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صرف نظر از زمان و مکان، حتی از پشت میزکار خود با 
دنیای بیکران دیجیتال همراه شوید. 

با برندینگ دیجیتال فروش خود را افزایش و هزینه 
های تبلیغاتتان را کاهش دهید.

اگر ترجیح می دهید با سوخت جت به جای سوخت 
معمولی به سوی اهداف خود حرکت کنید، با ما همراه 

شوید.
مشــهد، خیابان ســناباد، بین ســناباد ۵۲ و ۵۴ ، پالک ۶۶۶

( شنبه تا پنجشنبه _ ۸:۰۰ الی ۱۷:۰۰ ) ۳۸  ۴۱۰  ۹۱۲  / ۰۹۱۲  ۲۲۰  ۳۴۷۰
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کاتالــوگ پیــش رو خالصــه ای از شــرح خدمــات 
ما می باشد.

 afarid.comبــرای اطالعــات کامل تــر بــه ســایت
مراجعه فرمایید. 



شــما بایــد آنجایــی باشــید کــه مخاطبیــن و یــا مصــرف 
ــه  ــر اینک ــه مهمت ــتند و نکت ــا هس ــما آنج ــدگان ش کنن

باید ”قبل از آنها“ آنجا باشید.

برندینــگ  فرآینــد  در  امــروزی  موفــق  شــرکت های 
شــرکای  بــه  تبدیــل  را  کننــدگان  مصــرف  دیجیتــال 

غیررسمی خود کرده اند.

ــر  ــال دیگ ــگ دیجیت ــروز اســتفاده از برندین در عصــر ام
یک انتخاب نیست بلکه باید است.

مــا بــه شــما کمــک می کنیــم تــا بــا اســتفاده از ایــن 
روش، برندهایــی مانــدگار بــر بســتر اینترنــت ایجــاد و یــا 

توسعه دهید.

۸۸ میلیون تلفن همراه در ایران
(از ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۶ > ۴۷۴٪ افزایش)

برندینگ دیجیتال

وضعیت امروز اینترنت در ایران

۶۷میـلیــون مشتــرک پهـن بـانـد
پهن باند : سرعت باال

۱۰۰٪ پــــوشش شـهــرهای ایــران

۵۶٪ روستاهای باالی ۲۰ خـانـوار

روشی است جهت خلق و مدیریت برند، با استفاده از 
گستره اینترنت و دیجیتال به منظور ارتباط وبازاریابی

برخی از مشتریان آفرید

AVAWOOD

��س ����

AFARID.COM  |  DIGITAL BRANDING AGENCY

��ز��ن ������ت ا����

���� ��ق را��� 



در��ر� ��
آفریــد بــه عنــوان یـکـی از فعــاالن قدیمــی صنعــت تبلیغــات   
کشــور بــا بهــره گیــری از نیروهــای کارآمــد و خــالق تــالش دارد تــا 
ــد.  ــاه کن ــال کوت ــا را در بســتر دیجیت ــگ کســب و کاره ــد برندین فرآین
دنیــای دیجیتــال، دنیــای تعامــل اســت امــا کلیــد طالیــی بســتر ایــن 
تعامــل و شــکل گیــری ارتباطــات مانــا در دســتان تیــم آفریــد اســت کــه 

بسادگی و بسرعت در اختیار شما قرار خواهد گرفت. 
بــا حضــور پررنــگ و مســتمر در فضــای مجــازی مشــتریان جدیدتــان را 
بیابیــد، مشــتریان قدیمــی خــود را وابســته تــر کنیــد و مشــتریان 

ناراضی احتمالی خود را ترغیب به آشتی کنید. 

در قــرن ۲۱ شــما بایــد در فضــای مجــازی دارای ســرقفلی معتبــر باشــید 
بنابرایــن اگــر بــرای دریافــت ایــن موقعیــت آمادگــی الزم را داریــد، اجــازه 

دهید تا ما میزبان اندیشه و تفکر شما باشیم.

