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 1395 پاییزٍیژى      .    فریان آکادنی تقدیو نی کند
این دٍرى نناسب . باشد  تخصصی نی جلسٌ آنَزشی 5ٍ شانل راه اندازی و تىسعه ی کسب و کار در ایراندٍرى جانع 

 ٍ عزیزانی است کٌ نی خَايند کسب ٍ کاری سَدآٍر ٍ نَفق را خلق صاحبین نشاغل ، دانشجىیان ، ندیران ، کارآفرینان
 ٍ تَانایی جذب نخاطب، شها در این دٍرى دانش ٍ بینش الزم برای بٌ نتیجٌ رساندن ایدى تان را کسب خَايید کرد. نهایند

 کسب ٍ کار  برای رافرصت ٍیژى ایشرکت در این دٍرى . را بدست نی آٍرید تبدیل آن بٌ نشتری ٍ در نًایت افزایش فرٍش
برندی ناندگار را خلق  خَد فراتر رفتٌ ٍ فعلی از جایگاى  با استفادى از تکنیک يا ٍ رٍش يای ارائٌ شدى تاپدید نی آٍرد شها

.  کنید قدم به قدم کسب و کارتان از اتالف زنان و سرنایه خىد جلىگیری  و تىسعهبا کسب دانش پیاده سازی. نهایید

    

: کارگاى يای آنَزشی بٌ شرح زیر نی باشد

نبلغ سرنایه گذاری خدنات تاریخ برگزاری نام کارگاه  
یتال نارکتینگ جدی- تبلیغات و بازاریابی نىین  1

 
 ] ایتالیا ANCCP ارائٌ ندرک بین الهللی [

پنجشنبٌ ٍ 
 9 ٍ 8جهعٌ 

 نًر ناى

+ ساعت آنَزش تخصصی  6
فایل + بستٌ آنَزشی + پذیرایی 

ارائٌ ندرک نعتبر + صَتی کارگاى 
بین الهللی 

 ناموت 250,000

راه اندازی قدم به قدم کسب و کارهای آنالین  2
 

 ] ایتالیا ANCCP ارائٌ ندرک بین الهللی [

پنجشنبٌ ٍ 
 16 ٍ 15جهعٌ 

 نًر ناى

+ ساعت آنَزش تخصصی  6
فایل + بستٌ آنَزشی + پذیرایی 

ارائٌ ندرک نعتبر + صَتی کارگاى 
بین الهللی 

 ناموت 250,000

 برندسازی دیجیتالی 3
 

 ] ایتالیا ANCCP ارائٌ ندرک بین الهللی [

 پنجشنبٌ
 نًر ناى 29

+ ساعت آنَزش تخصصی  4
فایل + بستٌ آنَزشی + پذیرایی 

ارائٌ ندرک نعتبر + صَتی کارگاى 
بین الهللی 

 ناموت 160,000

 

.  در نظر گرفته خىاهد شد ناموت130000 به نبلغ تخفیف ویژه% 20در صىرت ثبت نام کل دوره 
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از آنجا کٌ کارگاى يای آنَزشی فضای نناسبی برای پرسش ٍ پاسخ ٍ تعانالت بیشتر با اساتید را فرايو :  ظرفیت نحدٍد
. ایو آٍرد، ظرفیت شرکت کنندگان را نحدٍد در نظر گرفتٌ نی

 

 :  يا بٌ ترتیب اجرانعرفی کارگاى

برای ساختن کسب ٍ کاری نَفق ٍ پَلساز نیاز بٌ دانش ٍ نًارت ! نَفقیت اتفاقی نیست "تبلیغات و بازاریابی نىین " 

تان  کسب ٍ کار نَفقیت ٍ رشدبرایرا ا تهرکز بر نباحث دیجیتال نارکتینگ سکَی پرتابی ب. در حَزى نارکتینگ نی باشد
این کارگاى بٌ آنَزش نکات کلیدی، تکنیک يای کارآند، ابزاريا ٍ رٍش يای نَین تبلیغاتی نی پردازد ٍ شها . فرايو نیآٍریو

