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بیلبورد و استرابورد
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Billboard & Stradboard

Billboard & Stradboard

تبلیغـــات محیطـــی یکـــی از قدیمی تریـــن و محبوب تریـــن تبلیغـــات 
ـــر  ـــه تاثی ـــات ک ـــن تبلیغ ـــگ دارد. ای ـــتر ارزش برندین ـــه بیش ـــت ک اس
 )Brand Awareness( ـــد ـــی از برن ـــش آگاه ـــر افزای ـــی ب ـــل توجه قاب
ـــن  ـــن اســـت در فضـــای آنالی ـــه ممک ـــی ک ـــد دارد، مخاطبان ـــار برن و اعتب

ـــد.  ـــرار می ده ـــدف ق ـــز ه ـــود را نی ـــدا نش ـــی پی ـــا دسترس ـــه آنه ب

www.mediarest.ir

تبلیغات محیطی امالک زیما
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مزایای تبلیغات محتوایی ویدیویی
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کانال تلویزیونی آنالین
Online TV Channel

w w w . m e d i a r e s t . i r

افزایش 97 درصدی احتمال خرید توسط مشتری

27 برابر کلیک بیشتر نسبت به تبلیغات بنری

1200 درصد اشتراک گذاری بیشتر نسبت به محتوای متنی و عکس

ارزش یک دقیقه ویدیو معادل 1.8 میلیون کلمه پردازش بسیار سریع تر 
تصاویر ویدیویی توسط مغز انسان نسبت به متن

41 درصد ترافیک ورودی بیشتر به وبسایت

)Conversion( افزایش 80 درصدی نرخ تبدیل
محتـــوای ویدیویـــی امـــروزه یکـــی از بهتریـــن ابزارهـــای تبلیغاتـــی 
ـــده  ـــتر دی ـــما بیش ـــب و کار ش ـــا کس ـــد ت ـــک می کن ـــه کم ـــت ک اس
ـــبکه های  ـــن و ش ـــش آنالی ـــای پخ ـــن پلتفرم ه ـــا بهتری ـــود. م ش

ـــم.  ـــرار می دهی ـــما ق ـــار ش ـــو را در اختی ـــتراک ویدی اش
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ــه ای  ــایت حرفـ ــک وبسـ ــتن یـ ــروزه داشـ امـ
بـــرای بســـیاری از کســـب و کارهـــا بـــه یـــک 
نیـــاز اساســـی تبدیـــل شـــده امـــا هزینه هـــای 
راه انـــدازی و نگهـــداری وبســـایت، پشـــتیبانی 
ــا  ــود تـ ــث می شـ ــی و... باعـ ــی، طراحـ امنیتـ
ــه ای و  ــایت حرفـ ــک وبسـ ــد یـ ــه نتواننـ همـ
ــود  ــب و کار خـ ــای کسـ ــا نیازهـ ــب بـ متناسـ
ـــم  ـــک می کنی ـــما کم ـــه ش ـــا ب ـــند. م ـــته باش داش
ــایت  ــک وبسـ ــه، یـ ــن هزینـ ــا کمتریـ ــا بـ تـ
حرفـــه ای داشـــته باشـــید. تیـــم حرفـــه ای مـــا 
ــما  ــایت شـ ــدازی وبسـ ــل راه انـ ــی مراحـ تمامـ
از مشـــاوره تـــا طراحـــی و اجـــرا و همچنیـــن 

بهبـــود SEO را انجـــام می دهـــد.

طراحی و پشتیبانی وبسایت و 
مشاوره سئو

Website design & support

Website design & support

A SOLUTION THAT GOES BEYOND
YOUR NEEDS

www.mediarest.ir

 برخی از نمونه کارهای
طراحی وبسایت توسط  ما
http://zimaestate.com 

https://axhome.ir 
https://pelakino.com 
https://melkta.com

https://axhome.ir/
https://pelakino.com/
http://zimaestate.com/
https://melkta.com
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تبلیغات رسانه ای 
ـــش  ـــه افزای ـــا ب ـــه تنه ـــری ن ـــر خب ـــانه های معتب ـــور در رس حض
اعتبـــار برنـــد شـــما کمـــک می کنـــد بلکـــه بـــا دادن لینـــک 
ـــور  ـــما در موت ـــد ش ـــگاه برن ـــع، ارزش و جای ـــایت مرج ـــه وبس ب
ــم  ــد. تیـ ــد شـ ــتر خواهـ ــز بیشـ ــوگل نیـ ــت وجوی گـ جسـ
ــه ای و  ــگارش حرفـ ــر نـ ــا عـــالوه بـ ــوای مـ تخصصـــی محتـ
 ،SEO ـــول ـــن اص ـــا آخری ـــق ب ـــار مطاب ـــزارش و اخب ـــی گ اصول
ـــار  ـــاری در اختی ـــورت انحص ـــه ص ـــما را ب ـــات ش ـــار و تبلیغ اخب
ــری  ــایت های خبـ ــانه ها و وبسـ ــا، رسـ ــن خبرگزاری هـ بهتریـ

