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 گروه خدمات دیجیتال یارا
 خدمات معرفی 

 

 :طراحی و ساخت اپلیکیشن های موبایل )اندروید و آی او اس( -1
 کین پروسنه معونو      نین . در اشنود یسناخته من   لین موبا شنن یکیاپل کیاست که در آن  یاپروسه یبه معنا شنیکیاپل یطراح

 این  UI) یرابط کاربر یمربوط به طراح یطراح کارها کیو  دهدیرا انجام م لیموبا یسیو برنامه نو یفن یدهنده کارهاتوسعه

user interfaceی( و تجربه کاربر (UX ای user experienceرا انجام م )البته موکن است که هر دو بخش دهدی .

 را انجام دهند. فیوظا نیدهنده و طراح، امتشکل از چند توسعه یویکه ت نیا اینفر انجام شود  کیتوسط  هانیا

. در توسنعه  شنوند یمن  یهنا طراحن  آن یبرا لیموبا یهاشنیکیاپل ترشیکه ب اندیعامل اصل ستمیس ایدو پلتفرم  iOSو  دیاندرو

. معونو    دین دو پلتفنرم را انتخناک کن   نین از ا یکن ی دین شروع کار خود با یدارد. برا یادیز یهاتفاوت iOSو  دیاندرو یهااپ

 ی( کنار خنود را بنا طراحن    گنر یآن و مسنالل د  یهابودن برنامه گانی)از نظر را دیاندروتر بودن توسعه طراحان به خاطر راحت

 .میکنیمبنا خدمت شوا اراله م نیخود را بر ا حاتیجا هم ما توض نی. در اکنندیآغاز م دیاندرو شنیکیاپل

 

هستند  ییهاشنیکیاپل و،یتین یهاشنیکی. اپلشودیم میتقس HTML5( و native) ویتین یبه دو دسته کل لیموبا یهاشنیکیاپل

 یهنا شنن یکی. اما اپلشوندیو ساخته م ی( طراحiOS ای دیموجود )اندرو یهاعامل ستمیاز س یکی یبرا یکه به صورت اختصاص

HTML5 بنودن،   نهیهزو کم ییاجرا دارند. از نظر کارا تیقابل یعامل ستمیکه در هر س یاگونه. به شوندیوک نوشته م هیبر پا

 تواننند یمن  هنا شنن یکیننوع اپل  نین اسنت کنه ا   نین ا گنر ید تین اقع. اما ورسندیبه صرفه تر به نظر م HTML5 یهاشنیکیاپل

 .میانجام ده میتوانیم یشتریب یرهادست ما بازتر است و کا ویتین یهاشنیکیداشته باشند. در اپل یادیز یهاتیمحدود

 

 یبنه ننوع   دیبریه یها. اپندیگویم Hybrid apps ای دیبریه یهاها وجود دارد که به آن اپاز اپ گرینوع د کی نیهوچن

هنا در  از آن توانیاند و موک نوشته شده هیها هم بر پااپ نی. در واقع اشوندیمحسوک م HTML5و  ویتین یهااز اپ یبیترک

که ظاهرشنان   یبه طور شودیم جادیآن ا یبرا ویتیبستر ن کیاست که  نیتفاوتش ا امامختلف استفاده کرد.  یهاعامل ستمیس

، دسنت  HTML5 ینسبت به طراحن  ،ینوع طراح نی. در اشودیعامل م ستمیهر س یو منحصر به فرد برا ویتین یهابه اپ هیشب

خنود  برنره ببنرد. امنا بناز هنم        شنن یکیاپل یعامل خاص بنر رو  ستمیآن س یهایژگیاز و تواندیم شتریطراح بازتر است و ب

 وجود دارد. زین شنیکینوع اپل نیا یبرا ییهاتیمحدود

 

 م،یاسنتفاده کنن   یبه صورت کامل و صد درصند  هالیاز توام پتانس میو بتوان میرا داشته باش یطراح نیکه برتر نیا یبرا معوو  

