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با سالم و احترام

پیشاپیش از توجه شما نسبت به نیازهای مرتبط به کسب و کارتان متشکریم ، همچنین خوشحالیم که 

فرصت برقراری ارتباط را با شما داشته ایم تا بتوانیم همراه گفت و گو ، نیازسنجی دقیقی از دغدغه های

 شما و درک روشنی از انتظارات شما در ابعاد مختلف کسب و کارتان داشته باشیم. 

در حال حاضر بیشتر مردم فضای وب را برای خرید کاال یا خدمات انتخاب می کنند. صاحبین کسب و کار 

ناگزیرند حضور خود را در این فضا تثبیت کنند ، زیرا اگر حضور قدرتمند نداشته باشند در آینده ای 

نزدیک محکوم به نابودی خواهند بود.

اما در این فضا چالش های زیادی از جمله عدم داشتن دانش فنی، دانش مدیریت، مارکتینگ و 

تبلیغات و در عین حال هزینه های سرسام آور بسیار زیاد و همچنین سردرگمی در چگونگی جذب

 مخاطب هدفمند وجود دارد که تنها بخشی از این موضوعات است .

در اینجا سعی کردیم به طور مختصر خدمات پیرامون دیجیتال مارکتینگ و دیجیتال برندینگ را به 

همراه لیست پلن ها و خدمات برتو خدمت شما تقدیم کنیم. باعث خرسندی است تا پاسخگوی 

سواالت شما باشیم.

مقدمه
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برتـــو در ســـال ١٤٠٠  بـــا هـــدف ایجـــاد تغییر و تحـــول در فضـــای وب ایـــران فعالیت خـــود را آغـــاز کرد.

مـــا با تالش و پشـــتکار بســـیار، همگام با اســـتانداردهای روز دنیا گام برداشـــتیم و بر روی خود بســـیار

 ســـرمایه گـــذاری کـــرده ایـــم تـــا بـــا علـــم وتخصصـــی نویـــن وارد حـــوزه فعالیـــت خـــود شـــویم.

همچنین افرادی که عالقه بسیاری به این حوزه دارند ولی امکانات و شرایط بخصوصی دارند را، 

استعداد یابی کرده ایم، آموزش و پرورش داده ایم و به بازار کار معرفی کرده ایم.

تا ماندگاری در ذهن کردیم  انتخاب  را  آن  و  ما  گرفته شده  الهام  از یک لفظ و کلمه ای همدانی  برتو 

 مخاطب داشته باشد و بدانیم اصالت ما از کجا شروع می شود. ِبِرتو، همراهی برای تو...

دربا�ه ب�تو

ب�تو به چه معنی ؟
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ط�احی وب سایت
طراحی بستر کسب و کار شما در دنیای دیجیتال

خدمات ب�تو

دیجیتال، فضای  مارکتینگ،  زمینه  در  فعالیت  تجربه  سالها  که  شده  تشکیل  افرادی  از  برتو 

 تبلیغات، سوشال مدیا و... را دارند.

اعضای تیم برتو تخصص هایی در زمینه برنامه نویسی، طراحی گرافیک، طراحی محصول، طراحی رابط 

و آنالین  حوزه  در  راهبردی  های  استراتژی  و  ریزی  برنامه  مدیریت،  همچنین  و  کاربری  تجربه  و 

 فضای دیجیتال را دارا هستند.

ط�احی اپلیکیشن  و  وب اپ
طراحی و کدنویسی اختصاصی با جدید ترین تکنولوژی ها

ط�احی گ�افیک
خلق یک هویت جذاب همراه با تجربه ای شیرین برای کاربران

مد�ر�ت پ�ج اینستاگ�ام
ارتباط سازنده با مخاطبان در  شبکه های اجتماعی

سئو وب سایت 
رسیدن به اولین ها و بازار های رقابتی 
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با توجه به تحقیقاتی که طی سالهای گذشته در فضای وب انجام داده ایم به این نتیجه رسیده ایم 

موارد  به  پرداخت  ی  مرحله  به  رسیدن  و  خرید  در  گیری  تصمیم  برای   (User behavior) کاربر  رفتار  که 

را شما  کند،  مقایسه  رقبا  سایر  با  را  شما  سرعت  به  که  دارد  را  این  قدرت  کاربر  دارد،  بستگی  بسیاری 

 نادیده بگیرد و یا انتخاب کند و تصمیم نهایی را برای خرید بگیرد .

