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با یاری خدا تصمیم بزرگی گرفتیم تا برای رشد کسب و کار شما در خدمتتان باشیم. این تصمیم بزرگ ما باعث روی 
کار آمدن تیم خبره مشاوره شده تا بتوانیم به نحو عالی به شما توضیحات خوبی در راستای تولید محتوا و نحوه 

رده  ای تولید ککیج مشاوره ما بتوانید محتوای بهینه  حرفهاجرای آن ارائه دهیم. تمام تالش ما این است که شما با پ
 فروش خود را چند برابر کنید. 

 رسانیم. طی این فایل تمامی خدماتی که در پکیج مشاوره ما موجود است را به اطالع شما عزیزان می
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 بررسی موقعیت سایت یا پیج اینستاگرام  .1

ر اضحل از شروع هر کاری باید وضعیت فعلی سایت یا پیج شما بطور کامل بررسی و تحلیل شود، اینکه در حال بق
در چه وضعیتی هستید، چه مواردی باید حذف یا تصحیح شوند و... تا تصمیم درستی برای انجام اقدامات جدید 

 گرفته شود. 

 ها جایگاه وبررسی رقبا  .2

در هر کسب  و کاری رقیب وجود دارد که باید بررسی شده و عملکرد هر کدام تحلیل شود تا بتوان بر مبنای آن برای 
 همچنین ارتباطات صحیحی شکل گیرد. نوع محتوا و کسب و کار شما تصمیم گیری شود. 

 های رقابتی بررسی مزیت .3

را پیدا کرده و به آن هایی جهت مزیت رقابتی به شما ارائه خواهد شد تا بتوانید در بازار رقابتی جایگاه خود ایده
 دست یابید. 

 جستجوی کلمات هدف  .4

برای تولید محتوا نیازمند کلمات هدف اصلی و فرعی هستید که هر کدام توسط مشاوره بصورت کامل تحقیق 
 شوند. شده و مشخص می

 تدوین استراتژی محتوایی  .5

ی و برنامه ریزی درست است. با این ترین موضوعی که باید برای کسب و کار شما درنظر گرفته شود، استراتژمهم
 های درستی را تنظیم کرده و بردارید. توانید قدماستراتژی شما بصورت کامل می

 تنظیم  و معرفی بهترین انواع محتوا برای کسب و کار شما  .6

 . شودتوانید تولید کنید تا کسب و کارتان رشد کند به شما معرفی میدر اینجا بهترین نوع محتوایی که می

 مشخص کردن تقویم استاندارد تولید و نشر محتوا  .7

. این مورد در قالب هستیدشود، هایی که انجام میبرای تولید محتوا نیازمند بازه زمانی مشخص طبق تحلیل
 شود. تقویم محتوایی برایتان تنظیم می

 بررسی کانال های مورد نیاز برای کسب و کار  .8
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در یک جا فعالیت کنید، تصور اشتباهی است و بزودی کسب و کار را دچار تزلزل  تصور اینکه برای موفقیت تنها باید

 های دیگری مانندبینید در کانالکند. تمامی کسب و کارهایی که شما در اینستاگرام بصورت کامال موفق میمی
ضروری را پیشنهاد  هایهای اجتماعی حضور دارند. ما نیز مطابق با کسب و کارتان این کانالسایت یا سایر شبکه

 کنیم. می

 چارچوب و ساختار محتوا .9

برای تولید هر محتوایی باید ساختار نگارشی و فنی خاصی طراحی شود. این مورد توسط مشاور تولید محتوا برایتان 
 اجرایی خواهد شد. 

 معرفی منابع معتبر برای دریافت تصویر  .11

 ها ببرید.کنیم تا بتوانید بهترین استفاده را از آنمیقطعا مطابق با کسب و کارتان، منابعی را معرفی 

 ابزارهای بهینه سازی و تحلیل محتوایی  .11

های تحلیلی و بهینه سازی توسط هر محتوایی برای اینکه موفق شود نیازمند تحلیل در زمان مقرر است. روش
 شود. مشاور به شما گفته می

 های بازاریابی درست محتوا راه .12

توانید محتوای خود را به افراد بیشتری نشان شود که شما ضمن آن میوایی به عملیاتی گفته میبازاریابی محت
 ها را مشاور با توجه به کسب و کارتان خواهد گفت. تر کنید. تمامی این راهداده و خود را پله پله به فروش نزدیک

 

  روز  ۰۵تا  ۳درصد هزینه استارت خورده و با توجه به نوع کسب و کار از  ۰۵دریافت تمامی موارد فوق پس از
 طول خواهد کشید. 

 شود. هزینه مشاوره با توجه به نوع کسب و کار پس از بررسی اولیه مشخص می 

 هیئت مدیره تیم مشاوره کانتنت یاب  –ارادتمند 


