دیجیتال مارکتینگ به سبک آلفا
رزومه تیم آلفا

درباره ما
تیمآلفا ترکیبی از متخصصین مارکتینگ و فروش ،توسعه و طراحی سیستمهای نرمافزاری
و وبسایت و تبلیغات و گرافیک میباشد که با هدف کمک به کسبوکارهای مختلف در خلق
ارزش افزوده از فضای دیجیتال و اینترنت تشکیل شدهاست.
با یک بررسی ساده مشاهده میشود که در فضای آنالین علیرغم جذابیتهایی مانند
دسترسی آسان ،ارزانقیمت و هدفمند به مشتریان ،بسیاری از وبسایتها ،اپلیکیشنها
و صفحات رسانههای اجتماعی نتوانستهاند تاثیر قابل توجه و ملموسی در معرفی محصوالت
و خدمات ،بازاریابی و فروش کسبوکارها داشته باشند؛ به این دلیل که اکثر طراحان
سایت ،اپلیکیشن و تامینکنندگان محتوای رسانههای اجتماعی ،بدون شناخت کافی از رقبا،
مزیتهای تعیین کننده رقابتی در فضای آنالین یا حتی سالیق و نحوه خرید مشتریان اقدام
به اجرا و پیادهسازی پروژهها میکنند.

چرا میتوانیم بهترین انتخاب شما باشیم؟

ما در آلفا با درک این مساله ابتدا به بررسی و تحلیل عوامل تاثیرگذار شما در فضای
کسبوکار آنالین میپردازیم و متناسب با شناخت صورتگرفته و تلفیق آن با بهروزترین
متدها و ابزار بازاریابی آنالین و تجارب پیشین ،راهکاری کارآمد ،با شاخصهایی ملموس و
قابلاندازهگیری به شما ارائه میدهیم و آن را اجرا میکنیم تا بتوانید بهبود شگفتانگیزی
را در کسب و کار خود حس کنید و بعالوه بهترین ویترین برای خدمات ما باشید.

خدمات ما:

 +طراحی و اجرای کمپین تبلیغاتی  +بازاریابی گوگل و SEO
 +طراحی و بازاریابی سایت

Adwords & Remarketing +

 +طراحی و بازاریابی اپلیکیشن

 +بازاریابی موبایل

 +سوشال مدیا (اینستاگرام،تلگرام و + )...بازاریابی محتوایی

 +ارائه راهکارهای بهبود کسبوکار  +ایمیل مارکتینگ

)تخصص های تیم آلفا (آکادمیک و فنی
 مدیریت، سیستم اطالعاتی مدیریتی، مدیریت فناوری اطالعات+
 کامپیوتر نرم افزار و، مدیریت صنعتی، مدیریت بازار یابی،بازرگانی
سخت افزار

، و توسعه نرم افزاریIT  مدیریت و اجرا پروژه های+
، Business Analysis ،Data Analyse ،Data Mining
،Google Partners ،Seo serch engine
، Social Marketing،G Analytic ،Sem and Dmarketing
... وE-Business Analysis ،Content Marketing
ASP (oracle/Sql/web and software developer) +
PHP (larawell/word press/pure PHP/my sql)
Jawascript،Swift ،Jawa

رزومه تیم آلفا (حقیقی و حقوقی):
 +دانشﮕاه خوارزمی (روابط عمومی ،مارکتینگ و برندینگ) /
برنامهریزی و تحلیل کسب و کار/
ﻃراﺣﯽ ،ﺑرﻧاﻣﻪﺭیﺰﯼ و اﺟراﯼ ﺩیﺠﯿتاﻝ ﺑرﻧﺪینﮓ ﺩاﻧﺸگاﻩ
ﺧﻮاﺭﺯﻣﯽ
 +سایت مرجع صنایع غذایی و کشاورزی ایران/
مشاور و مجری سایت مرجع صنایع غذایی و کشاورزی ایران/
طراح محتوا ،لوگو و دیجیتال مارکتینگ/
طراح کمپین سئو و ایمیل مارکتینگ

