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 ندیا سَشیال بر ای نقدنٌ

 يایی برنانٌ ٍ يا سایت ٍب بٌ ندیا سَشیال ، باشٌ داشتٌ ابًام براتَن ندیا سَشیال کلهٌ يهین شاید انر ابتدای در
 ٍاقعی زنان در ٍ کارآند سریع، را نطالب تا ديد نی را انکان این افراد بٌ کٌ اند شدى طراحی ای گَنٌ بٌ کٌ شَد نی گفتٌ
 چٌ ير راحتی بٌ ٍ خَد يَشهند يای گَشی يای برنانٌ طریق از افراد از بسیاری انرٍزى کٌ حالی در بگذارند. اشتراک بٌ

 کانپیَتريا رٍی بر بار اٍلین ابزار این کنند، نی پیدا دسترسی اجتهاعی يای شبکٌ بٌ ، نختلف يای نَقعیت در تر تهام
 گستردى طَر بٌ ديند اجازى باشند، نتصل اینترنت بٌ کٌ ارتباطی ٍسیلٌ ير بٌ تَانند ین ندیايا سَشیال کرد. کار بٌ شرٍع

 .باشند داشتٌ تعانل نردم با ٍ بگذارند اشتراک بٌ را خَد نحتَای
 
 ٍ حال ، کَتاى زنانی ندت طی در يو آن اینترنت انتًای بی بستر در اجتهاعی يای شبکٌ ٍ يا ابزار انَاع آندن کار رٍی با
 ٍ خَد بٌ را يا انسان نا رٍزنرى زندگی يا رسانٌ ٍ يا ابزار این تک تک کٌ جَری شد، عظیهی تحَل دچار جًان ایيَ

 گذاشتن اشتراک بٌ تَانایی دٍنن. نی تعانل ٍ تکنَلَژی عصر را نا انرٍز عصر بسیاری رٍ این است.از زدى گرى یکدیگر
 استفادى اصَل اینجا در است. کردى دگرگَن را نا تجاری ٍ فردی ندگیز شیَى ٍاقعی، زنان در رٍیداديا ٍ نظرات يا، عکس

 .شَد نی نطرح تجارت ارتقا بٌ کهک برای آن از استفادى چگَنگی ٍ ندیا سَشیال از
 

 
 

 ندیا سَشال تعریف

 ؟ چیست ندیا سَشیال
 دیجیتالی ٍسیلٌ ير اجتهاعی( يای )رسانٌ ندیا سَشیال طَرکلی بٌ پردازیو: نی کلهٌ این جانع تعریف بٌ دیگر بار یک
 طیف اجتهاعی يای شبکٌ بگذارند. اشتراک بٌ نردم با ٍ ایجاد را نحتَا سرعت بٌ ديد نی انکان کاربران بٌ کٌ است

 دست در کٌ انکاناتی ٍ يدف ٍاسطٌ بٌ آنًا از یک ير انرٍزى ٍ گیرد نی بر در را يا برنانٌ ٍ يا سایت ٍب از ای گستردى
 يای پیام ٍ يا لینک گذاری اشتراک بٌ در کٌ تَییتر نثال برای شَند. نی استفادى ٍ شناختٌ اند، دادى قرار خَد کاربران
 دیگران با تَئیت یک قالب در را خَد يای گفتٌ ، جًان سرتاسر در يا انسان کٌ يستیو این شايد نا ٍ دارد تخصص کَتاى
 .گذارند نی اشتراک بٌ



 ساختٌ فیلو ٍ عکس گذاری اشتراک بٌ يدف با ابتدا کٌ  تاک تیک ٍ اینستاگرام چَن دیگری ایي افزار نرم ٍ نَارد نثال یا
 سَشیال شبکٌ یک تکانل ٍ پیشرفت سیر برای خَبی نهَنٌ تَاند نی اینستاگرام اپلیکیشن يهین شدند. ارادى کاربران بٌ ٍ

 بازار بک بٌ را خَد فضای ، نتعدد انکانات ذاشتنگ اختیار در ٍ پیَستٌ يای رسانی برٍز با حاضر حال در کٌ باشد ندیا
 .است کردى تبدیل نیز تبلیغات برای بزرگ
 بخَانید اینجا از ، ایو پرداختٌ نارکتینگ اینستاگرام ٍ اینستاگرام بٌ نجزا نقالٌ یک در

 