TEAMWORK

MAKES THE

DREAMWORK
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اهمیــت و ضــروت وجــود اســتراتژی در کســب و کارهــا از قدیــم   
وجــود داشــته اســت. امــا امــروزه بــا تحــول کســب و کارهــا و ســرعت 
ــه  ــر شــده اســت. ب ــن براب رشــد آنهــا، ضــرورت وجــود اســتراتژی چندی
ــان ســاده اســتراتژی یعنــی تصمیــم گیــری در مــورد اینکــه مقصــد  زب

کجاست و چگونه می توان به این مقصد رسید. 

مــا بــا تدویــن اســتراتژی درســت بــرای برندتــان بــه شــما کمــک میکنیــم 
تا:

۱) به جایگاه مطلوب دست یابید.
۲) بــه یــک نقشــه راه معیــن و مشــخص جهــت هدایــت کلیــه امــور 

برسید.
۳) مشتریان جدید را جذب و آنها را خشنود کنید.

۴) در رقابت، با دیگر رقبا در بازارهای هدف موفق شوید.

و در انتها به اهداف از پیش تعیین شده سازمان دست یابید.

STRATEGY
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DESIGN &
 DEVELOPMENT

دنیای امروز بدون طراحی غیرقابل تصویر است.

زیر مجموعه بخش طراحی و توسعه:

طراحی هویت بصری برند   

طراحی سایت   

اپلیکیشن   

تولید محتوا   

طراحی سایت فروشگاهی   
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(Brand Naming)نام گذاری برند  

(Tagline)تگ الین  

(Logo) لوگو  

(Corporate Identity)اوراق سازمانی  

سایر الزامات طراحی  

انتخــاب یــا ســاختن نــام برنــد بطــوری کــه شــخصیت (Image) و جایگاه 
برند (Position) بر آن استوار گردد.

شــعار تبلیغاتــی ثابــت هــر برنــد کــه همــواره در زیــر لوگــو قــرار می گیــرد 
و امتیاز برند را بیان می کند.

هرآنچــه کســب و کار شــما بــرای بهتــر دیــده شــدن بــه آن نیــاز دارد. 
ســایر  و  بروشــور  کاتالــوگ،  محیـطـی،  تبلیغــات  کاراکتــر،  طراـحـی 

درخواست های کارفرما

ســنگ بنــای هویــت بصــری شــما – مــا لوگــو را ســاده ( قابــل فهــم بــرای 
همــه) شــفاف ،گویــا مطابــق بــا اصــال و در یــک کالم حرفــه ای طراحــی 

می کنیم.

ارتبــاط  ،نــوع  شــما  نظــم  می گوینــد.  ســخن  شــما  جــای  بــه 
(صمیمی،رسمی) و شخصیت شما را به مخاطب منتقل می کند.

دفترچه برند از وجوه تمایز ما در این ضمینه است

هویــت بصــری برنــد شــما چیــزی اســت کــه مخاطبــان شــما در نــگاه   
اول می بیننــد و بعــد از دریافــت محصــول یــا خدمــت از شــما هویــت 
بصری تــان اســت کــه مانــدگار می مانــد. محصــول یــا خدمــت شــما 
رابطــه میــان شــما و مشــتری را می ســازد، بــــاعث وفــاداری او می شــود 

و سبب می گردد که برند شما را بفهمد.
شرح خدمات آفرید در حوزه هویت بصری برند:

��ا��
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CORPORATE IDENTITY DESIGN
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WEB SITE 
& APP

روزانــه هــزاران وب ســایت در ایــران و جهــان، کــه مســتقیم یــا   
ــد.  ــدازی می گردن غیرمســتقیم رقیــب شــما محســوب می شــوند راه ان
یافتــن جایگاهــی مناســب و محکــم در ایــن میــان موفقیتــی اســت کــه 
بــه ســادگی محقــق نمی شــود و قواعــد انجــام آن در تخصــص طراحــان 

حرفه ای سایت است. 

