


مــا یــک مجموعــه تولیــدی دســتگاه هــای جوشــکاری هســتیم کــه از ســال 53 شــروع بــه کار 
کردیــم. در حــال حاظــر تولیداتمــون کیفیــت باالیــی داره و فــروش بــه نســبت خوبــی داریــم 
امــا خیلــی اســم و رســمی نداریــم کــه مــا رو بشناســند . لــذا الزم دونســتیم کــه اقدامــات 

الزم رو بــرای معرفــی مجموعــه و جــذب نماینــده از شــهرهای مختلــف انجــام بدیــم.

شـــــــرح وضـعـیـــــــــت 

Branding
Department



هــدف و مقصــود ایــن کمپیــن معرفــی مجموعــه الکتــرو مــی باشــد کــه بــا توجــه بــه فراوانــی 
کســب وکارهایــی کــه بــا ایــن مجموعــه در ارتبــاط هســتند مخاطبیــن را بــر اســاس صنعــت 

دســته بنــدی نمــوده تــا بــرای هــر دســته مســیری مشــخص داشــته باشــیم .

صنفی | صنعتـی | خدماتـی

هـــــــدف کمپیــــــــــــن



صنعتی :
فــوالد،  هــای  کارخانــه  معــادن،  هــای کالن،  کار  و  کســب 

... و  هــا  خــودرو، کشــتی ســازی  تولیــد  پتروشــیمی، 

خدماتی :
عمرانی، سوله سازی، خطوط لوله گاز و آب و ... 

صنفی :
ابزار فروشی، صافکاری و...

ــن ــدی مخاطبی ــش بن بخ
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Department



ــب  ــف مخاط ــع مختل ــدادی از صنای تع



- کارخانه فوالد آناهیتا گیالن
- کارخانه میلگرد میانه

- شرکت صبا فوالد زاگرس
- کارخانه شاهیت بناب
- گروه صنعتی سپاهان

- شرکت فوالد اکسین خوزستان
- شرکت نورد و لوله اهواز
- شرکت نورد فوالد گیالن

- شرکت فوالد کاویان اهواز
- کارخانه فوالد مبارکه اصفهان

- فوالد سیادن ابهر
- مجتمع آهن و فوالد بافق

- نورد و لوله سمنان
- فوالد کویر کاشان

- گروه صنعتی پرشین فوالد
- مجتمع فوالد روهینا

- مجتمع فوالد خراسان
- مجتمع فوالد شاهرود

- آذرفوالد امین تیکمه داش
- گروه صنعتی درپاد تبریز

لیســت کارخانــه هــای فــوالد ایــران :



- فوالد قائم رازی
- فوالد امیر کبیر خزر

- شرکت پروفیل فوالدی اصفهان
- شرکت صنایع هفت الماس

- مجتمع فوالدی روی اندود کاوه
و ...



- مجتمع کشتی سازی شهید جوالیی
- مجتمع کشتی سازی فراساحل

- مجتمع کشتی سازی شهید درویشی
پارس کشتی فوالد

- کشتی سازی سپهر دریای جنوب
- مجتمع کشتی سازی شهید محالتی

- کشتی سازی صدرا بوشهر
- شرکت شفق خاوران

- صنایع دریایی شهید محبوبی
- کشتی سازی ناخدای جزیره

لیســت کشــتی ســازی هــا :



- شرکت نجات دریا
- مجتمع کشتی سازی شهید موسوی
- کشتی سازی اروندان یک خرمشهر

- کشتی سازی اروندان دو )شناوه سابق(
- کشتی سازی آرشیا ساحل کارون

- سالمه قشم
- شرکت کشتی سازی شناورسازان زیبا

- صنعت تمیم قشم
- شرکت شناورسازان صنعت و دریا

- صنایع فراساحل )صف(

- کشتی سازی مینوبار اروند
- کشتی سازی صدرا امید چابهار

- مجتمع کشتی سازی شهید تمجیدی
- شرکت تالش بندر

- شرکت دریاصنعت گناوه
و ...



