
 

 

 بسمه تعالی

 پروپزال نوین مارکتینگ

 :شرح فعالیت 

صرف کنندگان در  مجموعه  سب جهت تعامل فی مابین تولید کنندگان وم ستری منا نوین مارکتینگ، با هدف ایجاد ب

تاسیس گردیده است. مجموعه تخصصی، بازاریابی نوین مارکتینگ برمبنای حذف واسطه گریها در جهت  1383سال 

 مینماید. کاهش هزینه ها و کاهش دغدغه های تولید کنندگان، شرکتها و موسسات  فعالیت

یای در  ندمی ( غذایی و ... مواد و تی یآ.  سااامتمان) های حوزه در موفقیت امروزی، دن یت از توا  باالیی هایجذاب

شد برموردار سیاری تجربیات ها، حوزه  دراین فعالیتمان مدت در ما. با سب را ب سته و کرده ک پس از مطالعات  ایمتوان

راهکارهای  بتوانیم و بیابیم؛را موفقیت درساات هایراهعلمی گسااترده و تطبید دادن با شاارایت ادتصااادی روز ایران 

 درست را با کمترین زمان و هزینه در امتیار شما دراردهیم.

 :  ولیدی و غیرهها ،استارتاپها ، کارمانجات ت نوین مارکتینگ در حوزه بازاریابی و همکاری با مجموعه اهداف

سیار تیم بازاریابی نوین مارکتینگ در  ست جوی بازار هدف ب شه در ارتباط با ج ساس و کار بلد عمل میکنند، و همی ح

 .می باشدحال تحقید، بررسی و آنالیز 

 دستیابی به مشتریان جدید و ترغیب آن ها برای مرید -

 افزایش فروش و یافتن مشتری به تعداد کافی  -

 پیاده سازی طرح وفادار سازی برای جامعه اماری مشتریان فعلی و اینده  -

 جهت به دست اوردن سهم باالتری در بازارارزیابی وضعیت ردبا و ارائه راهکار و مشاوره  -

 شیوه ی مناسب برای فروش محصوالت نیافت -

شتیبانی ما، هایارزش مهمترین از یکی شتریان از وادعی پ ست مانم شتریان حقوق به احترام معتقدیم ما. ا  ارائه و م

 . است  بازاریابی دنیای در مثبت فعالیت هاینکته تریناصلی از مناسب، مدمات

و با اسااتداده از روشااهای مدرن  دهدهای تأمین نشااده را تشااخی  مینوین مارکتینگ  نیازها و مواسااتهشاارکت 

صول بازاریابی منطبد با  صادی ایران بازارِ آنمارکتینگ و اجرایی کردن ا شرایت ادت ها را تعریف کرده، حجم وادعیت و 

 کند.اش را برآورد میاین بازار را اندازه گیری و سود بالقوه



 

 

 .است تجارت از موب حس یک ایجاد مارکتینگ نوین تیم تالش تمام
 

 :های نوین مارکتینگدابلیت 

 :گردد به شرح ذیل میباشدمیکه موجب تمایز و انتخاب مشتریان  ین مارکتینگمالصه دابلیت های نو

 مدمات منحصر به فرد بازاریابی و پشتیبانی عالی در جهت کاهش هزینه های بخش بازاریابی و فروش شرکتها -

 کیدیت  با و سریع مدمات ارائه و هافعالیت گسترش هدف با کارشناسان تخصصی دانش سطح و وریبهره افزایش -

 سرعت عمل در انجام فرایند بازاریابی ولی با ددت و ظرافت -

 متعهد به درارداد با مجموعه همکار تا حصول نتیجه مطلوب -

 کادر کوشا، با انگیزه و با تجربه، سخت کوش، مالق و نوآور -

 لفایجاد باالترین مرتبه نظم و ددت ممکن و مطالعه ددید بازار در شرایت مخت -

 شهای مدرن مارکتینگ و اجرایی کردن اصول بازاریابی منطبد با وادعیت و شرایت ادتصادی ایراناستداده از رو -

 در جهت تکریم مشتری CRM بکارگیری سیستم -

 صدادت موش نامی و دابل اعتماد بودن -

 کیدیت باالترین همه کارکنان در جهت دستیابی به  ترویج فرهنگ کار گروهی و تالش -

 محوری و کسب رضایت مشتریان اعتقاد به مشتری -

 مارکتینگ دیجیتال جامع هایطرح در مشارکت و کاربردی های آپاستارت از استقبال -

 مجموعه مشتریان نیازهای تمام سامتن براورده جهت در مارکتینگ  نوین مدمات از کاملی پکیج ارایه -

 

 جامعه هدف: دستیابی بهروش های نوین مارکتینگ جهت 

 بازاریابی مستقیم  -

 (و غیره تلگرام-فیسبوک–ابزارهای بازاریابی در شبکه های اجتماعی )اینستاگرام  -

 سئو(-کیورد اگهی-ری مارکتینگ-)گوگل ادورزبازاریابی  اینترنتی ابزار های  -

 مشتریانراه اندازی باشگاه مشتریان و  پیاده سازی طرح وفادار سازی -

 زمینه های فعالیت :