آژانــس دیجیتــال برندینــگ آفریــد بــا شــناخت جامعــی کــه از فضــای 
مجــازی دارد، کســب و کارتــان را بررســی کــرده و وب ســایت شــما را 
مطابــق بــا نیازهایتــان، طراـحـی می کنــد. بدیــن ترتیــب می توانیــد 
کســب و کار خــود را در دنیــای مجــازی نیــز بــه درســتی معرفــی کــرده و 
بــا طراحــی ســایت حرفــه ای، خدمــات و محصــوالت خــود را بــه خوبــی 

به مخاطبانتان ارائه کنید.
اگــر در حــال حاضــر یــک وب ســایت داریــد امــا زمــان زیــادی از فعالیــت 
و  بــه دســت طراحــان  را  آن  کــه  پیشــنهاد می کنیــم  آن میگــذرد، 
تحلیلگــران بــا تجربــه آفریــد بســپارید تــا ســایت شــما را بررســی کــرده 
و در صــورت نیــاز تغییــرات و بهینــه ســازی هایی را روی آن اعمــال 
کننــد؛ در ایــن صــورت می توانیــد مطابــق بــا تکنولــوژی روز طراحــی وب

 سایت حرکت کنید.
اگــر هــم هنــوز ســایتی نداریــد، تیــم مجــرب آفریــد آمــاده اســت تــا بــا 
طراحــی وب ســایت خالقانــه و بــروز، مســیر روشــنی را در کســب و کار 

آنالین برایتان فراهم سازد.
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CONTENT
GENERATION

محتوای خوب پادشاه است.

هرچقــدر وب ســایت شــما از منظــر رابــط گرافیکــی و تجربــه کاربــری زیبــا 
ــه  ــوا نداشــته باشــد، راه ب ــر پســند باشــد. وقتــی درون آن محت و کارب
جایــی نخواهــد بــرد . ایــن مســئله در مــورد شــبکه هــای اجتماعــی نیــز 
ــه شــده  ــرای تبلیغــات صــرف کنیــد هزین ــد هرچــه پــول ب صــدق می کن
عــدم  خاطــر  بــه  کاربــر  چــون   – نکردیــد  گــذاری  ســرمایه  و  اســت 

محتوای خوب و خالقانه، جذب صفحه نمی شود.
در بخــش تولیــد محتــوا مــا ایــن حلقــه گمشــده را کامــل می کنیــم. و بــه 

عبارتی محتوا را خلق می کنیم.

ویژگی های محتوای خلق شده عبارتند از:
۱. خالقانه

۲. مبتنی بر سند برندینگ
۳. رویکرد جذب و ماندگاری کاربر

۴. و از همه مهمتر در وب سایت بهینه شده برای موتورهای جستجو

انواع محتوا:
۱.  متن و نوشتار
۲.  عکس نوشته
۳.  تصویرسازی

۴.  داستان مصور (كمیک استريپ)
۵.  گیف یا تصاویر متحرک
۶.  تیزر تبلیغاتی انیمیشن

۷.  تیزر تبلیغاتی - کلیپ
۸.  اینفوگرافیک

۹.  عکاسی تبلیغاتی و عکاسی ۳۶۰
۱۰.  سینماگراف

۱۱.  محتوای تعاملی (اينتراكتيو)
۱۲.  پادکست صوتی

۱۳.  خبر و گزارش خبری
۱۴.  مقاالت

����� ����ا

مکان های انتشار:
۱.  وب سایت

  .۲
۳. کاتالوگ، بروشور
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ADVERTISINGتبلیغات در شبکه های اجتماعی  

Seo / click / email / sms  

پشــت ایــن کلمــه ســه حرفــِی ســئو (SEO) دنیایــی از حــرف هــای   
گفتــه و ناگفتــه وجــود دارد. اگــر مــی خواهیــد بدانیــد ســئو چیســت؟ 
بایــد بگوییــم در واقــع SEO در محیــط عمومی اینترنــت، مخفف عبارت 
ــرای موتــور  ــه معنــی بهینــه ســازی ب search engine optimization ب
ــا علمــی  ــوگل ب ــران گ ــه مدی ــه گفت ــا ب جســتجو شــناخته میشــود. ام
 search experience شــدن و تخصصــی شــدن ایــن حــوزه، عبــارت
optimization یــا بهینــه ســازی تجربــه جســتجو ترجمــه مناســب تــری 