کنیم. دقت  آنها  به  خدماتمان  تمامی  در  ایم  کرده  سعی  و  ایم  کرده  بررسی  را  موارد  این  تمام  ما 

شما در حال حاضر میتوانید ٣ نوع استراتژی را در فضای آنالین انتخاب کنید :

١.حضور پرقدرت در  Social Media (اینستاگرام ، فیسبوک ، تلگرام ، یوتیوب، آپارات و ...)

٢.حضور پرقدرت در وب سایت خود و خلق برند خود 

از  کدام  هر  برای  گیری  تصمیم  هم  با  دو  هر  خود،  سایت  وب  و   Social Media در   پرقدرت  ٣.حضور 

استراتژی های باال  یک سری مزایا و و معایب را به همراه خود خواهد داشت از جمله تقسیم بندی میزان

 زمان ، هزینه ها ، مدل برنامه ریزی و مدیریت منابع خود ، اتواماتیک سازی فرآیندها و ...

برای اینکه شما تصمیم درست نسبت به موقعیت فعلی کسب و کارتان بگیرید در  ادامه برخی موارد و

 خدمات برتو را آورده ایم.

چگونه کسب و کا�تان متحول می شود؟

4

 b r t o



از ٤٦٫٠٠٠٫٠٠٠
میل�ون کاربر ا��انی
چنـد د�صدشان مشتـری شما هسـتند ؟

?
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ما  مشتریان  که  باشیم  آنجایی  و  بگذاریم  کنار  را  فروش  سنتی  روش های  که  رسیده  آن  وقت  دیگر 

هستند: اینترنت! تمام چیزی که برای فروش اینترنتی محصوالت مان نیاز داریم، طراحی یک فروشگاه 

اینترنتی کامل و حرفه ای است. فروشگاهی که قرار است از این پس مهم ترین، امن ترین و سریع ترین

راه فروش محصوالت ما به مشتریان باشد.

و  کاری  مشغله های  به  توجه  زیرابا  است،  شده  قبل  از  بیشتر  اینترنتی  خرید  اهمیت  امروز،  دنیای  در 

کمبود فرصت برای خرید حضوری و فیزیکی، تمایل مردم به خریدسریع تر و راحت تر بیشتر شده است و 

روز به روز افزایش پیدا می کند. شما به عنوان صاحبان مشاغل و ارائه دهندگان محصوالت و خدمات 

باید به این نیاز مشتریان توجه بسیار زیادی داشته باشید و در جهت برطرف نمودن آن تالش نمایید. 

شما با راه اندازی یک فروشگاه اینترنتی می توانید مشتریان جدیدی را جذب نمایید و   با توجه به اینکه 

در هر لحظه و هر مکانی فروشگاه شما در دسترس مشتریان هست، بدون حضور  در فروشگاه و مغازه 

خود، می توانید درآمد کسب کنید. یک فروشگاه اینترنتی می تواند باعث افزایش اعتبار شما و ابزار قوی 

برای فروش شما باشد.

مغا�ه ی آنال�ن شبانه روزی �اه اندازی کنید!
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قرار است تمرکز شما، فقط بر روی رشد و موفقیت کسب و کارتان باشد. به همین خاطر، ما تمام مسائل 

فنی را ساده کرده ایم. هر فکری که داشته باشید، با چند کلیک تحقق پیدا می کند.به راحتی می توانید 

سایت خود را مدیریت کنید؛ ابزارهای الزم برای بازاریابی و برندینگ در اختیار شما هستند و  وب سایت 

ما  پشتیبانی  و  آموزش  از  شما  همچنین  ماند.  خواهد  باقی  امن  و  سری  روز،  به  همواره  شما 

برخوردار خواهید شد.