- عمــران سولـــه تهران
- آرمـــان سولـــه تهران

- اسفهان سوله اصفهـان
- سولـه طبرستـان سـاری

- رهپویـان مشهـد
- سوله باختــر قم

- فوالد ماشیـن مازندران
و ...

- شرکت ساختمانی سوپرپایپ اینترناشنال
- ایرانیان اطلس

- شرکت مرسل قالب
- شرکت کیسون

- شرکت عمران و مسکن ایران
و ...

- میهن
- زر ماکارون

- رامک
- نامی نیک نهاد

- پگاه
و ...

ــی  ــت برخــــــــ لیســ
ســوله ســازی هــا :

لیست برخی شرکت های عمرانی :

ــت برخی  لیس
شــرکت هــای 

غذایــی :



هــــــدف:

استراتژی:

جذب نماینده و عامل فروش

ایجاد واحد امور نمایندگی و فرآیندهای اعطای نمایندگی و مدیریت نمایندگان
بازاریابی مستقیم عمده فروشان استانهای هدف

ایجاد بخش امور مشتریان برای مانور روی تمایز اصلی یعنی پشتیانی و همراهی
تبلیغات دیجیتال برای جذب نماینده جدید با نگاه متمرکز و استان محور

حضور در نمایشگاه قطعات خودرو  و ابزارآالت استانهای هدف
تمرکز بر سال تاسیس و قدمت مجموعه به عنوان تمایز اصلی

بازسازی طراحی پیج به همراه افزایش اعتباربخشی
بازسازی عکاسی و تیزرهای معرفی محصوالت و کاتالوگ ها برای قدرت مانور 

نمایندگان

صنفــی | هــدف و اســتراتژی 



هــــــدف:

استراتژی:

معرفی و بازاریابی مستقیم

حضور در نمایشگاه های مرتبط با تمرکز صنعت محور
استفــاده از گوگل ادورز برای کلمـات کلیـدی
سرمایه گذاری روی سئو با نگاه صنعت محور
بازاریابـی مستقیــم از طریـق پست یا فکـس

حضــور مجـالت تخصصــی صنعـت محــور
حضور در بانک اطالعاتی مرتبط با صنعت

پیدا کردن شرکای تجاری مرتبط در صنعت و شبکه سازی
تبلیغــات بنــری در سایت هــای مرجــع

صنعتی و خدماتی | هدف و استراتژی 
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کمپیــن پیــام 

ــم قــرن اســت در  ــه نی ــن ایــن اســت کــه مــا نزدیــک ب ــی کمپی ــام اصل پی
ــه درســتی بلیــدم  حــوزه جــوش و بــرش تخصصــی فعالیــم و کارمــان را ب



برخــی از اتودهــای شــعار کمپیــن

پیوندی مطمئن

اتصالی با دوام

همراهی مطمئن

یک عمر همراهی

آسایش در جوش و برش



شــعار نهایــی کمپیــن :

همکاری مطمئن...
صنایع جوش و برش الکترو اطمینـــــان
تاسیس 1357



ــروه  ــن گـــ ــی کمپیـــ ــت اجرایــ اولویـ
خدماتــــــی و  صنفــــی  مشتریـــــان 