 +هلدینگ بین المللی مدیران پارسیان /
سایت  ،Onparsiتامین محتوا و کمپین بازاریابی محتوایی در
فضای سوشال و سایت
+صنایع دستی استان تهران /
برنامه ریزی و تحلیل کسب و کار دیجیتال/
مشاور و مجری اتحادیه در طرح فروﺵ انالین صنایع دستی

 Bussinet +به عنوان طرحی نوین برای بسط بازاریابی
محصوﻻت  itو دیجیتال مارکتینگ از طریﻖ  ٥٠٠٠کافینت در
سطح ایران

 +گروه شرکتهای رایانهسازان (فناوری اطالعات و دیجیتال
مارکتینگ)/
مدیریت توسعه بازار و دیجیتال مارکتینگ/
طراحی سایت ،کمپین ادوردز و سوشال /بازاریابی محتوایی
 +مانی گشت/
طراحی و پشتیبانی سایت ،طراحی محتوا ،طراحی لندینگ پیج،
کمپین ادوردز تورهای دبی ،تایلند و بالی
 +نرم افزار کتابخانه کاوﺵ/

ایده پردازی ،بازاریابی و فروﺵ دیجیتالی/

 +طراحی سیستم استخراﺝ دانﺶ از خبرگان بانک انصار
طراحی سیستم  DSSمدیریت دانﺶ/
مدیریت دانﺶ ابری با رویکرد استخراﺝ دانﺶ خبرگان فروﺵ
 +اﭺآیاﺱ ) (HISشرکت میکروافزار قشم
پروموت نرم افزار جامع بیمارستانی در فضای دیجیتال/اجرا
کمپین بنری و سئو ،طراحی و مدیریت محتوا
 +بازرگانی امین /
بازاریابی و فروﺵ دیجیتال/
طراحی فرآیندهای تجاری فروﺵ لوازم ارایشی و بهداشتی
به عنوان اولین نمونه  B2Bدر سایت makeupstore.ir
 +ترخیص کاران عجم (واردات و ترخیص)/
مدیریت بازاریابی و فروﺵ دیجیتالی شرکت ترخیص کاران عجم/
طراحی کمپین سوشال (اینستاگرام و تلﮕرام)

 +فروشﮕاه اینترنتی پادوکس (بستری برای واردات و عرضه
مستقیم محصوﻻت از ترکیه و سایت آمازون به مشتریان
داخلی)/
طراحی و اجرای سیستم بازاریابی دیجیتال /مشاوره در طراحی
 UIو  UXاپلیکیشن و برندینگ /طراحی و اجرای کمپین سوشال
مدیا مارکتینگ /طراحی بات فروشﮕاهی تلﮕرام
 +فروشﮕاه اینترنتی  DigiStyloبه عنوان اولین بستر فروﺵ
مستقیم لوازم آرایشی و آرایشﮕاهی مردانه
طراحی سایت /سئو /طراحی اپلیکیشن /بات فروشﮕاهی
تلﮕرام /طراحی و اجرای کمپین سوشال مدیا

+

شرکت صنایع غذایی لیلیپوت

پشتیبانی و بهبود نرمافزار فروﺵ و زنجیره تامین/
تامین محتوا ،بازاریابی و فروﺵ/
پشتیبانی از سیستمها شبکه و سرور

 +همکاری بازاریابی دیجیتالی همایشهای کسبوکار،
فناوری اطالعات و دیجیتال مارکتینگ /دکتر مظاهری ،دکتر
فدایی منﺶ و اساتید دیﮕر

 +مدارﺱ کسبوکار و زندگی/
طراح ،بازاریاب و مجری دورههای مدارﺱ کسب و کار و زندگی/
کمپینهای محتوایی در فضای سایت و سوشال