! در این کارگاى قصد نداریو نطالب بدیًی ٍ تکراری را بازگَ کنیو. را در راى اندازی ٍ یا تَسعٌ کسب ٍ کارتان یاری نی کند
استفادى کردى اید ٍ با آنًا آشنا يستید انا سَال ... قطعا بسیاری از شها دٍستان از ابزاريایی نانند اینستاگرام، تلگرام ٍ 

نًو این است کٌ آیا نتیجٌ نطلَبی بدست آٍردى اید؟ آیا تَانستٌ اید نشتریان بیشتری را جذب کردى ٍ فرٍش خَد را 
 افزایش ديید؟ آیا رٍش يای دیگر دیجیتال نارکتینگ را نی شناسید؟

ٌ ای ٍ علهی در نسیر نَفقیت قدم بگذارید  . با نا يهراى شَید تا پاسخ بسیاری از سَال  يای خَد را یافتٌ ٍ بٌ صَرت حرف

 :نحَريای اصلی کارگاى اٍل

 ايهیت بازاریابی ٍ جایگاى آن در کسب ٍ کاريا 
 خلق سیستهی بر اساس علو بازاریابی 
 19کلید طالیی بازاریابی  
 تحقیقات بازار اٍلین قدم است. 
 بًترین شیَى ی تبلیغات برای کسب ٍ کار شها کدام است؟ 
 دیجیتال نارکتینگ 
 ی تبلیغاتی ٌ  نکات کلیدی در تدٍین برنان
 ابزاريای دیجیتالی 
 يای اجتهاعی در خدنت کسب ٍ کار شها ٌ  شبک

o اینستاگرام 
o تلگرام 
o فیسبَک 
o لینکدین 
o آپارات ٍ یَتَب 

 يای اجتهاعی ٌ  افزایش نخاطب در شبک
 تَلید نحتَای يدفهند 
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 يشتگ يا ٍ کلهات کلیدی 
 راى اندازی کهپین يا ٍ نسابقات 
 ابزاريا ٍ تکنیک يای تَلید نحتَا 
 تَلید نحتَای نتنی 
 تَلید نحتَا بر پایٌ عکس 
 ٍیدئَ نارکتینگ 
 تَلید نحتَا بر اساس رٍیداديا 
 يهراى با چًرى يای نحبَب ٍ برنديای نشًَر 
 تَلید نحتَای تبلیغاتی با يدف افزایش فرٍش ٍ نخاطب 
 با یک جهلٌ فرٍش تان را دگرگَن سازید. 
 يای نَفق در ایران ٌ  بررسی نهَن
 ایهیل نارکتینگ ٍ نکات کلیدی 
 تبلیغات بنری 
 تبلیغات کلیکی 
  َبًینٌ سازی سایت برای نَتَريای جستج(SEO) 
 شیَى ای نَین برای تبلیغات پیانکی کارآند 

ٌ يای  دٍستانی کٌ بٌ دنبال افزایش نخاطب ٍ فرٍش يستند ٍ قصد دارند فعالیت شان را در فضای اینترنت ٍ شبک
. اجتهاعی گسترش ديند، تکنیک يا ٍ نکات این دٍرى نقشی حیاتی در تَسعٌ ٍ پیشرفت کسب ٍ کارشان خَايد داشت

با نفايیو ٍ طی آن  کارگاى این دٍرى نی باشد کٌ دٍنینعنَان  "راه اندازی قدم به قدم کسب و کارهای آنالین " 

بٌ تحلیل ٍ بررسی کسب ٍ کاريای بَنی ٍ آنالین در اندازی یک کسب ٍ کار نَفق ٍ سَدآٍر آشنا شدى ٍ  نکات کلیدی راى
نیآنَزید ٍ نکات نًو ندیریتی این نَع کسب  نراحل پیادى سازی یک کسب ٍ کار آنالین را سپس، ایران خَايیو پرداخت

د شد ٍ نثال يای نتنَعی ارائٌ کاريای ایرانی بررسی خَاىٍ   نَفقیت ٍ شکست کسبدر انتًا علل .ٍ کار را فرا نی گیرید
. نی شَد

