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 مدیریت پیج اینستاگرام

آماده است تا  وبیمااگر فرصت به روز رسانی صفحه اینستاگرام خود را ندارید، ما یک پیشنهاد ویژه برای شما داریم. 

با یک تیم تولید محتوا و به صورت مداوم صفحات شما را به روز نماید و مطمئن شود که صفحه اینستاگرام شما 

 .دارای کیفیت مناسبی است

 طی می شود؟ برای تولید محتوا چه مراحلی

 مطالعه برند و پرسونای مخاطب 

خواهید در ذهن مخاطب داشته برای شروع بازاریابی محتوا، اولین گام شناخت خود و تصویری است که می

 .تواند به محتوای شما جهت، نظم و یکپارچگی ببخشدتدوین شخصیت برند می .باشید

بعد بازاریابی محتواست. اینکه بدانید برای چه بندی آنها از های مخاطب و طبقهگام دوم شناخت ویژگی

 .خواهید محتوا تولید کنیدهایی میکسی با چه ویژگی

 تعیین استراتژی 

بازاریابی محتوا یک رویکرد بازاریابی است که برای جذب و حفظ مخاطب به دنبال تدوین یک برنامه مشخص 

بر باشد و ابی محتوا ممکن است مسیری زمانو توزیع محتوای ارزشمند است. تدوین سند استراتژیک بازاری

 .همچنین پویایی تغییرات محیط مدت زمان اثربخشی این سند استراتژیک را به شدت تحت تأثیر قرار دهد
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 تولید محتوا 

استراتژی محتوا، تولید محتوا و انتشار محتوا سه حلقه تشکیل دهنده بازاریابی محتوا می باشند که حلقه 

ترین بخش از این زنجیره خواهد بود. به این دلیل که اگر حتی شما استراتژی محتوای  کلیدی تولید محتوا،

سازی استراتژی را از طریق تولید محتوای اثربخش کامل و دقیقی تدوین کرده باشید اما قدرت اجرا و پیاده

 .نخواهید آورد نداشته باشید عماًل موفق نبوده و پس از انتشار آن محتوا نیز بازخوردی را بدست

 ارزیابی محتوا 

توانید تشخصی دهید که کدام اگر برای ارزیابی محتوای خود با تعداد زیادی معیار مواجه هستید و نمی

دانید این معیارها چه چیزی هستند، چه کاربردی دارند و چگونه معیار برای شما مناسب است و اگر نمی

 .انتخاب معیار شما را کمک خواهد کرد هایبه کمک الگوریتم وبیماشوند؛ محاسبه می
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 پکیج ها

 

 (نوپا)  1پکیج  

  و تبلیغات) عکاسی و فیلبرداری (  محتوا بدون تولید ،اینستاگراممدیریت 
o ایجاد استراتژی بر اساس برند 
o  استوری مکمل 15تا  10پست گرافیکی و ویدیویی و 20تا  18شامل ماهانه 
o ارگانیک افزایش فالور 
o مدیریت کامنت ها و دایرکت ها 

 دو میلیون تومان    |  تومان 2.000.000 ماهانه

 

 (شرکتی)  2پکیج  

  تولید محتوا  اینستاگراممدیریت + 
o ایجاد استراتژی بر اساس برند 
o استوری مکمل 15تا  10پست گرافیکی و ویدیویی و 12شامل ماهانه 
o ارگانیک افزایش فالور 
o مدیریت کامنت ها و دایرکت ها 
o  فریم +آماده سازی و ادیت برای اینستاگرام 20عکاسی از محصوالت 
o 3  برای اینستاگرام ثانیه ای 60تیزر تبلیغاتی 

 سه میلیون و هشتصد هزار تومان   |   تومان 3.800.000 ماهانه
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 صفر تا صد (سازمانی)  3پکیج  

  تولید محتوا + تبلیغات اینستاگراممدیریت + 
o  برندایجاد استراتژی بر اساس 
o استوری مکمل 15تا  10پست گرافیکی و ویدیویی و 12شامل ماهانه 
o افزایش فالور 
o مدیریت کامنت ها و دایرکت ها 
o  فریم +آماده سازی و ادیت برای اینستاگرام 20عکاسی از محصوالت 
o 3  ثانیه ای برای اینستاگرام 60تیزر تبلیغاتی 
o تبلیغات 

 تومان پانصد هزار  شش میلیون  |  تومان 6.500.000 ماهانه

 

 شامل تخفیفات با شرایط زیر : 3و  2 های  پکیج

  تخفیف بر روی هر ماه. %5 ماهه با 3پیش خرید 
  بر روی هر ماه. تخفیف %10 ماهه با 6پیش خرید 
  بر روی هر ماه. تخفیف %15 ماهه با 9پیش خرید. 
  بر روی هر ماه. تخفیف %20با  ماهه 12پیش خرید. 