+

برگزاری دورههای Prac-Pro

+

برند  Zeinﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ آﺭایﺸﯽ ﺑهﺪاشتﯽ/

تﺪوین ،ﺑاﺯاﺭیاﺑﯽ و تاﻣﯿن ﻣحتﻮاﯼ کاﻧاﻝ تلگرام و پﯿج
اینستاگرام/
اﺭائﻪ ﺭاهکاﺭهاﯼ ﺑهبﻮﺩ کسبوکاﺭ ﺑﻪ صاﺣبان کسبوکاﺭ،
ﻣﺪیران ،ﺩاﻧﺸﺠﻮیان اﺭشﺪ و ﺩکترﯼ ﻣﺪیریت و سایر ﺭشتﻪها
تﻮلﯿﺪ ﻣحتﻮا ،ﻃراﺣﯽ سایت ،ﺑات فروش تلگراﻣﯽ  ،اپلﯿکﯿﺸن/
ﻃراﺣﯽ کمپﯿن ﺑاﺯاﺭیاﺑﯽ ﺩیﺠﯿتاﻝ

 +شرکت پردازﺵهای عصر ماهواره )/(PAM
پشتیبانی و بهبود نرمافزار و شبکه/
مدیریت ،طراحی و تامین محتوای سایت/
کمپین سئو و بازاریابی محتوایی/

+

بیمه سالمت/

+

شرکت پویا افزار پیشرو/

پشتیبانی و نﮕهداری شبکه و سیستمهای کامپیوتری
مشاوره بهبود فرآیندهای اتوماسیون اداری و روالهای سایت

طراحی ،پیادهسازی و پشتیبانی شبکه ،سیستمهای
کامپیوتری و سایت
مشاوره تامین محتوا و ساخت سایت فروشﮕاهی UPS

 +شرکت نﮕاه آرمانی (مارکتینگ و برندینگ خدمات پزشکی)/
طراحی کمپین تبلیغاتی ،برگزاری همایﺶها و نمایشﮕاهها/
طراحی سایت ،سئو ،کمپین بنری نیتیو ،کمپین سوشال و تلﮕرام

 +شرکت طراحان پرتو سرو (مارکتینگ ،برندینگ و تبلیغات)/
طراحی کمپین تبلیغاتی ،مدیریت و تامین محتوا/
طراحی سایت ،سئو ،کمپین بازاریابی محتوایی
کمپین سوشال (لینکدین ،فیسبوک ،اینستاگرام ،گوکل پالﺱ،
توییتر) و تلﮕرام
 +پوشاک مسیحا (مد و فشن)/
بازاریابی و تامین محتوای فضای دیجیتال/
ثبت گوگل لوکال /طراحی کمپین اینستاگرام و تلﮕرام/
مدیریت و تامین محتوا

 +آموزشﮕاه ساراناز خاتون (مد و فشن)/
بازاریابی و تامین محتوای فضای دیجیتال/
طراحی صفحات رسانههای اجتماعی ،سایت و اپلیکیشن/

رزومه طراحی اپلیکیشن ما
(حقیقی و حقوقی):

 +وب چت ،موتور جستوجو و  CallCenterﺭایتل ()IBIM

 +اپلیکیشن نظر سنجی برای رستورانها به همراه برد لمسی
و پنل مدیریتی روی موبایل و وب
 +اپلیکیشن نظر سنجی برای فروشﮕاه ها و نمایشﮕاهها به
همراه بورد لمسی و پنل مدیریتی روی موبایل و وب

 +اپلیکیشن پزشکان  :اطالعات پزشکان  ،مکان روی نقشه ،
ارتباط با پزشک و  + ....نوبت گیر و پنل وب

 +اپلیکیشن اختصاصی برای روانپزشکان ارتباط با مریض و زیر
نظر داشتن  24ساعته حالت مریض ها

 +اپلیکیشن نوبتﮕیر و گالری نمونه کار برای پیرایشﮕاه های
مردانه و زنانه

 +اپلیکیشن زیبایی  :اپلیکیشن مدیریت و رزرو تایم آرایشﮕاه ها
زیبای زنانه

+اپلیکیشن فروشﮕاهی برای تمامی صنوف و پنل مدیریت
تحت وب
 +اپلیکیشن مشتری مدار برای پشتیبانی کاربران فروشﮕاه
های تخصصی و شرکت ها
 +اپلیکیشن فروﺵ فایل  +پرداخت درون برنامه ussd