ــد. ــرار می دهـ قـ

تبلیغات شبکه های 
اجتماعی

تیـــم مـــا بـــا بهره گیـــری از حرفه ای تریـــن کارشناســـان 
ـــی  ـــی و تبلیغات ـــن ابزارهـــای تعامل ـــی، بهتری شـــبکه های اجتماع
در شـــبکه های اجتماعـــی را در اختیـــار شـــما قـــرار می دهـــد. 
ـــتاگرام،  ـــرام، اینس ـــات تلگ ـــن تبلیغ ـــن و باکیفیت تری ـــا بهتری م
توئیتـــر و... را بـــا باالتریـــن نـــرخ بازدیـــد، engagement و 

ــم. ــه می کنیـ CTR ارائـ

P
-1

راه اندازی و پشتیبانی شبکه های 
اجتماعی

ـــن  ـــن و موثرتری ـــن، ارزان تری ـــی از مهمتری ـــه یک ـــروزه ب ـــی ام ـــبکه های اجتماع ش
ابزارهـــای ارتباطـــی تبدیـــل شـــده اســـت. اهمیـــت شـــبکه های اجتماعـــی 
ـــا  ـــن فض ـــود را در ای ـــت خ ـــز فعالی ـــا نی ـــر دنی ـــای معتب ـــا برنده ـــده ت ـــث ش باع
ـــم  ـــند. تی ـــاط باش ـــود در ارتب ـــان خ ـــا مخاطب ـــتقیما ب ـــد و مس ـــش دهن افزای
تخصصـــی سوشـــال مـــا، ضمـــن راه انـــدازی شـــبکه های اجتماعـــی، شـــما را 
ـــذاب  ـــت، ج ـــوای باکیفی ـــار محت ـــی و انتش ـــال، طراح ـــم سوش ـــن تقوی در تدوی

و حرفـــه ای همراهـــی می کنـــد.

Launch and support social networks
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www.mediarest.ir
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تهیه تیزر تبلیغاتی

موشـــن گرافیـــک یکـــی از جدیدتریـــن و جذاب تریـــن محتـــوای تصویـــری 
ـــی  ـــه ای طراح ـــم حرف ـــی دارد. تی ـــی و اطالعات ـــه آموزش ـــتر جنب ـــه بیش ـــت ک اس
ـــی  ـــناریو، طراح ـــتن س ـــاوره، نوش ـــد مش ـــا ص ـــر ت ـــا، از صف ـــه م ـــن مجموع موش
ـــکاری  ـــا در هم ـــم م ـــن تی ـــت. همچنی ـــار شماس ـــک در کن ـــن گرافی ـــد موش و تولی
ـــن های  ـــد انیمیش ـــی و تولی ـــی طراح ـــور آمادگ ـــای کش ـــن انیماتوره ـــا بهتری ب

ـــما دارد. ـــب و کار ش ـــرای کس ـــگ را ب ـــرد برندین ـــا رویک ـــذاب ب ج

امـــروزه کمتـــر کســـب و کاری را مشـــاهده 
ـــی  ـــات ویدیوی ـــوای تبلیغ ـــه محت ـــد ک می کنی
نداشـــته باشـــد. تیـــم مدیارســـت بـــا 
بهره گیـــری از جدیدتریـــن و باکیفیت تریـــن 
دوربین هـــا، تیزرهـــای تبلیغاتـــی از کســـب 
ـــه  ـــما را تهی ـــای ش ـــول و رویداده و کار، محص

می کنـــد.

Motion graphics & animation

w w w . m e d i a r e s t . i r

طراحی و تولید 
موشن گرافیک  و انیمیشن

A SOLUTION THAT GOES BEYOND
YOUR NEEDS
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نشست خبری شرکت شیبا

نشست خبری رونمایی از محصول جدید «شکالت صبحانه کرمونا»، 
شرکت شیبا (شکو دراژه) در اسفندماه 1399 که در محل مرکز 

. همایش های رایزن برگزار شد
این نشست خبری در بیش از 25 رسانه تخصصی و اقتصادی 

. پوشش داده شد
در این نشست خبری 15 خبرنگار از برترین رسانه های خبری 
اقتصادی و صنایع غذایی حضور داشتند که مراسم رونمایی و 

چشم اندازهای شرکت را به صورت خبر و نه رپرتاژ، پوشش دادند.