اولویت 4 گانه

1. ایجــاد واحــد امــور نمایندگــی و فرآیندهــای اعطــای نمایندگــی و مدیریت 

نمایندگان

2. بازاریابی مستقیم عمده فروشان استانهای هدف 

3. ایجــاد بخــش امــور مشــتریان بــرای مانــور روی تمایــز اصلــی یعنــی 

پشــتیانی و همراهــی

4. تبلیغــات هدفمنــد بــرای جــذب نماینــده جدیــد بــا نــگاه متمرکــز و 

ــور ــتان مح اس
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Department



1. امــــور نمایندگـــان

1. تعییــن یــک مدیــر بــرای جــذب و مدیریــت امــور نماینــدگان بــا روابــط 

عمومــی بــاال و مســلط بــه حــوزه فــروش

نماینــده  و  فــروش  عامــل  بــرای  قیمــت  لیســت  و  مزایــا  تعییــن   .2

ــد  ــل درص ــی مث ــن مزایای ــر گرفت ــاری( و در نظ ــنده انحص فروش)فروش

تخفیــف بیشــتر، حمایــت هــای تبلیغاتــی، جوایــز فــروش ســاالنه، همایش 

ــع آن تعییــن حداقــل فــروش  ــه تب ــرای نماینــدگان و ب هــا و آموزشــها ب

ــه ماهان

3. تعییــن شــرایط اعطــای عاملیــت و نمایندگــی و قــرار دادن در ســایت 

و صفحــات

4. تدوین قرار داد اعطای عاملیت یا نمایندگی

5. برنامــه هــای آمــوزش فنــی و فــروش بــرای نماینــدگان و پرســنل 

نماینــدگان *



6. اعــالم نماینــده برتــر ســال و اعطــای جایــزه بــزرگ و ایجــاد رقابــت 

بیــن نماینــدگان *

7. اعطای تابلو به عوامل و نمایندگان فروش *

8. اعطــای قفســه و جایــگاه ارائــه محصــوالت بــه نماینــدگان )مثــل 

ــس( * رونیک

لیبــل مشــخصات  بــه  امــور نماینــدگان  9. اضافــه کــردن عنــوان 

ل محصــو

10. ایجاد بخش درخواست نمایندگی در سایت

ـــانی ـــع انس ـــه مناب ـــان + هزین ـــون توم ـــه : 5 میلی ـــه ماهانــ *  بودجـــ



2. بازاریابی مستقیم

1. اولویــت بنــدی اســتانهای مســتعد و تدویــن برنامه بازاریابی مســتقیم 

در شهرســتانها و شــهرهای استان هدف

2. تــدارک خــودروی لیبــل خــورده بــرای حمــل نمونــه هــای محصــول 

هنــگام بازاریابــی *

3. اســتخدام و آمــوزش مســئول بازاریابــی مســتقیم و اعــزام حداقــل 

دو هفتــه در مــاه *

ــوگ محصــوالت، لیســت  ــاب، کاتال ــت بازاری ــاده ســازی کارت ویزی 4. آم

قیمــت و شــرایط عاملیــت و نمایندگــی *

5. آماده سازی محصوالت نمونه مطابق با استاندارد های برند

6. تدوین فرم درخواست نمایندگی 

7. در نظر گرفتن تخفیف نقدی یا کاالیی برای خرید اول *

ـــانی ـــع انس ـــه مناب ـــان + هزین ـــون توم ـــه : 5 میلی ـــه ماهانــ *  بودجـــ



3. تبلیغات هدفند

ــت  ــرای دریاف ــره ب ــدف و مذاک ــتانهای ه ــرح اس ــات مط ــایی صفح 1. شناس

ــکاری ــیوه هم ــرخ و ش ن

ــالم  ــتراتژیک )اع ــوالت اس ــی محص ــرای معرف ــاه ب ــای کوت ــد کلیپه 2. تولی

ــروش( *  ــس از ف ــات پ ــر خدم ــز ب ــت، تمرک ــه قیم ــا، مقایس تمایزه

3. اکران کلیپهای تولید شده در فاز اول قبل از بازاریابی مستقیم *

4. تولیــد کلیپهــای کوتــاه بــرای معرفــی عاملیــن و نماینــدگان اســتان هدف 

بعــد از بازاریابــی و جــذب *

ـــانی ـــع انس ـــه مناب ـــان + هزین ـــون توم ـــه : 2 میلی ـــه ماهانــ *  بودجـــ