 :نحَريای اصلی کارگاى دٍم 

 آنالین بازار در يا فرصت شناخت 
 آنالین کاريای ٍ کسب انَاع بررسی 
 يستند؟ کسانی چٌ شها نخاطبین 
 کار ٍ کسب گذاری يدف 
 (پلن بیزینس)آنالین کار ٍ کسب طرح 
 تیو تشکیل 
 ٌداریو؟ نیاز يایی تخصص چٌ ب 
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 سازی پایگاى آنالین پیادى 
 داننٌ نام انتخاب 
 شها سایت برای نیزبان بًترین 
 است؟ نناسب نَیسی برنانٌ زبان کدام 
 يای ٌ ٌ ای سایت ٍب یک نشخص  حرف
 سایت نَیسی برنانٌ ٍ طراحی بٌ نرتبط فنی اصطالحات 
 کاربری رابط ٍ سایت طراحی 
 ٌجستجَ نَتَريای برای سایت سازی بًین 
 ،اصالح ٍ ارزیابی اجرا 
 نَبایل اپلیکیشن يای 
 سایت پشتیبانی 
 آنالین کار ٍ کسب یک برای ندیریتی ابزاريای 
 سایت تَسعٌ ٍ برٍزرسانی 
 ی در سایت ثبت ٌ  يا سایت ٍب سانانديی سانان
 ٌالکترٍنیک نهاد دریافت ٍ بانکی درگاى بٌ اتصال طریق 
 ایران در آنالین کاريای ٍ کسب شکست ٍ نَفقیت علل 
 کاال دیجی سایت بررسی 
 سکند لست سایت بررسی 
 آپارات سایت بررسی 
 الین پی سایت بررسی 
 فَد بدٍ ٍ زٍدفَد سایت بررسی 
 بانیلَ ٍ 5040 سایت بررسی 
 برگ نت سایت بررسی  

انا نَفقیت در راى .  نکتٌ نًو استخراج نی گردد60 ٍب سایت تحلیل شدى ٍ 40در این کارگاى يهراى با آنَزش نَارد فَق 
اندازی کسب ٍ کار ٍ جذب نشتریان نتعدد زنانی بٌ اٍج خَد نی رسد کٌ بٌ برندی شناختٌ شدى ٍ ناندگار دست یابیو، بٌ 

 .این ننظَر کارگاى سَم با نَضَع برندسازی دیجیتال طراحی ٍ تقدیو شها نی گردد

 

سَنین کارگاى این دٍرى است، در این کارگاى تهرکز بر نفايیو برندینگ ٍ نعرفی ير چٌ عنَان   "برندسازی دیجیتالی" 

برندسازی کاری ينرنندانٌ ٍ تخصصی است کٌ . بیشتر کسب ٍ کار شها از طریق ابزاريای دیجیتال نَرد بحث خَايد بَد
 .در این کارگاى دانش الزم در اختیار شها دٍستان عزیز قرار نی گیرد
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 :نحَريای اصلی کارگاى سَم 

 برند نفًَم 
 کنیو؟ برندسازی باید چرا 
 برند شخصیت ٍ يَیت 
 بازاریابی برنانٌ تدٍین 
 تبلیغاتی يای کهپین رايبری ٍ خلق 
 (نشتریان ٍ نحصَل بازار عَانل تحلیل )برند تحقیقات 
 آنالین تحقیقات تکنیک يای 
 تبلیغات اجرایی ریزی برنانٌ ٍ بندی بَدجٌ يای تکنیک 
 نصرف کنندگان ٍ نشتریان تصهیو گیری فرایند 
 نشتری با برخَرد استراتژی 
 برند سازی در خالق تفکر 
 پیام ایجاد ٍ ایدى خلق استراتژی يای 
 نحتَایی استراتژی تدٍین 
 ترٍیجی ٍ تبلیغی نختلف استراتژی يای 
 يا انَاع ٌ  صحیح تبلیغات ٍ رسان
 برند عهلکرد اندازى گیری 
 عهلیات فرآیند اصالح ٍ بازنگری ظامن 

 

برای شرکت در دٍرى يا نی تَانید با ٍاحد آنَزش تهاس حاصل فرنایید ٍ یا بٌ ٍب سایت فریان آکادنی نراجعٌ 
:کنید  

 26304459ٍ   66099616   :با نا تهاس بگیرید 
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