PLANNINGPLANNING
EVENT EVENT 

برگزاری رویداد و رونمایی
Event Planning

A SOLUTION THAT GOES BEYOND
YOUR NEEDS

www.mediarest.ir

ـــا  ـــم م ـــید تی ـــته باش ـــداد داش ـــزاری روی ـــی و برگ ـــاح، رونمای ـــد افتت ـــر قص اگ
ـــه  ـــاوره گرفت ـــل از مش ـــی مراح ـــده در تمام ـــناخته  ش ـــه ای و ش ـــا کادری حرف ب
ـــان،  ـــن مدرس ـــوت بهتری ـــوا، دع ـــه محت ـــات، تهی ـــاپ، تبلیغ ـــی و چ ـــا طراح ت
ـــن و...   ـــی، دیزای ـــدرک، پذیرای ـــای م ـــانی، اعط ـــالع رس ـــری و اط ـــش خب پوش

ـــت. ـــار شماس در کن
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خدمات برندینگ و 
برندسـازی

ـــنایی  ـــر آش ـــالوه ب ـــا ع ـــد ت ـــک می کن ـــی کم ـــمینارهای تخصص ـــزاری س برگ
ـــا،  ـــن حوزه ه ـــات در ای ـــف و تبلیغ ـــع مختل ـــاغل، صنای ـــای مش ـــا تازه ه ب
ــا در  ــم مـ ــد. تیـ ــاط بگیریـ ــرمایه گذاران ارتبـ ــذار و سـ ــراد تاثیرگـ ــا افـ بـ
ـــما  ـــه ش ـــی ب ـــزرگ تخصص ـــمینارهای ب ـــزاری س ـــه برگ ـــا تجرب ـــت ب مدیارس
کمـــک می کنـــد تـــا ســـمینارهای تخصصـــی خـــود در زمینـــه تبلیغـــات، 
ــرکت کنندگان  ــه شـ ــد و بـ ــزار کنیـ ــوزش را برگـ ــروش و آمـ ــی، فـ بازاریابـ

ـــد. ـــا کنی ـــر اعط ـــدارک معتب ـــا م ـــور ی ـــی حض گواه

در بـــازار رقابتـــی امـــروز مشـــاغل، برندینـــگ و برندســـازی فراتـــر از 
ــام خـــاص اســـت. برندینـــگ صحیـــح کمـــک  طراحـــی لوگـــو و نـ
ــده و  ــناخته شـ ــان شـ ــن مخاطبـ ــما در بیـ ــد شـ ــا برنـ ــد تـ می کنـ
ـــما را از  ـــگ ش ـــای برندین ـــت از ابزاره ـــتفاده درس ـــد. اس ـــنام بمان خوش
ـــته  ـــه داش ـــون نگ ـــتباه مص ـــات اش ـــی و تبلیغ ـــای رقابت ـــیب های فض آس
و بـــه حفـــظ جایـــگاه شـــما و کســـب و کار شـــما کمـــک می کنـــد. 
ـــعار،  ـــی ش ـــگ، طراح ـــاوره برندین ـــای مش ـــی فرآینده ـــا در تمام ـــم م تی

نـــام، لوگـــو و اقـــالم تبلیغاتـــی بـــه شـــما کمـــک می کنـــد.

برگزاری سمینار
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seminar holding

www.mediarest.ir
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تبلیغات در ناوگان 
حمل و نقل

ـــاط  ـــافر را از نق ـــا مس ـــه میلیونه ـــران روزان ـــل ای ـــل و نق ـــاوگان حم ن
مختلـــف شـــهر و کشـــور بـــه ســـایر نقـــاط جابجـــا می کنـــد کـــه 
ـــهری  ـــفر ش ـــون س ـــش از 2 میلی ـــه بی ـــا روزان ـــرو ب ـــن مت ـــن بی در ای
یکـــی از بهتریـــن رســـانه های تبلیغاتـــی محســـوب می شـــود. 
ــبکه  ــن شـ ــاری بزرگتریـ ــورت انحصـ ــه صـ ــت بـ ــرکت مدیارسـ شـ
تبلیغـــات محیطـــی در متـــرو، اتوبوس هـــای شـــهری، فرودگاه هـــا 
ـــی بورد،  ـــات تاکس ـــن تبلیغ ـــار دارد. همچنی ـــیرانی را در اختی و تاکس
ـــورت  ـــه ص ـــی ب ـــزار تبلیغات ـــن اب ـــن و پرمخاطب تری ـــی از جدیدتری یک

انحصـــاری توســـط ایـــن شـــرکت ارائـــه می شـــود.

ـــر  ـــای معتب ـــیاری از برنده ـــتند. بس ـــما هس ـــد ش ـــفیر برن ـــی س ـــای تبلیغات هدای
ـــت  ـــا فعالی ـــب ب ـــاال و متناس ـــواس ب ـــا وس ـــود را ب ـــی خ ـــای تبلیغات ـــا هدای دنی
و هویـــت ســـازمانی خـــود طراحـــی می کننـــد. تیـــم مـــا بـــا بهره گیـــری از 
طراحـــان حرفـــه ای جذاب تریـــن هدایـــای ســـازمانی نظیـــر مـــاگ، ســـاعت، 
خـــودکار، کیـــف، سررســـید و دههـــا هدیـــه متنـــوع دیگـــر را متناســـب بـــا 

هویـــت برنـــد شـــما طراحـــی و تولیـــد می کنـــد.