4. امــور مشتریــان

1. ایجــاد بخــش امــور مشــتریان بــرای پیگیــری مســائل و امــور مشــتریان و 

مشــخص کــردن مســئول امــور مشــتریان

2. مشــخص کــردن شــرایط گارانتــی و نصــب روی محصــوالت و گذاشــتن در 

ســایت و کاتالــوگ

3. مشــخص کــردن فراینــد ارائــه خدمــات گارانتــی و تولیــد محتــوا در ایــن 

زمینــه و انتشــار در ســایت و شــبکه هــای اجتماعــی

4. اختصــاص شــماره تلفــن همــراه یــا داخلی مشــخص بــرای امور مشــتریان 

و انتشــار روی لیبــل محصــوالت و غیره

*  بودجــــــه ماهانـــــه :  هزینـــه منابـــع انســـانی





اولویـــــــت اجرایـــــــــی کمپیــــــــــن 
ــی ــان صنعتـــــــ ــروه مشتریــــــ گـــــــ



اولویت 4 گانه

1. حضور در نمایشگاه های مرتبط با تمرکز صنعت محور

2. استفاده از گوگل ادورز برای کلمات کلیدی

3. سرمایه گذاری روی سئو با نگاه صنعت محور

4. ورود به لیست تامین کنندگان



1. نمایشگـــــاه

1. حضــور در نمایشــگاه هــای بیــن المللــی تهــران )صنعــت فــوالد، صنعــت 

کشــتیرانی، معــدن، ابــزارآالت(

2. تعیین مسئول برگزاری نمایشگاه

3. طراحی دکوراسیون کم هزینه و پرتابل برای حضور در نمایشگاه

4. آماده سازی محصوالت و نمونه کارها برای حضور در نمایشگاه

5. اماده سازی کلیپ محصوالت برای پخش در تلویزون غرفه

6. آماده سازی فرم های اخذ اطالعات مراجعین نمایشگاه

7. آمــاده ســازی اقــالم فــروش مثــل کارت ویزیــت، پرچــم، لبــاس فــرم، بــج 

ســینه، کاتالوگ، پاکــت و ...

Branding
Department



8. آماده سازی و آموزش تیم حاضر در نمایشگاه

9. اعــالم حضــور در ســایت و شــبکه هــای اجتماعــی و دعــوت نامــه بــرای 

دعــوت از مشــتریان مرتبــط بــرای حضــور در غرفــه

بودجـــه بـــه ازای هر نمایشـــگاه : 40 میلیون تومان



شرکت در نمایشگاه های مرتبط

غرفه سازی )و یا کانتر( ، هدایای ویژه

تیم مجرب و متخصص در غرفـــه

فرم های جذب نماینده ، قرارداد

دعوت از اشخاص و مدیران خاص برای حضور در نمایشگاه

تبلیغات در فضای برگزاری نمایشگاه ، در فضای مجازی شهر و استان

تعامل با دیگر مدیران حاظر در نمایشگاه

بستن قرارداد همکاری با دیگر مدیران مرتبط غیرمستقیم 
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نمایشــگاه هــای برگــزاری در ایــران



نمایشگاه بین المللی صنعت خودرو , لوازم و قطعات خودرو ایران تبریز

تاریخ شروع : سه شنبه 20 مهر 00   |     تاریخ پایان : جمعه 23 مهر 00

 استان آذربایجان شرقی، تبریز، نمایشگاه بین المللی تبریز

info@  66521199-021  /  8-36373851-041 : تماس  اطالعات 

 tabrizfair.ir

نمایشگاه بین المللی تخصصی درب و پنجره و ماشین آالت مربوطه ایران 

تبریز

تاریخ شروع : سه شنبه 04 آبان 00  |    تاریخ پایان : جمعه 07 آبان 00

استان آذربایجان شرقی، تبریز، نمایشگاه بین المللی تبریز

) http://tabrizfair.ir ( منبع ذکر رویداد : سایت نمایشگاهی



نمایشگاه بین المللی جامع صنعت ساختمان اصفهان 1400

تاریخ شروع : پنج شنبه 06 آبان 00|  تاریخ پایان : یکشنبه 09 آبان 00

استان اصفهان، اصفهان، نمایشگاه بین المللی

برگزارکننده : شرکت سایا نمای پارسیان

info@  09354806393  /  36633939-031 : تماس  اطالعات 

isfahanfair.com

 

