین در آنجا فعالیت دارند قرار دارد. ایران رسان در 2 شعبه 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 اطالعات 

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 آنالین

ارائه خدمات با باالترین کیفیت ممکن

پشتیبانی بسیار قوی و همراهی همیشگی کسب و کار ها

افزایش بازدید و فروش مشتریان

برخورداری از تیم حرفه ای و خالق

بروز بودن اطالعات و استفاده از فناوری های روز دنیا

همراهی کسب و کار ها از 0 تا 100 فعالیت

ارائه باالترین کیفیت در باالترین سرعت

اولین شرکت همگام سازی کسب و کار های سنتی به آنالین

معرفی دیجیتال مارکتینگ ایران در سطح بین المللی

کمک به بیش از 1 میلیون کسب و کار برای بهبود و افزایش فروش

اشتغال زایی برای نیروی کار کشور در سطح بین المللی

چشم انداز ایران رسان

ارزش های ایران رسان Iran resan
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Iran resan
صادق سلحشورینیما رجب زاده 

مدیر دیجیتال مارکتینگ
Digital Marketing Manager

مدیر توسعه کسب و کار
Business Development Manager

مشاور برندهای معتبر کشور در زمینه سئو و دیجیتال مارکتینگ، 
مهندسی فناوری و اطالعات از دانشگاه تهران شمال

کارشناس مدیریت و کارشناس ارشد MBA از دانشگاه تهران، 
مشاور برند و مدیر توسعه بیش از ٤٠ برند مطرح در سطح 

کشوری و بین المللی
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الهام نوروزی
کارشناس سئو 

فائزه چنان
مدیر طراحی سایت

نازنین کاظمی
کارشناس توسعه

مریم دایی
مدیر هنری

مهرناز نیک مرام
مدیر پروژه داخلی

شاهرخ عزتی
کارشناس فروش

علیرضا ذوالعلی
UI/UX سرپرست واحد

امیر قیاسی
Ouکارشناس فروش
r T

ea
m مهری مردانی

مدیر سئو
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دفترمرکزی ایران رسان
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معرفی خدمات ایران رسان

تبلیغات آنالینمدیریت شبکه های اجتماعیخدمات سئو طراحی سایت

Our Services
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1.مراحل 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
و  آنالیز  کامل  بصورت  شما  توسط  شده  پر  فرم  مرحله،  این  در 
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 ارزیابی خواهد شد.
فائزه چنان

مدیر طراحی سایت
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تایید امکان دریافت پروژه

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

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

ارسال خواهد شد.

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

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.

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

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.

مهرناز نیک مرام
مدیر پروژه داخلی
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2.مراحل ارائه خدمات
فرآیند سئو سایت ایران رسان چگونه است؟
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https://survey.porsline.ir/s/6ZZWvNO

مهری مردانی
مدیر سئو

آشنایی با خدمات طراحی سایت ایران رسان

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

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، 
توسط  رسان  ایران  در دست  های  پروژه  تعداد  همچنین 
پروژه  دریافت  امکان  تایید  جهت  پروژه  مدیریت  تیم 

ارزیابی خواهد شد.
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تایید امکان دریافت پروژه

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

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

مطلوب ارسال خواهد شد.

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

تدوین قرارداد انجام خواهد شد.
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تعیین تیم پروژه
پروژه  مدیر  توسط  پروژه  انجام  تیم  بخش  این  در 
خانم نیک مرام با توجه به امکانات و مدیریت درنظر 
گرفته خواهد شد.

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.

مهرناز نیک مرام
مدیر پروژه داخلی
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3.مراحل ارائه خدمات
فرآیند مدیریت شبکه های اجتماعی چگونه است؟
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https://survey.porsline.ir/s/V0JG0jh

آشنایی با خدمات طراحی سایت ایران رسان

پر کردن فرم درخواست
در صورتی که نیاز به درخواست خدمات مدیریت شبکه 
لینک  به  دارید  را  رسان  ایران  شرکت  از  اجتماعی  های 
مراجعه نمایید و فرم درخواست را پر نمایید.