 

  (محتواتولید )پکیج 

o  فریم +آماده سازی و ادیت برای اینستاگرام 20عکاسی از محصوالت 
o 3  ثانیه ای برای اینستاگرام 60تیزر تبلیغاتی 

 یک میلیون هشتصد هزار تومان  |  تومان 1.800.000 ماهانه

 

 

 



 WEBIMA.CO                                                                                                                                                                                 ژانس دیجیتال مارکتینگ وبیماآ  

دیجیتال همراه با خالقیت و نوآوری بازاریابی خدمات   

 

 سه میلیون تومان   |   تومان 3.000.000شروع قیمت از ( تبلیغات اینستاگرامپکیج )
 

 فالورهای باالی  اینستاگرامبزرگ  در صفحات غیتبل (k500) 
o ساعت در  24شما به مدت  یغاتیدر واقع بنر تبل شوند،یشناخته م زین یساعت غاتیبا نام تبل غیتوع از تبل نیا

 خواهند ماند.  یمنتشر و باق نستاگرامیصفحات بزرگ ا
o نیو عناو قیتعداد دق نیمتفاوت بوده، همچن یارائه شده در هر دسته بند ستیشما ل جهبا توجه به بود 

 شما قرار خواهد گرفت.  اریدر اخت دیآنها بعد از خر

 
 نستاگرامیا ییویدیو دیبازد غیتبل 

o باشد.  یم ییویدیو لمیف غینوع از تبل نیا یمحتوا 
o  گزارشات بر حسب تعدادview شودیمحاسبه م نستاگرامیا . 
o کیشود تا  دهید ییویدیو لمیاز ف هیثان 10 دیحداقل با نستاگرامیا یها تمیبر اساس الگور view  محسوب

 گردد.
 

 نستاگرامیا یاستور غیتبل 
o باشد.  یم یکیبنر گراف ای فیگ غینوع از تبل نیا یمحتوا 
o شودیمحاسبه م نستاگرامیا یاستور دیگزارشات بر حسب تعداد بازد. 

 
 نگیمارکت نفلوئنسریا غاتیتبل 

o کسب و کار شما شروع به  ایدر مورد شما  نستاگرام،یدر ا نفلوئنسریا ای رگذاریافراد تاث غ،یروش از تبل نیدر ا

 . کنندیم یمعرف گرانیصحبت کرده و به د

o دفتان. اگر هباشدیم یفرض دائم شیدارد، اما بطور پ نفلوئنسریبه ا یکامال بستگ غیتبل شیمدت زمان نما 

 است. نهیگز نیبهتر غاتیروش از تبل نیدرآمد است، ا شیافزا ای یبرندساز غیاز تبل

o در  یروسیشما به صورت و غاتیکه تبل یباالست. به شکل اریبس غاتینوع تبل نیا یرگذاریسرعت انتشار و تاث

 . شودیمنتشر م نترنتیا
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 مراحل انجام کار 

خواهیم  پس از مشاوره و انتخاب بسته، ما یک برنامه جامع یک ماهه )یا چند ماهه( برای پیج اینستاگرام شما طراحی

کنیم. در مرحله اول، عکاس ما در محل شما حاضر خواهد شد و کرد و بر اساس این برنامه شروع به حرکت می

های الزم را انجام خواهد داد. پس از آن، طبق برنامه محتواهای مختلف تولید، ویرایش و در صفحه برداریعکس

 .شما منتشر خواهند شد

 کیفیت 

شویم های اجتماعی شما است. برای این منظور، همواره مطمئن میفظ کیفیت شبکهمهمترین مساله برای ما، ح

توانند به خوبی معرف کسب و کار شما باشند. های طراحی شده دارای سطح کیفیت خوبی هستند و میکه پست

خواهیم  مساله دیگر برای ما، نظم است. ما )در صورت عدم بروز مشکلی به خصوص( طبق برنامه تعیین شده حرکت