نمایشگاه بین المللی صنعت برق تهران 1400

تاریخ شروع : جمعه 07 آبان 00   |      تاریخ پایان : دوشنبه 10 آبان 00

تهران، محل نمایشگاه های بین المللی تهران

برگزارکننده : راهکار تجارت، مدیریت کوشا

اطالعات تماس : +9821۴2917000



و  تجهیزات  آالت،  ماشین  معدنی،  صنایع  معدن،  المللی  بین  نمایشگاه 

صنایع وابسته تهران 1400

تاریخ شروع : جمعه 07 آبان 00 |   تاریخ پایان : دوشنبه 10 آبان 00

تهران، محل نمایشگاههای بین المللی تهران

برگزارکننده : پاالر سامانه

نمایشگاه بین المللی قطعات خودرو، لوازم و مجموعه های خودرو تهران

تاریخ شروع : یکشنبه 16 آبان 00   |   تاریخ پایان : چهارشنبه 19 آبان 00

: شرکت  تهرانبرگزارکننده  المللی  بین  نمایشگاههای  محل  تهران، 

بازرگانی بین المللی ایدرو

اطالعات تماس : 02188726337 - 02188727408



نمایشگاه بین المللی معدن , زمین شناسی و صنایع وابسته مشهد 1400

تاریخ شروع : سه شنبه 18 آبان 00 | تاریخ پایان : جمعه 21 آبان 00 

استان خراسان رضوی، مشهد، نمایشگاه بین المللی مشهد

) http://expo.ir (منبع ذکر رویداد : سایت نمایشگاهی

نمایشگاه بین المللی ماشین آالت، راهسازی و عمران، ریلی و جاده ای 

مشهد 1400

تاریخ شروع : سه شنبه 18 آبان 00   |  تاریخ پایان : جمعه 21 آبان 00

مشهد، نمایشگاه بین المللی مشهد

) http://expo.ir (منبع ذکر رویداد : سایت نمایشگاهی



و  با گرایش برجها  المللی صنعت ساختمان و تاسیسات  نمایشگاه بین 

ساختمانهای مرتفع مشهد 1400

تاریخ شروع : سه شنبه 18 آبان 00  |   تاریخ پایان : جمعه 21 آبان 00

مشهد، نمایشگاه بین المللی مشهد

 ) http://expo.ir (منبع ذکر رویداد : سایت نمایشگاهی

 