از جدیدترین تکنولوژی ها و متد روز در مدیریت  با بهره گیری  تا  مجموعه برتو همواره در تالش است 

میکند،  سازی  پیاده  و  طراحی  خود  مشتریان  برای  که  هایی  بستر  سازی  بهینه  و  انالین  های  سیستم 

استراتژی های نوینی متناسب با هر کسب و کار را نیز برای مشتریان خود تدوین کرده تا سریع ترین و 

ایمن ترین مسیر را در کسب و کار دیجیتال خود داشته باشند.

ما با داشتن تجربه هایی که سال ها از مشتریان خود داشته ایم و همچنین فعالیت در تیم های حرفه 

ای و استارت آپ های متفاوت، اشتباهات زیادی از کارفرمایان و متصدیان کسب و کارها دیده ایم و حاال 

این را وظیفه خود می دانیم که در این راه مشاور و راهنمایی برای دوستان برتو باشیم تا در شروع این 

راه، اشتباهات رقیبان خود را تکرار نکنند و با سرعت بیشتری پیشرفت کنند.

ال�م نیست نگ�ان سایت یا فروشگاه خود باشید!
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تیم ما با دقت کامل تمام نیازها و ایده های شما را گوک می دهند و درنهایت تمامی آن ها را در 

قال یک بریف به شما تحویل می دهند. سپس درمرحله ی بعد از نیاز سنجی ، بهترین و کاربردی

 ترین راهکارها که بیشترین بازدهی را به همراه داشته باشد ارائه می شود. 

. ما با آموزه های  کیفیت باال، کمترین زمان و کمترین هزینه جزو اولویت های ما برای شماست 

حضوری و آنالینی که به شما ارائه میکنیم به راحتی قادر خواهید بود تمام قسمت های سایت 

خود را مدیریت کرده و اصال نگران نباشید بعد از تحویل سایت ما شما را تنها نخواهیم گذاشت و 

قدم به قدم تا تسلط کامل به سایتتان شما را همراهی می کنیم و تغییرات مدنظر شما را روی

 سایت اعمال خواهیم کرد.

در ضمن یک سوپرایز برای کسانی که صفحه ی اینستاگرام فعال داشته باشند داریم که میتوانند 

را نیز با ما همراه از ١٠٪ تخفیف روی تعرفه ها بهره مند شوند و کسانی که خدمات اینستاگرام 

 هستند از ١٥ ٪تخفیف برخوردار هستند.

مغا�ه ی آنال�ن شبانه روزی �اه اندازی کنید!

مالکیت �سانه
شـــما صاحـــب اکانت خود هســـتید نـــه صاحب 

اینستاگرام و هر تغییری در پلتفرم روی صفحه ی 

شما تاثیر میگذارد وتهدیدات فیلترینگ و تغییرات 

سیاســـی اجتماعی روی شـــما تاثیرگــــــذار است.

شما مالک سایت خود در  فضای وب هستید ، هرگونه 

تغییری روی  شما تاثیر گذار نیست و خودشما  تغییرات 

مورد نظر  را اعمال  می کنید، هر آنچه نیاز دارید را  ایجاد 

مـــی کنیـــد و روز بـــه روز  گســـترش خواهیـــد داد .

کاهش هز�نه ها
هزینه های جاری برای مدیریت و  رشد مداوم صفحه 

ی اینســـتاگرام  همیشگی اســـت و روز به روز ممکن

است بیشتر شود و شما برای دیده شدن همیشه باید

 ایـــن فعالیـــت هـــا را انجام دهیـــد و به روز باشـــید. 