از لغت سئو SEO است.
طبــق آمــار، جایــگاه اول گوگل حــدود ۳۵ تا ۵۵ درصد بازدیدکنندگان را 
بــه خــود جــذب مــی کنــد. ایــن عــدد شــگفت انگیــز در تعــداد مخاطــب، 
ــتریان  ــات اینترنتــی، مش ــا خدم ــب و کار ی ــر کس ــرای ه ــد ب مــی توان

زیادی را به ارمغان آورد. 
در واقــع حضــور شــما در رتبــه اول گــوگل مــی توانــد حجــم زیــادی از 

بار تبلیغات و بازاریابی را از روی دوشتان بردارد.
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SOCIAL
MARKETING

استفاده  ۲٫۷۹ میلیارد نفر
 از شبکه های اجتماعی

جمعیت کل دنیا: ۷٫۴۸ میلیارد نفر

۲۴ میلیون کاربر اینستا 
۵۰ میلیون کاربر تلگرام

جمعیت کل ایران: ۸۱ میلیون نفر

شــبکه اجتماعــی، نوعــی وب ســایت اســت کــه مــردم مــی تواننــد   
با استفاده از آن با هم صحبت کنند و ارتباط برقرار کنند.

ــه ارمغــان آورده  ــرای جامعــه ب ــادی ب ــای زی  شــبکه های اجتماعــی مزای
اســت. بــه عنــوان مثــال کشــورهای در حــال توســعه یــا جهــان ســوم بــا 
ــاط  ــا جهــان توســعه یافتــه ارتب اســتفاده از ایــن شــبکه هــا بیشــتر ب

برقرار کرده و رشد سریع تری نسبت به قبل پیدا کرده اند.

     انواع تبلیغات در اینستاگرام
۱. استفاده از اینفلوئنسرها

۲. استفاده از صفحات پربازدید در زمینه ی تخصصی شما
۳. باالبردن فالورها یا دنبال کنندگان و برندینگ نام تجاری شما

۴. تبلیغات اسپانسری اینستاگرام

     انواع تبلیغات در تلگرام
۱. تبلیغات بازدیدی

۲. تبلیغات کلیلی در تلگرام
۳. افزایش ممبر

۴. تبلیغات توسط گروه های تاثیرگذار
۵. تبلیغات در کانال های پرطرفدار

۶. طراحی و ساخت ربات

چــرا بایــد تبلیغــات در شــبکه هــای اجتماعــی را بــه آژانــس برندینــگ 
دیجیتال سپرد؟

شــما بــرای کســب نتیجــه ی بهتــر در تبلیغــات آنالیــن و شــبکه هــای 
اجتماعــی مــی توانیــد از اژانــس هــای تبلیغاتــی و متخصــص اســتفاده 

کنید. از دالیل آن می توان به موارد زیر اشاره کرد:
۱. مدیریت واحد

۲. تبلیغات بهینه نه زیاد
۳. محتوای استاندارد

۴. آنالیز
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مطالب فوق چکیده ای از بخش های جامع سایت آفرید می باشد. برای اطالعات کامل تر به سایت مراجعه فرمایید.

FEEDBACK پایــش، آنالیــز حقیقــی، موشــکافانه و
ســالیق  و  بازخوردهــا  از  هوشــیارانه 
ــه ــال، ب مشــتریانتان در فضــای دیجیت
 رشــد و بهبــود مســتمر برنــد شــما کمــک 

خواهد کرد.
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info@afarid.com

https://t.me/afaridgroup
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https://www.instagram.com/afarid.group

همین حاال تماس بگیرید
جهت مشاهده نمونه کارها 