نمایشگاه بین المللی درب و پنجره، ماشین آالت و صنایع وابسته مشهد

تاریخ شروع : سه شنبه 18 آبان 00  |   تاریخ پایان : جمعه 21 آبان 00

مشهد، نمایشگاه بین المللی مشهد

 ) http://expo.ir (منبع ذکر رویداد : سایت نمایشگاهی



نمایشگاه بین المللی سنگ، معدن و صنایع معدنی اصفهان 1400

تاریخ شروع : چهارشنبه 03 آذر 00   |    تاریخ پایان : شنبه 06 آذر 00

اصفهان، محل دائمی نمایشگاه های بین المللی

برگزارکننده : شرکت رستاک پاد ویژن

اطالعات تماس : آقای بندرچی 02188346455.9 - 09121176930

نمایشگاه بین المللی فوالد و متالورژی اصفهان 1400

تاریخ شروع : سه شنبه 02 شهریور  |  تاریخ پایان : جمعه 05 شهریور

اصفهان، محل دائمی نمایشگاه های بین المللی

برگزارکننده : شرکت رستاک پاد ویژن

info@rastak-expo.com 7-88346455-021 : اطالعات تماس



نمایشگاه بین المللی صنعت برق و اتوماسیون صنعتی اصفهان 1400

تاریخ شروع : چهارشنبه 10 شهریور   |   تاریخ پایان : شنبه 13 شهریور

اصفهان، کمربندی شرق ؛روبروی روشن دشت ؛نمایشگاه بین المللی

) http://isfahanfair.ir (منبع ذکر رویداد : سایت نمایشگاهی

نمایشگاه بین المللی خودرو، قطعات و صنایع وابسته مشهد 1400

تاریخ شروع : چهارشنبه 10 شهریور  |  تاریخ پایان : شنبه 13 شهریور

مشهد، نمایشگاه بین المللی مشهد

برگزارکننده : شرکت ایده تجارت هرمس

اطالعات تماس : 88107840-88107956-021

info@hermesbi.com 



نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی تهران 1400

تاریخ شروع : شنبه 13 شهریور  |  تاریخ پایان : سه شنبه 16 شهریور

تهران، نمایشگاه بین المللی تهران

برگزارکننده : شرکت ملی نفت ایران

info@Iran-oilshow.ir 88078294/88082294 : اطالعات تماس

 

همایش ملی نوآوری و فناوری های نوین و کاربردی در مهندسی برق و 

کامپیوتر اهواز 1400

تاریخ شروع : یکشنبه 14 شهریور  |  تاریخ پایان : یکشنبه 14 شهریور

استان خوزستان، اهواز، برگزاری به صورت مجازی

برگزارکننده : دانشگاه صنعتی خاتم االنبیاء بهبهان و سازمان صنعت، 

معدن و تجارت خوزستان

موبایل:   126 داخلی   )061(  33367048 : تماس  اطالعات 

09020852097 gmail.com@iececonf1400



2. گوگــــل ادز

1. تعیین مسئول برای سئو و تبلیغات گوگل

2. استخراج کلمات کلیدی مرتبط

ــرای  3. کمــک گرفتــن از آژانســهای تبلیغــات گــوگل )افــراک( ب

ــوگل ادز ــتفاده از گ اس

4. آمــاده ســازی صفحــات فــرود ســایت بــر مبنــای کلمــات بــا نگاه 

جذب ســرنخ

5. اصالح و بازبینی کلمات و نرخ ها

بودجه ماهانه: 2 میلیون تومان )بدون منابع انسانی(
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3. سئــــــو

1. تعیین مسئول برای سئو و تبلیغات گوگل

2. استخراج کلمات کلیدی مرتبط

3. پیاده سازی تکنیک های سئو

)technical. Offpage. On page(

4. ارزیابی، تحلیل و اصالح

بودجه ماهانه:هزینه منابع انسانی



کلمـــــــات کلیــــدی

ــور جــوش _ دســتگاه  ــر جوشــکاری _ موت دســتگاه جــوش _ اینورت

جــوش _ دســتگاه جــوش co2 _جوشــکاری _ جوشــکاری آرگــون _ 

ــرود  ــوش _ الکت ــیم ج ــر آب _ س ــکاری زی ــکاری _ جوش ــواع جوش ان

جوشــکاری _ جــوش آلومینیــوم _ جــوش اســتیل _ جوشــکاری بــرق 

_ گاز جوشــکاری _ آمــوزش جوشــکاری آرگــون _ انــواع الکتــرود 

ــوم ــوش آلومینی ــیم ج ــکاری _ س ــای جوش ــکاری _ ترفنده جوش
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4. ونــدور لیســـت

1. تهیه مدارک و مجوز های الزم برای ورود به وندور لیستها

2. شناســایی صنایــع پــر مصــرف و درخواســت و پیگیــری بــرای ورود بــه 

ــت ــدور لیس ون

ـــع انســـانی بودجـــه ماهانه:هزینـــه مناب




