عامنل بنه صنورت     ستمیهر س یبرا دیاست که با نی. تنرا اشکال آن امیکن یطراح ویتیرا به صورت ن لیموبا یهاشنیکیاپل دیبا

. امنا از طنر    دهند یم شیاز آن را افزا یناش یهانهیهز عتا یکه خب طب میرا انجام ده یطراحو  یسینوبرنامه یجداگانه کارها

از  شنن یکیباشند. انتخاک ننوع اپل  تریاز آن راض زیداشته باشد و کاربران ن یدتریمف اریبس یهایژگیو تواندیم شنیکیاپل گرید
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 ییهنا یژگیچه و دیخواهیموضوع که م نیا نیدارد. هوچن یبستگ ابه بودجه و اهدا  شو شتریبودن( ب دیبریه ای ویتینظر )ن نیا

 وجود داشته باشد. شنیکیدر اپل

اپلیکیشن های موبایل : فروشگاهی ، فرم های سوال و جواک ، اپ دانلود و اشنترا  فنیلم و موسنیقی ، اپ نیازمنندی هنا      انواع 

 های مختلف ...)دیوار( اپ پرداخت و اپ 

 

 : تبلیغات هدفمند آنالین -2
و چنه بنه صنورت     نین است که چه به صورت آنال یغاتی( در واقع شامل تبلTargeted Advertisingهدفوند ) غاتیتبل

. از دین ریرا بگ جنه ینت نیبرتنر  دین تنا بتوان  دهند یمرم هد  قرار م یهایژگیرا با و یبازار مخاطبان یبندبراساس بخش ن،یآفال

خودمان  یمختلف محتوا یهابه رو  دیبا م،یهست لینرخ تبد شیو افزا یخروج نیشتریب افتیبه دنبال در شهیکه هو ییجاآن

نشان  یکسانی یالعولما عکس امیه پکه دارند، نسبت ب یمشابر یهایژگیبا توجه به و میدانیکه م میبرسان یرا به مخاطبان هدف

 خواهند داد.

 

کنار کونک    نین اسنت. ا  Market Segmentation این بازار  یبندهدفوند بخش غاتیدر تبل ندهایفرا نیاز مروتر یکی

 یبه درسنت  دیدار اریکه در اخت یاز منابع دیو بتوان دیشده داشته باش یسازیو شخص یسفارش یهر بخش محتوا یتا برا کندیم

 .دیاستفاده کن

 هدفمند غاتیتبل یایمزا
بازار  یبندصر  بخش یادیزمان ز لیدل نیدارد. به هو یادیز یهاتیو مز تیهدفوند اهو غاتیتبل میکه اشاره کرد طورهوان

 :دینیبیرا م غاتینوع تبل نیا یایمزا نیتر. در ادامه مرمشودیمخاطبان هد  م قیو شناخت دق

 

 یمشتر بیمنفعت نص نیشتریاست که ب نیهدفوند ا غاتیتبل یایمزا نیتراز مرم یکی: رسدیکننده ممنافع به مصر  نیشتریب

بنه صنورت منو ر     دین توانیمن  رسد،یها مشده به آن یسازیو شخص یشوا به صورت سفارش یهاامی. پشودیکننده مو مصر 

 کننند یم افتیرا در یزیو چ شودیبرطر  م یها به درستآن ازین د،ینبرسا هابه دست آن وایخدمات و محصو ت خود را مستق

 شان است.ها ارتباط داشته و مورد عالقهکه به آن

خنود   یهنا از هدفوند و هوشوند بودن برنامه زین دهندگانغیوکارها و تبلهدفوند: در طر  مقابل کسب غاتیتبل یبا  یا ربخش

 ننه یهز شنود، یصنر  من   یهنا بنه درسنت   دارنند، مننابع آن   یشنتر یب یها ا ربخشآن یهانی. کوپکنندیکسب م یادیمنفعت ز