 .دهیمکرد و نظم خوبی به صفحه اینستاگرام یا شما می

 :نکته
 مشخص خواهد شد. ها نوع محتوای تولیدی بعد از تحلیل کسب و کار و نوع استراتژی 

 .روند تبلیغات بعد از تحلیل کسب و کار و نوع استراتژی ها مشخص خواهد شد 

  خواهد شد.داده تقویم تولید محتوا بعد از تحلیل کسب و کار نوشته خواهد شدو تحویل کارفرما 

 .گزارش روند ها کار به صورت ماهانه در انتهای ماه به کارفرما تحویل داده خواهد شد 

 

 : پکیج ها تسویه حساب مراحل

 یک ماهه (  –پکیج های ماهانه ) بدون پیش خرید 

 50%  کل مبلغ در ابتدای ماه قبل از شروع پروژه 
 50%  مابقی در انتهای ماه 
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 تخفیف %5ماهه (  سه –پکیج های ماهانه )پیش خرید 

  اوایل ماه در  ماه اول کل مبلغ 
 کل مبلغ ماه دوم در  اوایل ماه 
 کل مبلغ ماه سوم در اوایل ماه 

 تخفیف %10ماهه (  شش –پکیج های ماهانه )پیش خرید 

 50%  کل مبلغ سه ماهه اول در ابتدای ماه  اول 
 50% مابقی مبلغ سه ماهه اول در انتهای ماه اول 
 50%  سومماه کل مبلغ سه ماهه دوم در ابتدای 
 50%  چهارممابقی مبلغ سه ماهه دوم در انتهای ماه 

 تخفیف %15ماهه (  نه –پکیج های ماهانه )پیش خرید 

 50%  کل مبلغ سه ماهه اول در ابتدای ماه  اول 
 50% مابقی مبلغ سه ماهه اول در انتهای ماه اول 
 50% ماه  دوم کل مبلغ سه ماهه دوم در ابتدای 
 50% مابقی مبلغ سه ماهه دوم در انتهای ماه سوم 
 50% پنجم   ماه کل مبلغ سه ماهه سوم در ابتدای 
 50% ماه ششم ایمابقی مبلغ سه ماهه سوم در ابتد 

 تخفیف %20ماهه (  12 –پکیج های ماهانه )پیش خرید 

 50%  کل مبلغ سه ماهه اول در ابتدای ماه  اول 
 50% مابقی مبلغ سه ماهه اول در انتهای ماه اول 
 50% ماه  دوم کل مبلغ سه ماهه دوم در ابتدای 
 50% مابقی مبلغ سه ماهه دوم در انتهای ماه سوم 
 50%  پنجم   ماه سوم در ابتدایکل مبلغ سه ماهه 
 50% ماه ششم مابقی مبلغ سه ماهه سوم در ابتدای 
 50% نهم ماه کل مبلغ سه ماهه چهارم در ابتدای   
 50% دوازدهمماه  مابقی مبلغ سه ماهه چهارم در ابتدای 
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 پکیج اختصاصی برای شما

 وبیماتوانید با تیم حی کنید. همچنین میتوانید با توجه به نیاز خود، یک بسته اختصاصی برای خودتان طراشما می

 .تماس بگیرید تا ما یک بسته اختصاصی به شما ارائه دهیم

 پکیج اختصاصی خود را بسازید...

 

 

 

 

 هزینه )تومان( زمان جزئیات نوع خدمت
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 درباره ما:

 بشناسید. را درست مسیر است کافی فقط شود. برابر چند تواندمی شما درآمد کند. رشد تواندمی شما کار و کسب

 همراه مسیر این در ما دهید. قرار هدف درست روش به و درست مکان درست، زمان در را خود مشتریان است کافی

 هستیم. شما

ژانس ژانس های وبیما مارکتینگ دیجیتال آ به  دیجیتال( )بازاریابی مارکتینگ دیجیتال خدمات در ارائه خالق یکی از آ

 .انواع کسب و کارها می باشد

دارد می تواند  مارکتینگ دیجیتال تیم وبیما با توجه به تخصص هایی که در حوزه های برندیگ، بازاریابی، تبلیغات و

 .همراه شما در توسعه کسب و کارتان باشد

 

 

 با احترام  

ژانس   وبیما دیجیتال مارکتینگآ

WEBIMA.CO 

021-66532189 

09352453834 