 از بسیاری کٌ حالی در سانسَر! بدٍن يو ٍ يستند گستردى يو کٌ است این کند نی فرد بٌ ننحصر را ندیا سَشیال آنچٌ
 شبکٌ این سیاسی ٍ اجتهاعی يای آزادی يو باز انا کنند، نی اعهال را يایی نحدٍدیت اجتهاعی يای رسانٌ يای شرکت
 دسترس اینترنت بٌ کٌ کسی ير. است بیشتر يا سانٌر ٍ تلَیزیَنی يای کانال چَن نَارد سایر بٌ نسبت اجتهاعی يای
 اجتهاعی( يای )رسانٌ ندیايا سَشیال این از یکی در حساب یک تَاند نی ، يَشهند گَشی یک داشتن دست در با دارد

 ایج ير از کسی ير ديید اجازى ٍ بگذارید اشتراک بٌ فضايا این در دارید دٍست کٌ را نحتَایی ير تَانید نی شها بسازد.
 .بگیرید را يا آن بازخَرد ٍ کند بازدید يا آن از  دنیا

 

 

 اجتهاعی يای شبکٌ ايهیت ٍ ندیا سَشال کاربرد

 ؟ کند نی کار چگَنٌ ندیا سَشیال
 نتفاٍت ابزاريا این عهلکرد ديند، نی پَشش را يا برنانٌ ٍ يا ٍبسایت از نختلفی انَاع اجتهاعی يای رسانٌ کٌ آنجا از

 اکثریت کٌ کنند نی شرٍع را خَد کار کاربر تَسط پرٍفایل ایجاد با ندیا سَشیال يای سایت بیشتر حال، این با است.
 در عضَیت ٍ نام ثبت نراحل باشد. نی فرد ير برای سن ٍ نام چَن اٍلیٌ اطالعات بعضی ارائٌ ٍ ایهیل یک داشتن نیازنند

 خَد يای نحتَا تَانند نی کاربران ، پرٍفایل ایجاد از پس باشد. نی یکدیگر بٌ شبیٌ ٍ سادى تقریبا يا شبکٌ این از یک ير
 .بگذارند اشتراک بٌ دیگران با ٍ کردى انتشار نختلف يای قالب در را
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  :نثال عنَان بٌ
 بٌ خَد پرٍفایل در نتن ٍ عنَان یک با را آن ٍ گرفتٌ عکس یک تَاند نی جدید حساب یک با بَک فیس کاربر یک

 ٍ کردى پیدا نیز را دیگر کاربران تَانند نی خَد حساب برای نحتَا ایجاد بر عالٍى ندیا سَشیال کاربران بگذارد. اشتراک
 رسانٌ نَع بٌ بستٌ کنند. بیان نَضَع آن با رابطٌ در را نظرشان ٍ نهایند نشايدى را يا آن شدى گذاری اشتراک نحتَای
 یا صفحٌ در یا نهاید اضافٌ خَد دٍستان از یکی عنَان بٌ را ٍا یا کند دنبال را دیگری است نهکن کاربر یک اجتهاعی،
 چارچَب با نتناسب ٍ دارند را خَد کاری سیاست يا شبکٌ این از یک کدام ير شَد. نشترک فرد شخصی پرٍفایل
 ديند نی قرار کاربران اختیار در را انکاناتی خَد ساختاری

 
 ندیا سَشیال انَاع
 تقسیو دستٌ چند بٌ تَانند نی کنند نی ارائٌ کٌ خدناتی اساس بر ٍ دارد ٍجَد اجتهاعی يای رسانٌ از نختلفی انَاع
 نی تَضیح کاربردشان با رابطٌ در نثال ذکر با ٍ کنیو نی اشارى يا ندیا سَشیال نًهترین از نَرد چند بٌ اینجا در شَند.
 :ديیو

 

 

 اجتهاعی يای شبکٌ
 بین افکار تبادل ٍ ارتباط ایجاد يهچنین ٍ کاربران نطالب ٍ يا ایدى ذاریگ اشتراک بٌ برای اغلب اجتهاعی يای شبکٌ