و  یراض انیمشتر تیها با تر رفته و در نرادارند، فرو  آن ی( برترROI) هینرخ بازگشت سرما ابد،ییکاهش م شانغاتیتبل

 .شودیم شتریوفادارشان ب

 

 : نگ(در فضای مجازی )دیجیتال مارکتیتبلیغات  -3
 

 ست؟یچ یمجاز یدر فضا غاتیتبل

به مخاطبان مشخص و منورد نظنر گفتنه     یغاتیو تبل یابیبازار یهاامیرساندن پ یبرا نترنتیستفاده از ابه هنر ا غاتینوع تبل نیا

شنده   یطراحن  د،ین اقدام خاص مانند خر کیهد  به منظور شرکت در  یِمتقاعد کردن مشتر یبرا وهیش نی. در واقع اشودیم

شناساندن محصو ت، خدمات و فرو   یبرا نیرا بر بستر آنال یمناسب یروزانه محتوا کنندیو کارها تال  م است. اکثر کسب

 .ها به افراد، منتشر کنندآن
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 یمجاز یدر فضا غاتیتبل ریو تا  تیاهو

را  یمتعندد  یهنا رو  فرصنت  نین که ا ستین نیدر ا یاست. شک شرفتیبا گذشت زمان به سرعت در حال پ نیآنال غاتیتبل

 تین موفق یبرا غاتیتبل نیدهند. ا شیکارآمد افزا یاوهیتا فرو  خود را به ش کندیمکوچک و بزرگ فراهم  یهاشرکت یبرا

اطالعنات   یجستجو یبرا نترنتیاز ا یاندهیطور فزا مردم به دهد،یم شانن قاتیطور که تحقمرم است. هوان اریشوا بس یتجار

از  دین توانیاست که شوا واقعا  نون  یبدان معن نیا کنند؛یاستفاده م یینرا یریگمیها قبل از تصوآن وتیدر مورد محصو ت و ق

 .هستند نیآنال یشوا در حال جستجو انیاکثر مشتر رایز د؛یکن یپوشچشم نیآنال غاتیتبل

و  دهند یمن  شیها را افنزا آن انیمشتر غاتیتبل نیعصر مدرن استفاده کند. ا یغاتیابزار تبل نیاز ا دیبا اکیو بازار نیکارآفر هر

 .کندیها کوک مسود آن شیبه افزا تیدر نرا

 :کندیتر مرا شفا  یمجاز یدر فضا غاتیتبل تیوجود دارد که اهو لیادامه چند دل در

 یجران یدسترس 

و بنه مخاطبنان    دیبشناسنان  یشنتر یخود به افراد ب یو کار خود را فراتر از منطقه محل کسب دیتوانیم ،یمجاز غاتیتبل قیطر از

 دین توانیم ی. شوا به راحتدیسفر کن ییبه جا دیستیو کار خود مجبور ن گستر  کسب ی. برادیاسر جران برسهد  خود در سر

 .دیبرقرار کن باطبا مخاطبان خود ارت نترنتیبه کوک ا

 مقرون به صرفه بودن 

مبنالغ   سنت ی زم ن ،یسننت  یهامقرون به صرفه بودن آن است. برخال  رو  غات،یاز تبل وهیش نیا یایمزا نیتراز بزرگ یکی

گوگنل   غنات یکه در تبل ید ر 1هر  یکه به ازا زندیم نیعنوان مثال گوگل تخو . بهدیکن نهیخود هز غاتیتبل یرا برا یهنگفت

که بتوان از آن  ستین یزیاست، چ یدرصد 200 هیبازگشت سرما کی نیکرد. ا دید ر درآمد کسب خواه 2 د،یکنیخرج م

 .غافل شد

 مخاطب هد  

به  یشتریکه با احتوال ب دیرا هد  قرار ده یو افراد دیکن دایخود را پ نسیزیمخاطب مناسب ب دیتوانیشوا م نیآنال غاتیتبل با