 ارتقای در ایعمده نقش مدت، بلند ریزیبرنامه و گذاریسرمایه با تا است کوشیده همواره مارکتینگ نوین مجموعه

 باشد.  داشته کشور مارکتینگ جامعه و مود مجموعه در کیدی سطح

سامتمان ، تبلیغات ، آی تی ، مواد غذایی و غیره....( ارایه   شامل ) دهنده مدمات نوین مارکتینگ  در تمامی زمینه ها 

 .بازاریابی به کلیه تولید کنندگان و  متخصصین  محترم میباشد

 



 

 

 :سامتمان

شرفتهای روز   صنعت نیز با نوآوری ها و پی ست. این  سامتمان ا صنعت  یکی از بزرگترین و جذابترین بازارهای دنیا، 

نوین مارکتینگ، با بیش از یک دهه افزون در حال حاضر بازاری به شدت ردابتی را تشکیل داده است. شرکت بازاریابی 

شهای مدرن مارگتینگ، در جهت  ستداده از رو سامتمان با کادری متخص  و حرفه ای و با ا تجربه و فعالیت در بخش 

 تکریم مشتری تا حصول نتیجه مطلوب و متعهد به درارداد فعالیت و کسب اعتبار نموده است.

 :دیجیتال مارکتینگ

ستداده میوادع از روشدر بازاریابی دیجیتال در  صورت شود تا یک کمپانی به افراد مربوطه بههای بازاریابی آنالین ا

 .دیجیتال معرفی شود

ها و ، روزنامهتبلیغات دیجیتال ،ایمیل مارکتینگ های تجاری آنالین شاامااز وبسااایت کمپانی شااما گرفته تا دارایی

 .آیندمی حساببه دیجیتال بازاریابی هایروش جمله از همه و همه …مجالت آنالین و 

شت که بازاریابی دیجیتال تمایزی بین روش شدهباید توجه دا شتری طراحی  هایی که اند و روشهایی که برای جذب م

ها یکی از شااود. به عنون مثال تبلیغات بنر و پاپ آپ در کنار محتوای وبسااایتکنند، دائل نمیها را کم میتوجه آن

باشااد. اما این بدان معنی نیساات که تبلیغات بنر و پاپ آپ، روش موبی برای جذب یابی دیجیتال میهای بازارروش

که با تولید یک محتوای ل آنکند. حامشتری است و معموال تبلیغات بنر و پاپ آپ توجه مشتری را از برند شما کم می

شتری را به برند مود جذب کنید و برای برند مود، می موب  ستداده از روشتوانید م سب بهبا ا جای های بازاریابی منا

 :استداده از برند مود تشوید کنید.ارکان بازاریابی دیجیتال شامل موارد زیر استها را بهراندن مشتری از برند مود آن

اندازی وبسایت مود و بهینه کردن آنراه -  

  ایجاد یک استراتژی برای تولید محتوای دیجیتال -

های اجتماعیمود در رسانهانتشار برند   -   

راستداده از تبلیغات موث -  

سنجش بازاریابی مود و بهبود دادن آن -  

 تا گرفته فرا را دنیا روز هایتکنیک تمام مارکتینگ، دیجیتال حوزه در آموزش و تحقید با که اساات این بر ما تالش

 بتوانیم طرید این از تا  ببندیم، کار به مشااتریان به رسااانیمدمت و انتقال جهت در را جدید هایتکنولوژی بتوانیم

 .ببندیم بکار مود مشتریان به بهتر رسانی مدمت راستای در و گرفته فرا را دنیا روز تکنولوژی آمرین



 

 

 

 :مواد غذایی

شرکتها امروزه به دلیل گسترش وسیله ها و شبکه های ارتباط جمعی ، امکانات متعدد و متنوعی برای بردراری ارتباط   

استداده از یک تیم بازاریابی منسجم و  .و تولید کنندگان و بازاریابان با مشتریان دائمی و یا مشتریان بالقوه وجود دارد

گردد سهم بزرگی از بازار را به مود امتصاص باشد و موجب میغذایی بسیار تاثیرگذار میهدفمند در جهان محصوالت

صنایع غذایی دارد نوین مارکتینگ راهکارهای منح .داد صرفه ای در رابطه با بازار یابی و فروش  صر بدرد و مقرون به 

 .که با استداده از دانش فروش و مذاکره آنرا اجرایی مینماید

 

 رزومه دابل استناد :

با با بهره گیری از مبره ترین کارشناسان در حوزه تبلیغات مشاوره وبازاریابی وسابقه همکاری شرکت نوین مارکتینگ 

موسسات دولتی ومصوصی افتخار دارد تا به عنوان یکی از شرکت های بزرگ بازاریابی به ارائه مدمات و مشاوره 

کارشناسی می پردازد.آنچه دراین میان برای ما حائز اهمیت است تعهدی است که در همراهی با شما به عهده میگیریم 

 حاصل نمیشود. و آنچه برای شما میماند موفقیت است که هیچگاه اتدادی

شرکت بازرگانی نوین مارکتینگ، شیوه های مختلف ارتباط با مشتری نظیر تبلیغات،روابت عمومی،فروش و بازاریابی 

 مستقیم را در زیر مجموعه فعالیت های مود دارد.

