بستههای
تولید محتوا

ویژۀ شرکتهای دانشبنیان،
فناور و صنعتی
پیشنهادهای ویژۀ تابستان ۱۳۹۹

یک گام بلند در مسیر

توسعۀ بازار

بســیاری از شــرکتهای دانشبنیان و فنــاور ایرانی با
وجود دستاوردهای چشمگیر و محصوالت ارزشمند،
فاقد زیرساختهای بازاریابی و تبلیغاتی ٔ
موثر هستند
و این موضوع یکی از چالشهای مهم در مســیر رشد
و توسعۀ آنها است .آژانس تولید محتوای مهرویژن
بــا طراحی و ارائۀ بســتههای خدماتی متنوع در زمینۀ
تولیــد محتــوا ،تالش کــرده تا در مســیر توســعۀ بازار
شرکتهای دانشبنیان ،فناور و صنعتی در کنار آنها
باشد.
ثبت سفارش بستههای تولید محتوای
مهرویژن تا  ۲۰شــهریور  ۱۳۹۹همراه با
هدایای ویژه!

بستۀ حرکت

ویژۀ معرفی شرکت و سبد محصوالت
عکس تبلیغاتی و صنعتی
عکاسی از محصوالت در آتلیۀ مهرویژن
ارائۀ فایل ویرایششدۀ تصاویر (پنج فریم)
کاتالوگ
طراحی کاتالوگ در قطع آ ۴در دوازده صفحه
طراحــی بهصــورت یکزبانــه یــا دوزبانــه (بر اســاس نیاز
کارفرما)
ارائــۀ فایــل نهایــی (بــرای چــاپ یــا اســتفاده بهصــورت
دیجیتال)
ویدئوکلیپ
اعزام گروه برای تصویربرداری از محل شرکت (یکجلسه)
استفاده از ابزارهای ویدئوگرافیک و نریشین
ارائۀ کلیپ پنجدقیقهای با دو خروجی (فارسی و انگلیسی)
قیمت 13٬700٬000 :تومان
در صــورت نیاز بــه افزایش حجم فعالیت یا تغییر در شــیوۀ انجام و ویژگیهای
فنی پروژه نسبت به حالت پیشفرض ،هزینه برآورد و اعالم خواهد شد.
هدیۀ ویژۀ ثبتسفارش تا  ۲۰شهریور ۱۳۹۹

انتشار کلیپ تولیدشده در وبســایت آپارات و شتابدهی برای
افزایش بازدید تا  ۱۵۰۰نمایش در مدت یکماه

بستۀ شتاب

ویژۀ معرفی اختصاصی یک محصول

عکس تبلیغاتی و صنعتی محصول
عکاسی از محصوالت در آتلیۀ مهرویژن
ارائۀ فایل ویرایششدۀ تصاویر (پنج فریم)
تصویر ۳۶۰درجۀ محصول
تصویربرداری ۳۶۰درجه از محصول با چرخش افقی
ارائــۀ فایل نهایی با فرمــت  GIFو همچنین دوازده فریم
بهصورت جداگانه
تیزر معرفی محصول
ایدهپردازی و تنظیم سناریو
تصویربرداری در استودیو کروماکی مهرویژن
استفاده از ابزارهای موشنگرافیک
ارائۀ تیزر یکدقیقهای با دو خروجی (فارسی و انگلیسی)
قیمت ۱۴٬۸00٬000 :تومان
در صــورت نیاز بــه افزایش حجم فعالیت یا تغییر در شــیوۀ انجام و ویژگیهای
فنی پروژه نسبت به حالت پیشفرض ،هزینه برآورد و اعالم خواهد شد.
هدیۀ ویژۀ ثبتسفارش تا  ۲۰شهریور ۱۳۹۹

انتشــار تیزر تولیدشــده در وبسایت آپارات و شــتابدهی برای
ک ماه
افزایش بازدید تا  ۲۵۰۰نمایش در مدت ی 

بستۀ جهش

تولید و انتشار محتوای هدفمند در وب و
شبکههای اجتماعی
وبسایت
طراحی سایت دوزبانه (فارسی و انگلیسی)

صفحات داخلی تا بیست صفحه
ارائۀ ایمیلهای سازمانی با تعداد نامحدود
هاستینگ و پشتیبانی فنی یکساله
مدیریت محتوای وبسایت (ششماه)
تولیــد مطالــب با کلمــات کلیدی مرتبــط با فعالیت شــرکت (دو
مطلب در ماه)

انتشار محتوا روی وبسایت شرکت

افزایش بازدید مطالب با تبلیغ محتوا در وب (هزار بازدید برای هر
مطلب)

پایش و ارتقای جایگاه سایت در نتایج جستجوی گوگل

مدیریت شبکههای اجتماعی و پیامرسانها (ششماه)

مدیریــت اکانت شــرکت در شــبکههای اجتماعی اینســتاگرام،
لینکدین و پیامرســان تلگرام (انتشــار پانزده پســت در مــاه بهصورت

میانگین)
تولیــد محتــوای مناســب بــرای شــبکههای اجتماعی (شــامل
انتخاب و مناسبســازی محتوای متنی  ،طراحی گرافیک ،تصویرســازی،
مناسبسازی فایلهای ویدئویی و صوتی موجود)

قیمت 34٬900٬000 :تومان

در صــورت نیاز بــه افزایش حجم فعالیت یا تغییر در شــیوۀ انجام و ویژگیهای
فنی پروژه نسبت به حالت پیشفرض ،هزینه برآورد و اعالم خواهد شد.
هدیۀ ویژۀ ثبتسفارش تا  ۲۰شهریور ۱۳۹۹
تبلیغات بنری سایت شرکت در سایتهای مرتبط تا  ۵۰۰۰کلیک

کارگزار کریدور توسعه صادرات و تبادل فناوری
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

فرصت حمایتی ویژۀ شرکتهای «دانشبنیان
صادراتی» و «خالق صادراتی»

شــرکتهای دانشبنیــان و خــاق صادراتی میتوانند با اســتفاده
از حمایــت ۷۰درصــدی کریدور توســعه صــادرات و تبــادل فناوری
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ،از این خدمات بهرهمند
شوند.
اطالعات بیشتر دربارۀ این آییننامه در وبسایت  www.tesc.irدر
دسترس قرار دارد.

ثبت سفارش بستههای تولید محتوا
mehrvision.ir/packagesorder

ما را در شبکههای
اجتماعی دنبال کنید

@mehrvision

با ما تماس بگیرید

biz@mehrvision.ir
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