 فیس يستند. ندیا سَشیال نَع این از ٍبزرگ نَفق يایی نهَنٌ تَییتر ٍ فیسبَک چَن يایی شبکٌ باشد. نی کاربران
 بٌ را زیادی کاربران جذاب ٍ نتفاٍت انکاناتی ارائٌ با ابتدا يهان از کرد آغاز خَدشَ فعالیت 0224 سال در رسها کٌ بَک
 جًان در اجتهاعی شبکٌ بزرگترین عنَان بٌ آن از تَان نی سال چند این گذشت با ٍ حاضر حال در ٍ کرد جذب خَد سهت
 .گیرد نی قرار دستٌ این در تقریبا کٌ کرد اشارى لینکدین بٌ تَان نی جًان در نحبَب اجتهاعی يای شبکٌ دیگر از برد. نام
 



 ای رسانٌ يای شبکٌ
 اشتراک بٌ در يا شبکٌ این است، افراد يای ایدى ٍ افکار گذاری اشتراک بٌ يا آن تخصص کٌ اجتهاعی يای شبکٌ برخالف
 عنَان بٌ باشند. نی دستٌ این از يایی نهَنٌ یَتیَب ٍ اینستاگرام دارند. تخصص عکس ٍ فیلو چَن نحتَايایی گذاری
 را آن اگر ٍ دیدى را عکس این نیتَانند کاربران سایر ٍ کند نی بارگذاری ٍ کردى ادىآن را عکسی اینستاگرام کاربر یک نثال

 تصهیو است نهکن باشد آندى خَشش بسیار عکس این از کاربر یک اگر بديند. نظر آن نَرد در یا کنند الیک بپسندند،
 .بگذارد اشتراک ٌب دیگران با را آن يو شاید ٍ شدى نشترک صفحٌ آن در یا کند ذخیرى را آن بگیرد

 
 برند. نی بًرى ای رسانٌ يای شبکٌ باالی پتانسیل از کَچک ٍ بزرگ يای تجارت يهچنین ٍ جًان در نشًَر افراد انرٍزى

 يهچنین شَند. سًیو دیگران با را خَد لحظات تا ديد نی اجازى خَد شخصی کاربران بٌ يا شبکٌ این تصَیری نحتَای
 .کنند نی استفادى خَد نحصَل ٍ خدنات نعرفی راستای در نزیت این از نیز بزرگ يای تجارت ٍ يا بنرد ، يا نجهَعٌ

 
 گفتگَ ٍ بحث يای شبکٌ
 از نَع این در يستند. کاربران بین عهیق بحث یک ایجاد برای گزینٌ بًترین Reddit نانند ٍگفتگَ بحث يای شبکٌ

 بگذارند اشتراک بٌ نظرات بخش در شدى نطرح نَضَع با نرتبط را خَد دقیق يای پاسخ تَانند نی کاربران ندیا، سَشیال
 کهک نکالهات رشد بٌ جًان سرتاسر در يا شبکٌ این بديند. پاسخ نظرات آن بٌ نستقیها تَانند نی کاربران سایر ٍ

 يدف با ٌک برد نام جًان ٍ ایران در نحبَب يای نسنجر عنَان بٌ تَان نی نیز اپ ٍاتس ٍ تلگرام از کنند. نی شایانی
 .شدند ارائٌ کاربران بٌ اینترنت بستر در رایگان تصَیری ٍ صَتی ، نَشتاری گفتگَی ٍ تعانل

 

 

 



 نارکتینگ ندیا سَشال

 اجتهاعی يای شبکٌ از درآند کسب
 
 در راحتی بٌ تَاند نی کسی ير کٌ دادیو تَضیح ٍ گفتیو براتَن ندیا سَشیال انَاع با رابطٌ در نفید نختصرٍ باال در

 سَشیال شَد، نی باعث کٌ است آن کاربردی يای نزیت ٍ استفادى در سًَلت يهین کند. نام ثبت اجتهاعی يای شبکٌ
 کٌ است این اجتهاعی يای شبکٌ تهام در نَفقیت کلید شَند. تبدیل نشاغل برای بازاریابی از نًو بخش یک بٌ يا ندیا

 سَشیال برای کٌ است نًو نهایند. شایانی کهک کار ٍ کسب رشد بٌ دبتَانن تا باشند نی بازاریابی تالش ٍ تَجٌ نیازنند
 .کند کهک نشتری جذب بٌ بتَاند تا داد ايهیت آن بٌ ٍ شد قائل ارزش ٍ احترام ندیا

 
 :پردازیو نی ندیا سَشیال بازاریابی در نًو نَارد از نَارد برخی بررسی بٌ زیر در
 يا شبکٌ این در رشد ٍ پیهایش سرعت بیافتد. اتفاق تَاند نی ندت کَتاى در ندیا سَشیال در پیشرفت طبیعی، نظر از