 

 تقدیم حضورتان می گردد: با مجموعه های همکار در ذیل مختصری از فعالیت های شرکت نوین مارکتینگ

 :شرح فعالیتهای نوین مارکتینگ  در صنعت سامتمان      

  شمع در جا و تحکیم  -انکراژ –شرکت هلدینگ ارجان پی سیویل )پایدار سازی گود برداری به روش نیلینگ

 بستر ماک(

 )شرکت ماندگار ماک ایرانیان )پایدار سازی گود برداری 



 

 

 )شرکت آکاس صنعت ) اجرای تاسیسات مکانیکال و الکتریکال 

 )گروه مهندسی آزمون پی شهر )آزمایش ژئوتکنیک و تست ماک 

 )شرکت سازه سدالین تهران)تولیدکننده بلوک و آجرهای سدالی 

 )سنگ آترا  )تولید و عرضه سنگهای کف و نما 

  گروه معماری آتلیه معمار 

  شرکت مهندسی آراز روزن)نمایندگی رسمی پنجره هایupvc های ویستا بست و وین تک تولید پنجره

 آلومینیومی (

  شرکت ساینا تحکیم ایرانیان 

 پرشین درب 

 )سنگ اول )تولید و عرضه سنگ های کف و نما 

 )شرکت  آتی عرش )مجری سقف های عرشه فوالدی 

 ) شرکت ایرانیان ایرکان ) نمایندگی فروش سیستم های تهویه مطبوع واجرای تاسیسات مکانیکال 

 شرکت تهران پی گستر 

 ی و اجرای سازه های فلزی (شرکت بیس فلز)طراح 

  شرکت تم 

 )سنگ زمرد محالت )تولید و عرضه سنگ کف و نما 

 )هوشمند فراز سورنا)هوشمند سازی سامتمان 

 )شرکت نگاره آراز )اجرای کدپوشهای اپوکسی 

 

 یی:در بخش مواد غذاشرح فعالیت شرکت نوین مارکتینگ      

 ( یندس)فروش دارچ مالرد و همبرگردست ییپخش مواد غذا 

 

 ا   یپخش آب معدن 



 

 

 

 ( یو گرم یپخش مرغ شازند )فروش مرغ بسته بند 

 

 )پخش مواد غذایی بالون )تولید نان بولکی و سوماری 

 

 

 شکالت انرژی زا مخصوص ورزش کاران(تولید اولین  نه کنلیتا)کارما 

 

 :و آی تی غاتیدر بخش تبل  نگیمارکت نینوشرح فعالیت      

  ( به شرکتها و سازمانها  انیمدمات مشاوره دانش بنارایه شرکت رهاورد) 

 

   (نرم افزار مدیریت غذای پرسنلی )تامین غذای شرکتها و موسسات به همراه  شرکت مامان پز 

 

  سامانه کی کات 

 

 های آموزشی و برگزاری همایش( )ارایه پکیجگروه آموزشی سبز تهران 

 

 ( تهران 12 و  11مناطد  یو تجار یادارات و موسسات ادار یفروش برا یها انهیپا یابیبازاربانک آینده) 

 

 در کل کشورسامانه آنالین بیمار پذیر 

 

 ( و راه اندازی   ی کلیه مناطدو تجار یادارات و موسسات ادار یفروش برا یها انهیپا یابیبازاربانک پارسیان

 (باشگاه مشتریان

 

  ترمی  کاال(بازرگانی کرمی( 

 

 ( پشتیبانی و تعمیرات )ارایه مدمات  مجموعه استاد کار 

 

  بزرگترین وب سایت فروشگاهی مجموعه( ویترین نتB2B) 

 

   سمیم هوشمند)نرم افزار هوشمندسازی مدارس(مجموعه 



 

 

 

  انیاگرام مجموعه استاد آجرلو )ارایه مشاوره تخصصی  به شرکتها و سازمانها با علم 

 

 

 

 

 

 با توجه به گستردگی فعالیت این شرکت در مصوص رزومه به همین مقدار بسنده می نماییم. 

   

                                                                                               

  نوین مارکتینگ  جذب مشتری و پیگیری تا مرحله درارداد

        

تجربه جدید بازاریابی      برابراست با نوین مارکتینگ       

را گسترش می دهدتجارت شما نوین مارکتینگ   

نوین مار کتینگ

بازاریابی 
مستقیم

بازاریابی 
دیجیتال 

بازاریابی 
محتوا  

بازاریابی
در شبکه 

های 
اجتماعی 



 

 

 

 


