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خدمات دیجیتال مارکتینگمشاوره و   

ژانس دیجیتال  وبیماآ  

 بازاریابی نتیجه گرا
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 درباره وبیما

ژانس  کنیم و با وبیما مشاور کسب و کار شماست. ما از صفر تا صد کسب و کار شما را بررسی میآ

آوریم. در این راه بهترین ارائه بهترین پیشنهادات، هموارترین مسیر توسعه را برایتان فراهم می

دهیم و در هر لحظه شما را های بازاریابی دیجیتال را در اختیارتان قرار میابزارها و تکنیک

.کنیمپشتیبانی می  

 
. فرقی ندارد کسب و کار شما از چه نوعی باشد سنتی یا مدرن، رویکرد وبیما بازاریابی نتیجه گراست

بیما با مشاوره تخصصی و ارائه ی ما رشد تجارت شماست. وتازه تاسیس یا بزرگ و با تجربه؛ ایده

تینگ و آموزش پرسنل شما، در تمام آنچه در مسیر بازاریابی نیاز دارید، نظیر خدمات دیجیتال مارک

دارد. ما به تجربه و تخصص خود در زمینه مشاوره راستای اهداف سازمانی شما گام برمی

ایمریان خود بودهبالیم و همواره پشتیبان مشتوکار و بازاریابی دیجیتال میکسب . 
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ژانس وبیما   خدمات آ

 جزئی و کلی های یاستراتژ ایجاد 

o های توسعه کسب و کارارائه مشاوره تخصصی و ایجاد استراتژی 

 تسای طراحی خدمات 

o های سازمانی، فروشگاهی و شخصیطرای و توسعه وبسایت 

  سئو و بهینه سازیخدمات 

o های به روز گوگل برای دستیابی به بازدیدکنندگان بیشتراعمال تکنیک 

  بازاریابی محتواخدمات 
o بطراحی استراتژی محتوایی و تولید محتوای تجاری مناس 

 
 مدیریت شبکه های اجتماعی خدمات 

o مدیریت + تولید محتوا و تبلیغات پیج اینستاگرام 
o پیج لینکدین مدیریت + تولید محتوا 

 
  کمپین های بازاریابیخدمات اجرای 

o (های بازاریابی آنالین و آفالین)پارتیزانیطراحی، اجرا و آنالیز نتایج کمپین 
 

  ایمیل مارکتینگخدمات 

o بازاریابی ایمیل هدفمند = افزایش آگاهی از برند و فروش 
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 آیا کسب و کار شما به دیجیتال مارکتینگ نیاز دارد؟
ممکن است تصور عموم این باشد که تنها کسب و کارهای مدرن و آنالین به بازاریابی دیجیتال نیاز 

فارغ از اندازه سازمان  های بزرگ مناسب است، اما دارند و یا اینکه ورود به این عرصه فقط برای شرکت

ساب خواهد آمد. یا و نوع کسب و کار، بازاریابی دیجیتال مناسب برای شما یک مزیت رقابتی به ح

کند تا به رشد تجاری شما منوط به جذب مشتریان بیشتر است و دیجیتال مارکتینگ کمک می

 .مخاطبان خود بیشتر نزدیک شوید و مشتریان بیشتری بدست بیاورید
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 دیجیتال مارکتینگ چه مزیتهایی به دنبال دارد؟
 یکسب و کارها یمورد استفاده یابیروش بازار نیتربه عنوان مدرن تالیجید یابیروزها بازار نیا

دارد. همانطور که گفته شد  یشتریب ییکارآ یسنت یهاو نسبت به روش ردیگیمختلف قرار م

انجام  یمختلف یابزارها قیکار از طر نیکه ا رساندیم یشتریشما را به مخاطبان ب تالیجید یابیبازار

با توجه به نوع  نگیمارکت تالیجیباعث شده تا  د یغاتیو تبل یمختلف ارتباط ی. تنوع ابزارهاشودیم

 .ته باشدداش جهینت نیبه بهتر یابیدست یها براآن یریکار گدر به یمناسب یریپذکسب و کار انعطاف
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ژانس به چرا  کنید؟ اعتماد وبیما مارکتینگ دیجیتال آ

با  نگیمارکت تالیجیخدمات د تیفیک نیکه از بهتر میدهیرا م نانیاطم نیبه شما ا مایوبما در 

ژانس گرینسبت به د متیق نیترمناسب شد. شما به مشاوره  دیمند خواهبهره یابیبازار یهاآ

و  میدهیاز خدمات خود ارائه م یترقیدق اتیداشت که در آن جزئ دیخواه یدسترس گانیرا

سواالت شما باشد.  یتا بتواند پاسخگو میادهیفراهم د یمناسب یمقاالت آموزش نیهمچن

کسب و  یکرده است تا پروژه توسعه لیرا تسه ییساز و کار اجرا مایوب ،یبه همکار لیدرصورت تما

 زمان آغاز گردد. نیعتریکار شما در سر
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 مورد اعتماد برندهای بزرگ و کوچک

 

 همراهی با تجربه

ژانس د ا با ارائه خدمات توسعه کسب و کار شماست. م ریبا تجربه در مس یهمراه مایوب تالیجیآ

 تواندی. تماس شما با ما مدیمطمئن بردار ییهاراه گام نیتا در ا میکنیکمک م تالیجید یابیبازار

 .دیبا ما در ارتباط باش شتریاطالعات ب افتیدر یباشد،  برا ریمس نیا یشروع کننده

 WEBIMA.CO  ژانس دیجیتال مارکتینگ وبیماآ

  02166532189  : تلفن

  09021438375 : واتساپ

ژانس وبیما                                   تهران، میدان آزادی، ابتدای بزرگراه شهید لشکری، نبش بیمه ۳، پالک ۳۱، کارخانه نوآوری – آ

 

https://webima.co/

