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A SOLUTION THAT GOES BEYOND
YOUR NEEDS

ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻣﺤﯿﻄﯽ اﻣﻼک زﯾﻤﺎ
Billboard & Stradboard

بیلبورد و استرابورد
Billboard & Stradboard

تبلیغـــات محیطـــی یکـــی از قدیمیتریـــن و محبوبتریـــن تبلیغـــات
اســـت کـــه بیشـــتر ارزش برندینـــگ دارد .ایـــن تبلیغـــات کـــه تاثیـــر
قابـــل توجهـــی بـــر افزایـــش آگاهـــی از برنـــد ()Brand Awareness
و اعتب ــار برن ــد دارد ،مخاطبان ــی ک ــه ممک ــن اس ــت در فض ــای آنالی ــن
بـــه آنهـــا دسترســـی پیـــدا نشـــود را نیـــز هـــدف قـــرار میدهـــد.
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مزایای تبلیغات محتوایی ویدیویی
 27برابر کلیک بیشتر نسبت به تبلیغات بنری

 1200درصد اشتراک گذاری بیشتر نسبت به محتوای متنی و عکس

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

کانال تلویزیونی آنالین
Online TV Channel
محتــوای ویدیویــی امــروزه یکــی از بهتریــن ابزارهــای تبلیغاتــی
اس ــت ک ــه کم ــک میکن ــد ت ــا کس ــب و کار ش ــما بیش ــتر دی ــده
شـــود .مـــا بهتریـــن پلتفرمهـــای پخـــش آنالیـــن و شـــبکههای
اش ــتراک ویدی ــو را در اختی ــار ش ــما ق ــرار میدهی ــم.

 41درصد ترافیک ورودی بیشتر به وبسایت

افزایش  80درصدی نرخ تبدیل ()Conversion

افزایش  97درصدی احتمال خرید توسط مشتری
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Website design & support

طراحی و پشتیبانی وبسایت و
مشاوره سئو
Website design & support

امـــروزه داشـــتن یـــک وبســـایت حرفـــهای
بـــرای بســـیاری از کســـب و کارهـــا بـــه یـــک
نیـــاز اساســـی تبدیـــل شـــده امـــا هزینههـــای
راهانـــدازی و نگهـــداری وبســـایت ،پشـــتیبانی
امنیتـــی ،طراحـــی و ...باعـــث میشـــود تـــا
همـــه نتواننـــد یـــک وبســـایت حرفـــهای و
متناســـب بـــا نیازهـــای کســـب و کار خـــود
داشـــته باشـــند .مـــا بـــه شـــما کمـــک میکنیـــم
تـــا بـــا کمتریـــن هزینـــه ،یـــک وبســـایت
حرفـــهای داشـــته باشـــید .تیـــم حرفـــهای مـــا
تمامـــی مراحـــل راهانـــدازی وبســـایت شـــما
از مشـــاوره تـــا طراحـــی و اجـــرا و همچنیـــن
بهبـــود  SEOرا انجـــام میدهـــد.
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ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮐﺎرﻫﺎی
ﻃﺮاﺣﯽ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎ
http://zimaestate.com
https://axhome.ir
https://pelakino.com
https://melkta.com
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تبلیغات شبکههای
اجتماعی

تیـــم مـــا بـــا بهرهگیـــری از حرفهایتریـــن کارشناســـان
ش ــبکههای اجتماع ــی ،بهتری ــن ابزاره ــای تعامل ــی و تبلیغات ــی
در شـــبکههای اجتماعـــی را در اختیـــار شـــما قـــرار میدهـــد.
مـــا بهتریـــن و باکیفیتتریـــن تبلیغـــات تلگـــرام ،اینســـتاگرام،
توئیتـــر و ...را بـــا باالتریـــن نـــرخ بازدیـــد engagement ،و
 CTRارائـــه میکنیـــم.