و  دین کن جناد یا یشنتر یب یدهایتا ل کنندیبه شوا کوک م نیآنال غاتیتبل یمند هستند. ابزارهاعالقه د،یفروشیکه شوا م یزیچ

 .دیتر و سودآورتر کنا مؤ رخود ر یهانیکوپ

 با مخاطبان شتریتعامل ب 

و راحت تر با مخاطبِ هد  شواسنت. دربناره مخاطبنان هند  خنود       شتریکردن و تعامل ب ریدرگ یبستر برا نیبرتر نترنتیا

هستند و در مورد محصو ت شوا چه  یها به دنبال چه نوع محصو ت و خدماتکه آن دیتا متوجه شو دیانجام ده یکامل قیتحق

 .دیها در تعامل باشو هوواره با آن دیکن یزیراساس برنامه نیخود را بر ا یغاتیتبل یهانی. کوپکنندیم یفکر

 هابه داده یدسترس

ننه. شنوا    اسنت و کندام   دیشوا مف یبرا یکه کدام استراتژ دیکن ییرمزگشا دیتوانیم ن،یآنال لیوتحلهیتجز یکوک ابزارها با

خنود را اصنالح و    یابین بازار یطور مداوم استراتژبه د،یآوریبه دست م انتانیکه از مشتر ییهاداده لیو تحل هیبا تجز دیتوانیم

 .دیکن لیتکو

 

 و آسان عیسر جینتا

کنه   یاو آسنان اسنت و از لحظنه    عیسنر  اریبس شودیحاصل م نیآنال غاتیتبل یهاکه از رو  یجینتا ،یسنت غاتیتبل برخال 

   .شودیآغاز م زین یجذک مشتر ندیفرآ د،یکنیخود را شروع م یغاتیتبل نیکوپ

 یبا مشتر داریپا روابط

ها را مندام  و آن دیاستفاده کن انیمشتر نیبارها و بارها از ا دیتوانیم یمجاز غاتیارزشوند است. با تبل اریبس یمشتر ینگردار

 .دیینوا بیمجدد ترغ دیخر یبرا
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 : تولید محتوای اینستاگرام -4
 

شنبکه   نیاست. ا نستاگرامیشوا، ا یها براشبکه نیا نیتراز محبوک یکیاحتوا   د،یباش یاجتواع یهااگر از عالقوندان به شبکه

از  یکیشد، امروزه  سیتاس گریکر کیو ما سترومیس نیکو یهابه نام وتریتوسط دو مرندس کامپ 2010که در سال  یاجتواع

بنه   این و  گذارنند یخود را به اشترا  م یدر آن اطالعات شخص یادیو روزانه افراد ز تاس یاجتواع یهاشبکه نیترپرمخاطب

 .پردازندیم نستاگرامیمحتوا در ا دیکسب و کار و تول

 

 نستاگرامیمحتوا در ا دیتول قیدق فیتعر

که به منظور  شودیگفته م گریمتن و موارد د و،یدیمختلف مثل عکس، و یبه انتشار هدفوند محتواها نستاگرامیمحتوا در ا دیتول

 یبنر انتشنار عکنس و محتنوا     یمبتنن  یشبکه اجتوناع  کی ،یزیاز هر چ شیپ نستاگرامی. اشودیم یاراله به مخاطبان شوا طراح

کنه   یاست به طور یشبکه اجتواع نینکته در انتشار محتوا در ا نیتریاصل ویدیو ای سانتشار عک لیدل نیاست. به هو یریتصو

قابنل انتشنار    نستاگرامیدر ا یمطلب چیه ویدیو ایبدون عکس  یرا به مخاطبان به اشترا  گذاشت ول یمطلب توانیبدون متن م