Promotional Gifts

هدایای تبلیغاتی

A SOLUTION THAT GOES BEYOND
YOUR NEEDS

www.mediarest.ir
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Cinema Advertising

www.mediarest.ir

تبلیغات مال ها و 
فروشگاه های بزرگ

ـــه  ـــر طبق ـــی ه ـــبد تفریح ـــت در س ـــی اس ـــی از مکان های ـــینما یک س
اجتماعـــی بـــه چشـــم می خـــورد. بنابرایـــن، اســـتفاده از فضاهـــای 
تبلیغاتـــی داخـــل ســـینماها، پردیس هـــای ســـینمایی و مســـیرهای 
ـــب  ـــر مخاط ـــی ب ـــل توجه ـــر قاب ـــینما، تاثی ـــالن های س ـــه س ـــی ب منته
ـــت،  ـــه مدیارس ـــما دارد. مجموع ـــما ش ـــد ش ـــات و برن ـــاب خدم و انتخ
ــای  ــی پردیس هـ ــات محیطـ ــای تبلیغـ ــن فضـ ــن و کامل تریـ بهتریـ
ــل از  ــای قبـ ــور تیزرهـ ــینما و همینطـ ــالن های سـ ــینمایی و سـ سـ

پخـــش فیلـــم را در اختیـــار شـــما قـــرار می دهـــد.

از  یکـــی  مال هـــا  و  بـــزرگ  فروشـــگاه های  فضـــای 
مکان هایـــی اســـت کـــه بیشـــترین طیـــف مخاطبـــان را در 
خـــود جـــای می دهـــد و اغلـــب خانواده هـــا در طبقـــات 
ــد.  ــور می یابنـ ــا حضـ ــن مکان هـ ــی در ایـ ــف اجتماعـ مختلـ
ـــا طیـــف بیشـــتری از جامعـــه  ایـــن مســـاله باعـــث مـــی شـــود ت
ـــات شـــما در  ـــذاری تبلیغ ـــد و تاثیرگ ـــد شـــما را مشـــاهده کنن برن
ـــد.  ـــش یاب ـــی افزای ـــل توجه ـــزان قاب ـــه می ـــا ب ـــن محیط ه ای
ـــگاه های  ـــا فروش ـــل ب ـــا تعام ـــته ب ـــت توانس ـــه مدیارس مجموع
ـــال و...،  ـــران م ـــاه، ای ـــهروند، رف ـــوروش، ش ـــر ک ـــری نظی معتب
ـــاغل و  ـــار مش ـــی را در اختی ـــات محیط ـــای تبلیغ ـــن فض بهتری

ـــد. ـــرار ده ـــر ق ـــای معتب برنده

تبلیغات سینمایی
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تبلیغات آنالین

تبلیغـــات آنالیـــن، جدیدتریـــن و یکـــی از مؤثرتریـــن 
ــکان  ــل امـ ــه دلیـ ــه بـ ــت کـ ــی اسـ ــیوه های تبلیغاتـ شـ
ســـنجش خروجـــی ایـــن شـــیوه تبلیغاتـــی، می تـــوان آن 
ـــامل  ـــات ش ـــن تبلیغ ـــام داد. ای ـــد انج ـــکلی هدفمن ـــه ش را ب
تبلیغـــات گـــوگل AdWords، تبلیغـــات Native، تبلیغـــات 
 Video و تبلیغـــات Banner Ads تبلیغـــات ،Retargeting
Ad می شـــود. تیـــم مارکتینـــگ مدیارســـت بـــا بهره گیـــری 
از تمامـــی ایـــن ابزارهـــا، باکیفیت تریـــن و متناســـب ترین 

تبلیغـــات آنالیـــن را در اختیـــار شـــما قـــرار می دهـــد.

نصب اپلیکیشن
Event Planning

A SOLUTION THAT GOES BEYOND
YOUR NEEDS

بـــرای کســـب و کارهـــای مختلفـــی کـــه دارای اپلیکیشـــن نیـــز هســـتند، 
ـــم  ـــزرگ و مه ـــه ب ـــک دغدغ ـــال ی ـــب فع ـــژه نص ـــه وی ـــن، ب ـــب اپلیکیش نص
ـــه  ـــال ب ـــر فع ـــذب کارب ـــب و ج ـــت، در نص ـــگ مدیارس ـــم مارکتین ـــت. تی اس

شـــما کمـــک می کنـــد.



برخی از مشتریان ما
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