 +اپلیکیشن فروﺵ شارژ و بسته های اینترنتی  +پرداخت
درون برنامه
 +اپلیکیشن نما فیلم  :ارائه و نمایﺶ فیلم های آموزشی با
قابلیت خرید و پرداخت انالین  +پنل تحت وب
 +اپلیکیشن ضد تحریم  :اپلیکیشن فروشﮕاهی فروﺵ وی
پی ان
 +اپلیکیشن رستوران چی  :اپلیکیشن مدیریت و دریافت و رزرو
سفارشات رستوران با قابلیت پرداخت در محل و انالین
 +اپلیکیشن چت روم  :اپلیکیشن شبکه اجتماعی همانند
تلﮕرام و اتساپلیکیشن
 +اپلیکیشن خبر خوان برای وب سایتهای خبری

 +اپلیکیشن دریافت سفارﺵ و صدور فاکتور

 +اپلیکیشن طال فروشی ها با قابلیت های مختلف

 +اپلیکیشن خدماتچی  :ثبت خدمات و ثبت کارشناسان مورد
نظر در زمینه های تخصصی مختلف  +یافتن نزدیکترین متخصص
 +پرداخت انالین  +ثبت امتیاز  +و نمایﺶ وضعیت درخواست
 +اپلیکیشن زیبایی  :اپلیکیشن مدیریت و رزرو تایم آرایشﮕاه ها
زیبای زنانه (آرایشﮕاه نیلوفر)

 +اپلیکیشن فروشﮕاهی برای تمامی صنوف و پنل مدیریت
تحت وب (دی جی استایلو – الفارد)
 +اپلیکیشن مشتری مدار برای پشتیبانی کاربران فروشﮕاه
های تخصصی و شرکت ها ( دی جی استایلو – الفارد )

 +اپلیکیشن فروﺵ فایل  +پرداخت درون برنامه ussd
()Padoox

 +اپلیکیشن فروﺵ شارژ و بسته های اینترنتی  +پرداخت
درون برنامه ()Padoox

 +نرم افزار پرسنلی تحت وب :
صدور حکم-صدور گواهی ضمانت برای خود و دیﮕران –صدور
حکم
سیستم مدیریت کاربران –سیستم اعالم خبر

 +سیستم آزمون ساز :
این سیستم هم به روﺵ های مختلف با قیمت های مختلف
میتوان پیاده سازی نمود.
روﺵ اول  :کل سیستم به صورت یکپارچه تحت وب طراحی و
پیاده سازی شود .
روﺵ دوم :تنها بخﺶ پردازﺵ تحت وب پیاده سازی شود و
سمت مدیریت و کاربری به صورت فایل پرتابل روی سیستم ها
اجرا شود.
 +بسیاری اپلیکیشنهای راهکار محور دیﮕر که متناسب با
کسبوکار شما میتواند نمونههای آن در اختیارتان قرار گیرد.

رزومه طراحی سایت ما (حقیقی و
:)حقوقی
http://digistylo.com/ +

http://asayeshtahvie.com/ +
http://pooolart.com/ +
http://netyaran.ir/ +
http://kiosk-online.ir/ +
http://rayanesazan.ir/ +
http://www.hotelfereshtehpasargad.com +
http://irest.ir/ +

http://cteampro.ir/new/tondar/ +
) .... و،  خبری،  انواع سیستم های مدیریت محتوا (شخصی+
 انواع سیستم های فروشﮕاهی+

... ها وCRM  انواع نرم افزارهای تحت وب همانند+

تماﺱ با ما:
مشتاقانه منتظر تماس شما هستیم...
 :تلفن
علی پژوهش 09329005070
40442338
40442405
آدرس :تهران ،اشرفی اصفهانی ،باالتر از اتوبان حکیم ،برج زمرد ،واحد23
www.digialpha.agency