 .ستین

 امروز یایدر دن نستاگرامیمحتوا در ا دیتول تیاهو

مسنلله   نیو هون  رودیشوار من  به ایدن یاجتواع یهاشبکه نیتراز مرم یکینفر کاربر فعال  ونیلیم 250از  شتریبا ب نستاگرامیا

 یمخناطب  نیچن تواندینو یکیزیمکان ف ای دیمرکز خر چیاست چرا که هرا به خود جلب کرده نانیاز کارآفر یادیتوجه افراد ز

به انتشار  یشبکه اجتواع نیعکس در ا ونیلیب 40تعداد  2015منتشر شده، تا اکتبر  یآمارها قها بگذارد. طبآن اریرا در اخت

 نین . اشنود یمحسوک من  یمجاز یفضا ینوپا خیدر تار یشبکه اجتواع کیرقم انتشار عکس در  نیشتریگذاشته شده بود که ب

 دهد.یرا نشان م نستاگرامیمحتوا در ا دیتول تیاهو یبه راحت زیانگ رتیرقم ح

 

 : سربرگ و محصوالت چاپی(-بروشور –کاتالوگ  -طراحی و چاپ ) بنر -5
و  تین هوچننان اهو  تنال یجید غنات یتبلکنار آمندن    یشنناخته شنده کنه بنا رو     نیآفال غاتیو چاپ بعنوان تبل یخدمات طراح

 غاتیتبلکسنب و کارهنا اسنت.    یمنو ر بنرا   یابیو بازار یمعرف یهااز رو  یکی غاتیسبک تبل نیخود را داشته. ا یکاربردها

 و فرو  محصو ت دارند. یابیدر بازار یمتعدد و مو ر یکاربردها نیآفال

 چاپ :انواع 
 چاپ افست

 ننک یمرحله ز نیشوند. بعد از ا یحک م نکیبنام ز ینازک یورق ها یبرو لمیف قیاز چاپ است که طرح ها از طر یافست نوع

نصنب شنده    یکیآن صفحه  ست یکه برو گریشود. سپس با فشار استوانه د یاستوانه گردان دستگاه چاپ نصب م نیاول یبرو

شنروع شنده و بعند بنه مراحنل       یدارد که از طراحن  یا دهیچینسبتا پ یپروسه  اتیعول نیشود. ا یکاغذ چاپ م یطرح ها رو

 شوند. یانواع کاغذ چاپ م یافست برو یها نیتوسط ماش یکیگراف یطرح ها تیپل ای نکیز هیرسد. پس از تر یم یتوگرافیل

 یرو  چناپ  نیبه صرفه تنر  offsetچاپ انبوه است. چاپ  یبرا یشود که روش یگفته م زین یتوگرافیه چاپ افست، چاپ لب

چاپ  یبرا یشود که روش یگفته م زین یتوگرافیچاپ افست، چاپ لبه  ورد استفاده قرار گرفته است.دور م یاست و از سال ها

 دور مورد استفاده قرار گرفته است. یاست و از سال ها یرو  چاپ نیبه صرفه تر offsetانبوه است. چاپ 

 تالیجیچاپ د

 نتریپر یتوسط دستگاه ها یکیگراف یرو  شامل چاپ طرح ها نیدر صنعت چاپ است. ا نیمدرن و نو یروش تالیجید چاپ

هنم در بنر دارد.    یشنتر یب ی ننه یشود و البته هز یانجام م عتریسر اریبا چاپ افست بس سهیدر مقا تالیجیبزرگ است. چاپ د
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بنه   ازین ا نکه کسب و کاره یافست است. در موارد یاز نسخه ها وترچاپ با تعداد ک یخدمات فور قتیدر حق تالیجیچاپ د

 یکاربرد اریچاپ بس نیدارند ا یابیها و بازار شگاهیجرت شرکت در نوا رهیاقالم مختلف مثل کاتالوگ، پوستر و غ یچاپ فور

 است.

 در واتساپ در ارتباط باشید. 09027467289سفار  این خدمات با شواره جرت 
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