هزینه هـــای جاری در وب ســـایت در  اوایل راه اندازی 

ممکـــن اســـت  مشـــابه فعالیـــت در رســـانه هـــای 

اجتماعی باشـــد امـــا در ادامـــه ی راه  با رشـــد رتبه ی        

ســـایت ایـــن هزینـــه هـــا کاهش پیـــدا مـــی کند.

مد�ر�ت
در اینستاگرام به دلیل محدود  بودن فضای پلتفرم و 

دردسترس نبودن ویژگی های متعدد مدیریت اکانت 

شـــما فقط با گوشـــی  موبایل امکان پذیر است  و با 

صـــرف زمان زیاد بایـــد اکانت  خـــود را مدیریت کنید.

در فضای وب سایت شما به  راحتی با موبایل ، تبلت یا 

لپتاب خـــود و هر دســـتگاهی میتوانیـــد فضاهای 

مختلف کســـب و کار خود را مدیریت و به راحتی در هر 

قسمتی تغییرات را  اعمال کنید .

چه تفاوتی میان اینستاگ�ام و وب سایت هست ؟
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ا�تباط با مشتری
شـــما به راحتی نمی توانید در هر زمانـــی به اطالعات 

مشـــتریان خود دسترسی داشـــته باشـــید و ارتباط 

خود را مدیریت کنید و  محدود به صفحه ی دایرکت و 

صفحه ی مشتری هستید و با  رشد مشتریان مدیریت 

آنها  پیچیده خواهد شد.

شـــما می توانیـــد در بســـتری امن و حرفه ای لیســـت 

مشـــتریان خود را  داشـــته باشـــید و ارتبـــاط را با آنها 

مدیریت کنید و اطالعات کامل از جمله شماره تماس ، 

را  و...  شـــما  از  خریـــد  تعـــداد  تولـــد،  روز   آدرس، 

داشـــته باشـــید تا یک رابطـــه  صمیمانه رقـــم بزنید.

اف�ایش فروش
بدلیل حضور میلیون ها اکانت اینستاگرام شما نمی 

توانید همیشـــه در صدر صفحه ها باقـــی بمانید و 

طبیعـــت پلتفرم این اســـت کـــه ســـایرین نمایش                     

نیازمنـــد                                   افزون  روز  رشـــد  بـــرای  و  شـــوند  داده 

فعالیـــت هـــای پر بـــار تـــر از قبـــل  خواهیـــد بـــود. 

شما با فعالیت های درست و  متمرکز  روی وب سایت 

خود و اســـتمرار  روی ایـــن موضوع روز بـــه روز  رتبه ی 

باالتری را دریافت  می کنید و ترافیک بیشتری وارد  وب 

سایت شما می شود و شما  شاهد فروش محصول و 

خدمات خـــود به شـــکل باورنکردنـــی خواهید بود.

مد�ر�ت حسابداری
به دلیل ماهیتی که شـــبکه ی  اجتماعی اینستاگرام 

دارد ، سیســـتم  حســـابداری و مدیریـــت مالـــی روی 

این بستر فراهم نیست و شـــما به  صورت مستقیم 

نمی توانید فروش  خـــود را مدیریت کنید و اطالعات 

کاملی از عملکرد مالـــی  و  یا فروش همکاری ندارید.

با در اختیار داشتن سیستم  مدیریت حسابداری حرفه 

ای  درون وب ســـایت شـــما در هر لحظه  قادر خواهید 

بـــود که اطالعـــات  کاملی از  تعداد ثبت ســـفارش ها 

میزان فروش، سود کسب  شده ، تعداد موجودی انبار 

محصـــوالت شـــما و ... را مـــی توانید دریافـــت کنید.