آنالیز کامل کسب و کار شما 
کار شما  و  رقبا، همچنین کسب  کلیه  مرحله  این  در 
آنالیز خواهد شد تا بهترین خدمات به شما ارائه شود.
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جلسه آنالین
حضوری  غیر  جلسه  یک  طی  پروپوزال  شدن  تایید  از  بعد 
توضیحات کامل در خصوص فرآیند ها و همچنین پروپوزال 

به مشتری داده خواهد شد.

ارسال پروپوزال
شده  آماده  ای  حرفه  پروپوزال  مرحله  این  در 
برای  کامل  بصورت  رسان  ایران  تیم  توسط 
مشتری ارسال خواهد شد.

تدوین قرارداد و آغاز به کار
پروپوزال  شدن  تایید  از  بعد  مرحله  این  در 
تدوین قرارداد انجام خواهد شد.
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تعیین تیم پروژه
پروژه  مدیر  توسط  پروژه  انجام  تیم  بخش  این  در 
خانم نیک مرام با توجه به امکانات و مدیریت درنظر 

گرفته خواهد شد.

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

مشتری ارسال خواهد شد.

مهرناز نیک مرام
مدیر پروژه داخلی
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4.مراحل ارائه خدمات
فرآیند خدمات تبلیغات آنالین به چه شکل خواهد بود؟
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آشنایی با خدمات طراحی سایت ایران رسان

پر کردن فرم درخواست تبلیغات آنالین 
را  آنالین  تبلیغات  انواع  درخواست  به  نیاز  که  در صورتی 
دارید به لینک مراجعه نمایید و فرم درخواست را پر نمایید.

بررسی اهداف کمپین توسط تیم آنالیز
بستن  از  هدف  رسان  ایران  تبلیغاتی  تیم  مرحله  این  در 
کمپین های تبلیغات آنالین را مورد بررسی قرار خواهند داد.

صادق سلحشوری
مدیر دیجیتال مارکتینگ
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ارسال پروپوزال کامل
دارند،  سازی  پیاده  به  قرار  که  هایی  کمپین  تمامی 
همراه با تایم الین (مدت زمان پیاده سازی) به مشتری 

ارائه خواهد شد.

تنظیم کمپین تبلیغاتی مناسب
با بودجه و اهداف

شده  آماده  ای  حرفه  پروپوزال  مرحله  این  در 
برای  کامل  بصورت  رسان  ایران  تیم  توسط 
مشتری ارسال خواهد شد.

جلسه آنالین
غیر  جلسه  یک  طی  پروپوزال  شدن  تایید  از  بعد 
و  ها  فرآیند  در خصوص  کامل  توضیحات  حضوری 
همچنین پروپوزال به مشتری داده خواهد شد.
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تعیین تیم پروژه
در این بخش تیم انجام پروژه توسط مدیر پروژه 
مدیریت  و  امکانات  به  توجه  با  مرام  نیک  خانم 
درنظر گرفته خواهد شد.

ارائه گزارش دقیق کمپین
ابزار های آنالیز کلیه اطالعات و  از  با استفاده 
به  تبلیغاتی  های  کمپین  های  آورد  دست 

مشتری تحویل داده خواهد شد.

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

تدوین قرارداد انجام خواهد شد.

مهرناز نیک مرام
مدیر پروژه داخلی
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پیشنهادات ویژه مشتریان ایران رسان

20%
تخفیف طراحی سایت برای مشتریان

مدیریت شبکه های اجتماعی

50%
تخفیف طراحی سایت برای مشتریان

خدمــات سئــو

100%
تخفیف طراحی سایت برای مشتریان

خدمـات سئـو و شبکـه هـای اجتماعـی
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لینک درخواست خدمات

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

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

زیر کلیک نمایید

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

https://survey.porsline.ir/s/V0JG0jh
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با ما در ارتباط باشید
ممنون از توجهتان!

کارخانه نوآوری های وی، سالن ٤

٠ ٢ ١ -٢ ٢ ٢ ٢ ٦ ٣ ٢ ٢ www.iranresan.com

info@iranresan.com

آژا﹡ـ︦ د︖﹫︐ـ︀ل ﹝︀ر�︐﹫﹠�


