
 مستندات برندینگ 

B01F01 

 
 

 8 از 1 صفحه

 1نسخه 

 

 

 (   )  نگیمارکت تالیج ید  ستیچک ل

 برنامه ریزی کنید. برندتان برایکنید و کسب و کارتان را تعریف کنید، مخاطب هایتان را پیدا   .1

 وضعیت  وظیفه 

  تکمیل چک لیست دیجیتال مارکتینگ

  انتخاب رنگ برندتان

  طراحی لوگو

 مثل یادگیری نرم افزارهایی طراحی 

 Adobe Photoshop, Adobe Illustrator  و یا حتیCanva.com 

 

 

 وب سایت  .2

 وضعیت  وظیفه 

  ثبت نام در سایت ارائه دهنده سرویس هاستینگ 

  خرید دامین 

  طراحی ابتدایی سایت 

  آماده سازی صفحه های لندینگ )فرود( برای هر محصولی

  آماده سازی صفحه درباره ی ما 
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 8 از 2 صفحه

 1نسخه 

 

 ایمیل  .3

 وضعیت  وظیفه 

  ثبت نام در سایت ارائه دهنده سرویس ایمیل مارکتینگ 

  ساخت یک لید مگنت  

  ساخت یک ایمیل خوش آمد گویی براساس لیدمگنت 

   آماده سازی فرم ورود اطالعات در وب سایت 

  آماده سازی ایمیل خوش آمد گویی برای عضو های جدید

  مرتبط برای روال فروش کال آماده سازی ایمیل های 

کلیه مباحث بال از ورود عضو جدید )ثبت نام در خبرنامه( تا درخواست بررسی  

 خروج او 

 

 

 بالگ نویسی .4

 وضعیت  وظیفه 

  مشتریانتان مشکالت اصلی نگارش و انتشار چهار پست مفید برای راهگشایی 

  نها را بنویسیدآحتوا که می بایست مماده سازی ده عنوان ا

  یگر ارجاع دهید( درا به هم  محتوا ها )  له هایتاناضافه کردن لینک مابین مقا

  ود اطالعات در هر متنم ورافه کردن فراض

  ازیدختصاصی بس حتوا لیدمگنت ابرای هر م 

  پیروی می کنندی کلمات کلید اصول  ازمتن ها کنید بررسی 
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 8 از 3 صفحه

 1نسخه 

 

 یوتیوب و آپارات  .5

 وضعیت  وظیفه 

  کانال ثبت نام در سایت و ساخت 

    طراحی صفحه کانال و تکمیل توضیحات

  اضافه کردن یک پیش درآمد جذاب 

   اضافه کردن واترمارک  

  تبدیل چهار مقاله )نوشتار( به محتوای بصری 

اگر نیاز به فرم جمع آوری اطالعات  قراردادن لینک های وب سایت برای هر پست و  

 است 

 

انتهایی )معرفی کانال   اضافه کردن ویدیو ابتدایی )معرفی برند و موضوع ویدیو(  و 

 های ارتباطی(  به هر یک از ویدیو های آپلودی

 

  ایده ای که می توانید برای آن ویدیو بسازید 10آماده سازی 

  وا هایی مفید تر برای مخاطبان هایتان جلسات طوفان فکری برای بررسی محت  گذاریبر

  کارگروهی با فعالن در رشته کاری خودتان یا حتی چهره های سوشیال ها 

  ساعت   24پاسخگویی کامنت ها در کمتر از 

 

 ویدیو مارکتینگ .6

 وضعیت  وظیفه 

  تبلیغاتی برای هر یک از محصولت یا خدمات  ساخت ویدیوی

  پست کردن ویدیو در سوشیال هایتان 

  اضافه کردن هر کدام از این ویدیوها به صفحات مرتبط در وب سایت 
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 8 از 4 صفحه

 1نسخه 

 

 گروه فیسبوک .7

 وضعیت  وظیفه 

  ک برای هدف مارکتینگتانساخت گروه فیسبو

  اضافه سازی گرافیک مناسب

  توضیحات مناسب و قوانیناضافه سازی 

  ساختن پیام پین شده ی خوش آمد گویی 

  دعوت از دوستان و مشتریان برای شرکت در این گروه 

  برنامه ریزی پست گذاری هفته یکبار برای سه ماه 

  هفته ای یکبار لیو 

 

 صفحه فیسبوک .8

 وضعیت  وظیفه 

  ساخت صفحه فیسبوک برای برندتان 

  گرافیک مناسباضافه سازی 

  پست کردن محتواهای تولیده شده 

  اضافه سازی کلیه سوشیال ها  

  منوی خود به صفحه اضافه سازی محصولت و یا

  تبلیغات
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 8 از 5 صفحه

 1نسخه 

 

 توییتر  .9

 وضعیت  وظیفه 

  ساخت اکانت توییتر

  اضافه سازی گرافیک مناسب

  پین کردن توییت های مهم تان

  به سایت اضافه سازی توییتر

  استفاده از ویدجت های توییتر در سایت 

  تبلیغات

 

 اینستاگرام  .10

 وضعیت  وظیفه 

  ساخت صفحه اینستاگرام 

  اتصال فیسبوک به اینستاگرام

  اضافه سازی توضیحات مناسب و لینک وب سایت 

  برنامه ریزی برای پست هر سه روز یکبار برای سه ماه 

  لیو هفتگی

  برنامه ریزی برای استوری روزانه

  تبلیغات

 

 

 

 



 مستندات برندینگ 

B01F01 

 
 

 8 از 6 صفحه

 1نسخه 

 

 پینترست .11

 وضعیت  وظیفه 

  ساخت اکانت پینترست  

  اضافه سازی گرافیک مناسب و تکمیل پروفایل 

  ساخت بورد برای موضاعات وب سایت 

  پین کردن همه ی محتواهایتان در بورد

  تبلیغات

  

 لینکدین  .12

 وضعیت  وظیفه 

  لینکدین  ساخت اکانت 

  اضافه سازی گرافیک مناسب و توضیحات صفحه 

  اتصال به ده نفر در صنعت شما 

  ساخت صفحه برندتان 

  پست محتوا های تولید شده 
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 8 از 7 صفحه

 1نسخه 

 

 پادکست .13

 وضعیت  وظیفه 

  فعال در صنعت شما  10مصاحبه با 

  outroو  introآماده سازی 

  پادکست  10تدوین 

  ثبت نام در میزبان پادکست 

  بارگذاری پادکست ها و برنامه ریز ارسال 

  پادکست لیو 5برنامه ریزی برای 

  به اشتراک گذاری پادکست در دیگر سوشیال ها 

  برنامه ریزی هفتگی برای مصاحبه یا گفتمان موضوع دیگر

  هدایت شنوندگان از پادکست به وب سایت 

 

 گروه تلگرام .14

 وضعیت  وظیفه 

  ساخت گروه تلگرام برای هدف مارکتینگتان

  اضافه سازی گرافیک مناسب

  اضافه سازی توضیحات مناسب و قوانین

  ساختن پیام پین شده ی خوش آمد گویی 

  دعوت از دوستان و مشتریان برای شرکت در این گروه 

  برنامه ریزی پست گذاری هفته یکبار برای سه ماه 
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 8 از 8 صفحه

 1نسخه 

 

 کانال تلگرام  .15

 وضعیت  وظیفه 

  ساخت کانال تلگرام 

  اضافه سازی گرافیک مناسب

  پست کردن محتواهای تولیده شده 

  اضافه سازی کلیه سوشیال ها  

  اضافه سازی محصولت و یامنوی خود به کانال 

  تبلیغات

 