چه تفاوتی میان اینستاگ�ام و وب سایت هست ؟
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ترو�ج و تبلیغات
دیده شـــدن بیشتر  و در اکسپلور  قرار گرفتن آرزوی هر 

صفحـــه ای  اســـت و ایـــن موضـــوع به ســـختی و با 

پیچیدگی بســـیار  اتفـــاق می افتـــد و  همچنین برای 

تبلیغات هزینه بسیاری می شود که ماندگاری کمی 

دارد و مخاطبین را  دل زده  و خسته  می کند.

موتور جســـتجوگر گوگل خود ترویج  کننده ی اصلی 

شـــما خواهد بود اگر  یک سایت ایده آل و حرفه ای راه 

اندازی کنید، به راحتـــی  می توانید میزان هزینه های 

تبلیغات خود را مدیریت کنید و مشتریان هدف خود را 

پیدا  کـــرده و تمرکـــز مخاطبین بر محصـــول را بیابید.

فروش مجدد به مشتر�ان قبلی
یکـــی از هنـــر هـــای فروشـــندگان ، فروش مجدد به 

مشـــتریان قبلـــی اســـت اما بـــه دلیل در دســـترس 

نبودن اطالعات خرید های قبلی  مشتریان ، نمیتوان 

به صـــورت  هدفمند و در قالب لیســـت های  خاص، 

مشـــتریان را دسته بندی کرد  و حراج های هدفمند و 

متناســـب با آنها و عالقه مندی هـــای آنها برگزار کرد .

با دســـته بندی مشـــتریان بر اساس شـــاخص های 

مختلـــف از جمله  تعـــداد خریـــد های قبلـــی ، حجم 

ریالی خرید ، مدت زمان گذشـــته از  آخرین خرید، میزان 

بیشـــترین فروش یک محصول،  اعالم رضایت آنها و 

شـــاخص های دیگر  می توانیم هدفمند و متناسب 

با زمانبندی بسیار دقیق فروش مجدد را تجربه کنیم.

چه تفاوتی میان اینستاگ�ام و وب سایت هست ؟
10
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سیستم مد�ر�ت محتوا یا کد نویسی اختصاصی ؟

کـدام تــکنـولوژی بـ�ای 
وب سـایت منـاسب است
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امروزه CMS(وردپـــرس) یـــک سیســـتم تولیـــد محتـــوای کامل اســـت و بیشـــتر از یک پلتفـــرم وبالگ

نویسی است.

وردپرس به شما کمک میکند تا بدون نیاز به دانش برنامه نویسی و کد گزاری بتوانید وب سایت خود را 

کنیـــد. ویرایـــش  را  خـــود  هـــای  نوشـــته  ورد  ماکروســـافت  از  اســـتفاده  ماننـــد  و  کنیـــد  طراحـــی 

این ویژگی به این برنامه کمک کرده تا افراد زیادی مایل باشـــند تا طراحی ســـایت وردپرس انجام دهند 

همچنین مورد عالقه بســـیاری از طراحان وب نیز قرار گرفته و اســـتفاده از کدهای سخت و پیچیده مانند

 html،cssو php  را از بین برده است.

طبق آمار سال   ٢٠٢٠ بیش از  ٣٣٪ از کل وب سایت 
هـــای دنیـــا از و�دپـــــ�س اســـتفاده مـــی کنند! 

CMS ها یا کدنویسی اختصاصی؟

12
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١.و�د��س مقرون به ص�فه است

همانطور که میدانیم هزینه ها و همچنین وضعیت اقتصادی روز به روز بیشـــتر و ســـخت تر می شود و 

همین مسئله باعث شده کســـانی که قصد راه اندازی کسب و کار اینترنتی را دارند به دلیل هزینه های 

بـــاالی طراحی ســـایت هـــای اختصاصـــی از ایـــن کار منصرف شـــوندو بـــه ســـراغ دیگر مشـــاغل بروند.

٢.س�عت کدنویسی یا CMS؟
کدنویســـی و CMS از لحاظ ســـرعت تفـــاوت چندانـــی ندارند، اما چـــون در یک سری موارد کدنویســـی

 اختصاصی optimized شده است میتواند مفید تر از CMS عمل کند. 