 برای شَد. نی دادى نشر فضايا این در خاص نَضَع یک با رابطٌ در نطلب ٍ پست يزاران رٍزانٌ ٍ باشد نی باال بسیار
 برعکس ٍ گیرد نهی قرار ٌتَج نَرد يا شبکٌ این در تکراری عناٍین ٍ نطالب کٌ باشید داشتٌ تَجٌ باید شدن دیدى بًتر
 .باشد داشتٌ زیادی فعال بازخَرديای تَاند نی جذاب ٍ جالب نطلب یک

 
  :نارکتینگ ندیا سَشال در فعالیت نًو نکات
 باز حساب اجتهاعی يای شبکٌ تهام در نیتَانند کنند نی فکر کٌ باشد نی این کاريا ٍ کسب اشتبايات بزرگترین از یکی
 نشتری دادن فراری باعث اجتهاعی شبکٌ فعال غیر صفحات است نهکن حقیقت، در کنند. ريا فعالیت بدٍن را آنًا ٍ کنند
 .شَد کار ٍ کسب از اٍ ناانیدی ٍ
 

 



 ندیا سَشیال در نشتری بر تهرکز
 نَرد در اجتهاعی يای شبکٌ در باید کنند نی فکر کٌ باشد نی این کاريا ٍ کسب نالکان سَی از دیگر بزرگ اشتباى یک
 برای کند. دٍر نظر نَرد کار ٍ کسب از را نشتری تَاند نی دلیل این کنند. صحبت خَايند نی خَد کار ٍ کسب از آنچٌ
 بٌ کند. صحبت خَايد نی نشتری آنچٌ نَرد در ندیا سَشیال کٌ باشد نی نًو اٍ در اعتهاد حس القای ٍ نخاطب جذب
 :نثال طَر

 
 اطالعات این کند. صحبت فرٍش نیزان نَرد در خَد شرکت ندیای شیالسَ در است نهکن کَچک کار ٍ کسب یک نالک
 نحتَایی تًیٌ باید يدف کند. نی خستٌ را نشتری تنًا باشد حد از بیش اگر انا باشد جذاب نشتری برای گاى تَاند نی

 .کند کسب اطالعات آن نَرد در ٍ بداند دارد نیاز نشتری کٌ باشد
 
 با باید کرد. برقرار طرفٌ دٍ ارتباط یک نشتریان با کٌ شد نطهئن باید شَد استفادى کاری ٍ کسب برای ندیا سَشیال از اگر

 .برداشت گام خَد جهَعٌ ٍ خَد عهلکرد بًبَد راستای در نظرات آن از ٍ شد جَیا نیز را يا آن نظر ٍ کردى گفتگَ نشتریان
 
  :نحصَل یک فرٍش برای نثال طَر بٌ

 در نشتریان از ٍ شَد نی ننتشر ندیا سَشیال صفحٌ در بگیرند قرار فرٍش لیست در زٍدی بٌ است قرار کٌ کال دٍ تصَیر
 ٍ شَد يا نشتری نیان تعانل ایجاد بٌ ننجر تَاند نی گفتگَ این. کردد نی سَال دارند، دٍست بیشتر را کدام اینکٌ نَرد
 .نهایند درک را نشتری ترجیحات ٍ قٌسلی تا کند نی کهک کار ٍ کسب بٌ يهچنین ديد. افزایش را نَفقیت درصد

 
 نی تصاٍیر ندیايا سَشیال در شدى گذاشتٌ اشتراک بٌ نحتَای بیشترین کٌ است این گرفت نظر در باید کٌ دیگری نکتٌ
 از کیفیتی با ٍ نناسب تصاٍیر کٌ است بًتر دارید، را يا رسانٌ این در خَد نحصَالت فرٍش قصد اگر نثال بنابراین باشد،

 کیفیت با تصاٍیر تَلید صَرت در ببرد. باال را پیشرفت شانس تَاند نی چشهگیری طَر بٌ رٍش این شَد. تًیٌ تنحصَال
 سَشیال در پیشرفت برای این ٍ یابد نی افزایش نیز کاربران تَسط نظر نَرد نحتَای گذاری اشتراک بٌ احتهال