راهاندازی و پشتیبانی شبکههای
اجتماعی
Launch and support social networks

P-1

ش ــبکههای اجتماع ــی ام ــروزه ب ــه یک ــی از مهمتری ــن ،ارزانتری ــن و موثرتری ــن
ابزارهـــای ارتباطـــی تبدیـــل شـــده اســـت .اهمیـــت شـــبکههای اجتماعـــی
باع ــث ش ــده ت ــا برنده ــای معتب ــر دنی ــا نی ــز فعالی ــت خ ــود را در ای ــن فض ــا
افزایـــش دهنـــد و مســـتقیما بـــا مخاطبـــان خـــود در ارتبـــاط باشـــند .تیـــم
تخصصـــی سوشـــال مـــا ،ضمـــن راهانـــدازی شـــبکههای اجتماعـــی ،شـــما را
در تدویـــن تقویـــم سوشـــال ،طراحـــی و انتشـــار محتـــوای باکیفیـــت ،جـــذاب
و حرفـــهای همراهـــی میکنـــد.

تبلیغات رسانهای
حضـــور در رســـانههای معتبـــر خبـــری نـــه تنهـــا بـــه افزایـــش
اعتبـــار برنـــد شـــما کمـــک میکنـــد بلکـــه بـــا دادن لینـــک
بـــه وبســـایت مرجـــع ،ارزش و جایـــگاه برنـــد شـــما در موتـــور
جســـتوجوی گـــوگل نیـــز بیشـــتر خواهـــد شـــد .تیـــم
تخصصـــی محتـــوای مـــا عـــاوه بـــر نـــگارش حرفـــهای و
اصولـــی گـــزارش و اخبـــار مطابـــق بـــا آخریـــن اصـــول ،SEO
اخبـــار و تبلیغـــات شـــما را بـــه صـــورت انحصـــاری در اختیـــار
بهتریـــن خبرگزار یهـــا ،رســـانهها و وبســـایتهای خبـــری
قـــرار میدهـــد.
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تهیه تیزر تبلیغاتی
امـــروزه کمتـــر کســـب و کاری را مشـــاهده
میکنیـــد کـــه محتـــوای تبلیغـــات ویدیویـــی
نداشـــته باشـــد .تیـــم مدیارســـت بـــا
بهرهگیـــری از جدیدتریـــن و باکیفیتتریـــن
دوربینهـــا ،تیزرهـــای تبلیغاتـــی از کســـب
و کار ،محص ــول و رویداده ــای ش ــما را تهی ــه
میکنـــد.

طراحی و تولید
موشن گرافیک و انیمیشن
Motion graphics & animation
موشـــن گرافیـــک یکـــی از جدیدتریـــن و جذابتریـــن محتـــوای تصویـــری
اســـت کـــه بیشـــتر جنبـــه آموزشـــی و اطالعاتـــی دارد .تیـــم حرفـــهای طراحـــی
موش ــن مجموع ــه م ــا ،از صف ــر ت ــا ص ــد مش ــاوره ،نوش ــتن س ــناریو ،طراح ــی
و تولی ــد موش ــن گرافی ــک در کن ــار شماس ــت .همچنی ــن تی ــم م ــا در هم ــکاری
بـــا بهتریـــن انیماتورهـــای کشـــور آمادگـــی طراحـــی و تولیـــد انیمیشـــنهای
جـــذاب بـــا رویکـــرد برندینـــگ را بـــرای کســـب و کار شـــما دارد.
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EVENT
VENT
E

PLANNING
برگزاری رویداد و رونمایی
Event Planning
اگ ــر قص ــد افتت ــاح ،رونمای ــی و برگ ــزاری روی ــداد داش ــته باش ــید تی ــم م ــا
ب ــا کادری حرفــهای و ش ــناخت ه ش ــده در تمام ــی مراح ــل از مش ــاوره گرفت ــه
ت ــا طراح ــی و چ ــاپ ،تبلیغ ــات ،تهی ــه محت ــوا ،دع ــوت بهتری ــن مدرس ــان،
پوش ــش خب ــری و اط ــاع رس ــانی ،اعط ــای م ــدرک ،پذیرای ــی ،دیزای ــن و...
در کن ــار شماس ــت.

ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮی ﺷﺮﮐﺖ ﺷﯿﺒﺎ
ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮی روﻧﻤﺎﯾﯽ از ﻣﺤﺼﻮل ﺟﺪﯾﺪ »ﺷﮑﻼت ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﮐﺮﻣﻮﻧﺎ«،
ﺷﺮﮐﺖ ﺷﯿﺒﺎ )ﺷﮑﻮ دراژه( در اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه  1399ﮐﻪ در ﻣﺤﻞ ﻣﺮﮐﺰ
ﻫﻤﺎﯾﺶﻫﺎی راﯾﺰن ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ .
اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮی در ﺑﯿﺶ از  25رﺳﺎﻧﻪ ﺗﺨﺼﺼﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی
ﭘﻮﺷﺶ داده ﺷﺪ .
در اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮی  15ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر از ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﺧﺒﺮی
اﻗﺘﺼﺎدی و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺮاﺳﻢ روﻧﻤﺎﯾﯽ و
ﭼﺸﻢاﻧﺪازﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﺒﺮ و ﻧﻪ رﭘﺮﺗﺎژ ،ﭘﻮﺷﺶ دادﻧﺪ.
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خدمات برندینگ و
برندسـازی

برگزاری سمینار
seminar holding
برگـــزاری ســـمینارهای تخصصـــی کمـــک میکنـــد تـــا عـــاوه بـــر آشـــنایی
بـــا تازههـــای مشـــاغل ،صنایـــع مختلـــف و تبلیغـــات در ایـــن حوزههـــا،
بـــا افـــراد تاثیرگـــذار و ســـرمایهگذاران ارتبـــاط بگیریـــد .تیـــم مـــا در
مدیارســـت بـــا تجربـــه برگـــزاری ســـمینارهای بـــزرگ تخصصـــی بـــه شـــما
کمـــک میکنـــد تـــا ســـمینارهای تخصصـــی خـــود در زمینـــه تبلیغـــات،
بازاریابـــی ،فـــروش و آمـــوزش را برگـــزار کنیـــد و بـــه شـــرکتکنندگان
گواهـــی حضـــور یـــا مـــدارک معتبـــر اعطـــا کنیـــد.

در بـــازار رقابتـــی امـــروز مشـــاغل ،برندینـــگ و برندســـازی فراتـــر از
طراحـــی لوگـــو و نـــام خـــاص اســـت .برندینـــگ صحیـــح کمـــک
میکنـــد تـــا برنـــد شـــما در بیـــن مخاطبـــان شـــناخته شـــده و
خوشـــنام بمانـــد .اســـتفاده درســـت از ابزارهـــای برندینـــگ شـــما را از
آس ــیبهای فض ــای رقابت ــی و تبلیغ ــات اش ــتباه مص ــون نگ ــه داش ــته
و بـــه حفـــظ جایـــگاه شـــما و کســـب و کار شـــما کمـــک میکنـــد.
تیـــم مـــا در تمامـــی فرآیندهـــای مشـــاوره برندینـــگ ،طراحـــی شـــعار،
نـــام ،لوگـــو و اقـــام تبلیغاتـــی بـــه شـــما کمـــک میکنـــد.
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تبلیغات در ناوگان

هدایای تبلیغاتی

Promotional Gifts

هدایـــای تبلیغاتـــی ســـفیر برنـــد شـــما هســـتند .بســـیاری از برندهـــای معتبـــر
دنیـــا هدایـــای تبلیغاتـــی خـــود را بـــا وســـواس بـــاال و متناســـب بـــا فعالیـــت
و هویـــت ســـازمانی خـــود طراحـــی میکننـــد .تیـــم مـــا بـــا بهرهگیـــری از
طراحـــان حرفـــهای جذابتریـــن هدایـــای ســـازمانی نظیـــر مـــاگ ،ســـاعت،
خـــودکار ،کیـــف ،سررســـید و دههـــا هدیـــه متنـــوع دیگـــر را متناســـب بـــا
هویـــت برنـــد شـــما طراحـــی و تولیـــد میکنـــد.

حمل و نقل

نـــاوگان حمـــل و نقـــل ایـــران روزانـــه میلیونهـــا مســـافر را از نقـــاط
مختلـــف شـــهر و کشـــور بـــه ســـایر نقـــاط جابجـــا میکنـــد کـــه
در ایـــن بیـــن متـــرو بـــا روزانـــه بیـــش از  2میلیـــون ســـفر شـــهری
یکـــی از بهتریـــن رســـانههای تبلیغاتـــی محســـوب میشـــود.
شـــرکت مدیارســـت بـــه صـــورت انحصـــاری بزرگتریـــن شـــبکه
تبلیغـــات محیطـــی در متـــرو ،اتوبوسهـــای شـــهری ،فرودگاههـــا
و تاکســـیرانی را در اختیـــار دارد .همچنیـــن تبلیغـــات تاکســـیبورد،
یک ــی از جدیدتری ــن و پرمخاطبتری ــن اب ــزار تبلیغات ــی ب ــه ص ــورت
انحصـــاری توســـط ایـــن شـــرکت ارائـــه میشـــود.
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تبلیغات مالها و

فروشگاههای بزرگ

تبلیغات سینمایی

Cinema Advertising
ســـینما یکـــی از مکانهایـــی اســـت در ســـبد تفریحـــی هـــر طبقـــه
اجتماعـــی بـــه چشـــم میخـــورد .بنابرایـــن ،اســـتفاده از فضاهـــای
تبلیغاتـــی داخـــل ســـینماها ،پردیسهـــای ســـینمایی و مســـیرهای
منتهـــی بـــه ســـالنهای ســـینما ،تاثیـــر قابـــل توجهـــی بـــر مخاطـــب
و انتخـــاب خدمـــات و برنـــد شـــما شـــما دارد .مجموعـــه مدیارســـت،
بهتریـــن و کاملتریـــن فضـــای تبلیغـــات محیطـــی پردیسهـــای
ســـینمایی و ســـالنهای ســـینما و همینطـــور تیزرهـــای قبـــل از
پخـــش فیلـــم را در اختیـــار شـــما قـــرار میدهـــد.

فضـــای فروشـــگاههای بـــزرگ و مالهـــا یکـــی از
مکانهایـــی اســـت کـــه بیشـــترین طیـــف مخاطبـــان را در
خـــود جـــای میدهـــد و اغلـــب خانوادههـــا در طبقـــات
مختلـــف اجتماعـــی در ایـــن مکانهـــا حضـــور مییابنـــد.
ای ــن مس ــاله باع ــث م ــی ش ــود ت ــا طی ــف بیش ــتری از جامع ــه
برن ــد ش ــما را مش ــاهده کنن ــد و تاثیرگ ــذاری تبلیغ ــات ش ــما در
ایـــن محیطهـــا بـــه میـــزان قابـــل توجهـــی افزایـــش یابـــد.
مجموعـــه مدیارســـت توانســـته بـــا تعامـــل بـــا فروشـــگاههای
معتبـــری نظیـــر کـــوروش ،شـــهروند ،رفـــاه ،ایـــران مـــال و،...
بهتریـــن فضـــای تبلیغـــات محیطـــی را در اختیـــار مشـــاغل و
برندهـــای معتبـــر قـــرار دهـــد.
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تبلیغات آنالین
تبلیغـــات آنالیـــن ،جدیدتریـــن و یکـــی از مؤثرتریـــن
شـــیوههای تبلیغاتـــی اســـت کـــه بـــه دلیـــل امـــکان
ســـنجش خروجـــی ایـــن شـــیوه تبلیغاتـــی ،میتـــوان آن
را بـــه شـــکلی هدفمنـــد انجـــام داد .ایـــن تبلیغـــات شـــامل
تبلیغـــات گـــوگل  ،AdWordsتبلیغـــات  ،Nativeتبلیغـــات
 ،Retargetingتبلیغـــات  Banner Adsو تبلیغـــات Video
 Adمیشـــود .تیـــم مارکتینـــگ مدیارســـت بـــا بهرهگیـــری
از تمامـــی ایـــن ابزارهـــا ،باکیفیتتریـــن و متناســـبترین
تبلیغـــات آنالیـــن را در اختیـــار شـــما قـــرار میدهـــد.

نصب اپلیکیشن
Event Planning
بـــرای کســـب و کارهـــای مختلفـــی کـــه دارای اپلیکیشـــن نیـــز هســـتند،
نصـــب اپلیکیشـــن ،بـــه ویـــژه نصـــب فعـــال یـــک دغدغـــه بـــزرگ و مهـــم
اســـت .تیـــم مارکتینـــگ مدیارســـت ،در نصـــب و جـــذب کاربـــر فعـــال بـــه
شـــما کمـــک میکنـــد.
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