 .گردد نی نقایسٌ ديان بٌ ديان بازاریابی با تقریبا ٍ دارد باالیی ايهیت اندی
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 ندیا سَشیال جانع نقالٌ
 0202 سال در نحبَب اجتهاعی شبکٌ 4 نعرفی
 چٌ اگر نثال طَر بٌ باشند. داشتٌ نختلفی کاربرديای تَانند نی يرکدام اجتهاعی يای شبکٌ شد، اشارى باال در کٌ يهانطَر

 برای نناسب نحیط یک بٌ تَاند نهی انا باشد آنًا نعرفی ٍ تجاری برنديای برای نناسب نحیط یک تَاند نی اینستاگرام
 نَضَع این گرفتن نظر در با باشد. بًتری کهک تَاند نی لینکدین نَارد این در ٍ شَد تبدیل نشتریان با تعانل یا فرٍش
 سَشیال يای پلتفرم ترین نحبَب نعرفی بٌ اینجا در کرد. فرايو خَد کار ٍ کسب برای را تری نناسب نحیط تَان نی
 :پردازیو نی 0202 سال در ندیا

 
 فیسبَک

 از یکی حاضر حال در کرد کار بٌ شرٍع 0224 سال در کٌ اجتهاعی شبکٌ این ، کردیو اشارى نیز تر پیش کٌ يهانطَر
 بر نَجَد فیلترینگ دلیل بٌ اخیر سال چند طی در ایرانی کاربران شاید گردد. نی نحسَب يا ندیا سَشیال بزرگترین
 تاثیر ٍ بزرگترین جزٍ حاضر حال در فیسبَک کٌ حقیقت این انا باشند ناندى بًرى بی آن انکانات ٍ  يا نزیت از فیسبَک

 .نیست پَشیدى کس يیچ بر ، باشد نی جًانی يای نارکت ترین گذار
 

 فعالیت  0.202.222.222 تقریبا ، 0202 سال در ٍ حاضر حال در ، فیسبَک َدخ رسهی ارقام ٍ آنار ٍ يا آنالیز طبق
 ٍاسطٌ بٌ کَچک ٍ بزرگ کار ٍ کسب يا نیلیَن بین این در ٍ باشد نی انجام حال در فیسبَک کاربران ٍاسطٌ بٌ نايانٌ
 ٍیندٍز ٍ نَبایل گَشی عانل سیستو طریق از شبکٌ این کاربران باشند. نی خَد برند ٍ تجارت تبلیغ حال در رسانٌ این

 .دارند دسترسی آن بٌ کانپیَتر
 

 



 
 

 تَییتر
 پیام تَییتکردن قابلیت با شبکٌ یک آنًاست. از یکی تَییتر قطعا ، ببریو نام 0202 سال نحبَب شبکٌ 4 از بخَايیو اگر

 ٍ جذابی باعث ، آنَزشی ٍ فرينگی ، اجتهاعی ، سیاسی نختلف يای زننٌ در گذار تاثیر ٍ جالب ٍلی کَتاى نتنی يای
 خَد دیگر يای نحتَا تَانید نی شها ، خَد کَتاى نتنی يای پیام کنار در اند. شدى اجتهاعی شبکٌ این شدن فرد بٌ ننحصر
 اپلیکیشن ٍ دکستاپ ٍسیلٌ بٌ تَییتر بگذارید. اشتراک بٌ آنًا با ٍ کردى تَییت دیگران برای نیز را ٍیدیَ یا عکس نظیر

 .است شدى ارائٌ خَد کاربران برای نَبایل
 
 
 اشخاص شايد نا بین این در ٍ است رسیدى نفر نیلیَن 042 از بیش بٌ تَییتر در فعال اعضای تعداد حاضر حال در

 ٍ کسب سریع رٍنق ٍ رشد در بسزایی نقش تَییتر يهچنین .يستیو … ٍ ٍرزشی ، ينری ، سیاسی برجستٌ ٍ نعرٍف
 در يهیشٌ خَد نشتریان ٍ نخاطبان با تَییتر در عضَیت با کٌ يایی کار ٍ کسب ٍ ندیران يستند است. داشتٌ کاريا
 .کنند نی را بًینٌ استفادى خَد نحصَالت فرٍش ٍ خدنات بًبَد در آنًا نظرات ٍ بازخَرد از ٍ يستند تعانل

 
 

 

 



 
 لینکدین

 
 فرد یک چٌ ٍ کارنند چٌ ، باشید نجهَعٌ یک ندیر چٌ بشناسید. رٍ لینکدین حتها باید يستید بیزینس ٍ تجارت ايل اگر

ٌ   یک لینکدینذ کٌ بدانید باید ، گذار سرنایٌ  سرعت   گیر چشو افزایش با باشد. نی  تجاری رٍابط اساس بر اجتهاعی شبک
 ٍ کسب يای ٍبسایت داننٌ برای بیشتر يای ترافیک ایجاد ٍ اعضا ٍاسطٌ بٌ شبکٌ این در تصَیری نحتَای کردن ننتشر

 تعداد است. شدى تبدیل کار ٍ کسب صاحبین برای انتخاب ٍ الَیت یک بٌ لینکدین ، شدى ننتشر يای لینک ٍسیلٌ بٌ کار
 .است رسیدى جًان در نفر نیلیَن 022 از بیش بٌ 0202 سال تا اند درآندى بزرگ شبکٌ این عضَیت بٌ کٌ افرادی

 
 

 

 اینستاگرام
 اینستاگرام است. داشتٌ کاريا ٍ کسب رشد رٍی زیادی تاثیر اخیر سالًای در کٌ نَاز چشو ٍ کنندى خیرى تصاٍیر از نحیطی
 شدى باعث ، اعضا يای نندی عالقٌ ٍ يا سلیقٌ از ننبع یک بٌ دسترسی دلیل بٌ کَچکتر نقیاس در ٍلی فیسبَک يهچَن
 در را خَد بالقَى نشتریان ٍ کردى حرکت قدرت پر ی شبکٌ این سهت بٌ نختلف يای کار ٍ کسب صاحبین ٍ ندیران است
 در را زیادی انکانات ٍ خدنات ، پلتفرم این باالی پتانسیل از آگايی با نیز اینستاگرام صاحبین خَد کنند. پیدا نیان این
 .ديند نی ارائٌ خَد بیزینسی يای پرٍفایل ٍ نعهَلی کاربران بٌ خَد يای آپدیت طی

 
 



 
 کنار در کٌ طَری بٌ است، کشیدى خَد سهت بٌ را کاربران ٍ نخاطبین از عظیهی سیل اخیر سال چند طی در اینستاگرام

 از بخَايیو اگر برد. نام ایران داخل در اجتهاعی رسانٌ ترین نحبَب عنَان بٌ تَان نی اینستاگرام از تلگرام رسان پیام
 صفحٌ یک داشتن با تنًا ٍ هیرس ٍبسایت داشتن بدٍن حتی شها انرٍزى کٌ کافیست يهین بگَییو اینستاگرام ايهیت
 .شَید تبدیل نَفق فردی بٌ خَد تجارت ٍ حرفٌ زنینٌ در تَانید نی ، آن اصَلی ندیریت ٍ اینستاگرام در بیزینسی

 
 

 بخَانید نارکتینگ اینستاگرام از ایو. دادى شرح کانل صَرت بٌ نجزا نقالٌ یک در براتَن را اینستاگرام در بازاریابی درست اصَل
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 ایران در اجتهاعی يای شبکٌ
 

 نردم دسترسی رشد است. داشتٌ گیری چشو افزایش ایران خصَص بٌ دنیا در اجتهاعی يای شبکٌ تاثیرات اخیر سالًای
 تکنَلَژی رشد کٌ ديد نی نشان کٌ باشد نی ارقام آنارٍ این افزایش در نَثر عَانل از یکی يَشهند يای گَشی  بٌ

 است. کردى تر گستردى را کاربران فعالیت ٍ کشاندى ندیا سَشیال سهت بٌ را افراد از بسیاری
 ٍ يا ندیا سَشیال باشند. نی يا شبکٌ این در خَد کار بازار افزایش دنبال بٌ نیز ایران در نَظًَر کاريای ٍ کسب انرٍز 

 :باشند نی زیر نَارد شانل ایران در نحبَب ٍ طرفدار پر اجتهاعی يای نٌرسا
 

 تلگرام 
 اینستاگرام 
 آپ ٍاتس 
 فیسبَک 
 تَییتر 
 یَتیَب 
 لینکدین 
 پالس گَگل 

 

 

 استَدیَ کاتشَ فیلهسازی خدنات

 ساخت تیزر تبلیغاتی
 ساخت فیلو صنعتی
 ساخت فیلو نستند

 ساخت نَشن گرافیک ٍ انیهیشن
  ...خت فیلو نراسو ، فرنالیتٌ ٍسا

 خدنات ٍیدیَ نارکتینگ ٍ سَشیال ندیا
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