٣.و�د��س بسیار آسان است
اگر شـــما هیچ آشنایی با دنیای وب و طراحی سایت نداشته باشید، محیط وردپرس به قدری ساده است 

که با صرف مدت زمان کوتاهی می توانید بر بخش های آن مســـلط شـــوید. اما هر برنامه نویســـی برای 

طراحی های اختصاصی ترفندهای مختلفی دارد و همین مورد شما را وادار می کند که به برنامه نویس 

وابسته باشید. 

�ولتان �ا هدر ندهید!
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CMS ٤.پالگ�ن های قد�تمند
فرض کنید برای راه اندازی وب ســـایت خود به نزد برنامه نویس اختصاصی رفته اید و وب ســـایت خود را 

راه انـــدازی کـــرده ایـــد و حاال قصـــد دارید یک ویژگی ســـاده و یـــا منحصر به فـــرد به آن اضافـــه کنید.

برای این کار نیاز به دانش برنامه نویســـی دارید و یا باید دســـت به دامن شرکت یا شخص برنامه نویس 

شـــوید تـــا کدهـــای مخصـــوص را برای شـــما ایجـــاد کنـــد. الزم به ذکر اســـت که ایـــن کار هـــم زمان بر 

است و هم هزینه ی اضافه ای را برای شما به دنبال دارد.

٥.امنیت و�د��س و کداختصاصی
کدنویســـی اختصاصی به صورت متن باز انجام می شود و وردپرس هم یک سیستم مدیریت محتوای 

متن باز  یا Open Source اســـت.چنین سیستم هایی به کاربر اجازه تغییرات در هر سطحی را می دهند 

داشـــت. هایـــی  تصـــرف  و  دخـــل  هـــم  امنیـــت  بحـــث  در  میتـــوان  کـــه  اســـت  معنـــی  بـــه  ایـــن  و 

اگر کســـی راه و روشی برای باال بردن ســـطح امنیت دارد فرقی نمی کند در بستر wordpress باشد یاکد 

نویســـی اختصاصی. در نهایـــت وردپرس امنیت خوب و قابل قبولی دارد کـــه حتی با نصب افزونه های

 امنیتی میتوان آن را دوچندان کرد.

٦.اهمیت سئو در و�د��س
برای بهبود یک سیســـتم با مدیریت محتوای اختصاصی راه دشـــواری دارید. کدهای شما ممکن است 

بابرخـــی الگوریتـــم ها ســـازگار نباشـــند و افزونه ای برای راهنمایی و بهبود ســـئو ســـایت شـــما وجود

 ندارد.

 b r t o
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شــــما  ســ�اوار حـ�فه ای 
دیـده شــــدن هســـتید!
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شـــما فقط به فکر �شد 
کسب و کـــا�تان بـــاشـید

ه�آنچه که باید ب�ای یک 
کار خوب ا�ائه داد

یــــک بـــار 
ب�ای همیشـــه

پشتیبـــــــانی 
اخـــتصــاصی

همیشه ب�ای خدمت 
�سانی به شما آماده ایم

طـــــــ�احــــــی 
اختــــصاصی
متما�ز تر از تصو�تان 

ز�با�ی �ا هدیه میکنیم

کیـفـــــــیت 
خــــدمـــات

به کا�گ�ری کا�شناسان و 
متخصصان با تجربه 

مـــشـــــــاو�ه 
تخصــصــــــی

قدم به قدم، از ابتدای 
�اه در کنار شما هستیم

مـــــــو�ش  آ
کاربـــــ�دی 

نگ�ان آمو�ش کسب و 
کار آنال�ن نباشید 
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هر آنچه نیاز است تا بهتر�ن ها �ا در �رو�ه خود داشته باشید 

برتو در تمام خدمات و سرویس هایی که به مشتریان خود ارائه می دهد همواره بر این است تا در تمام مسیر  

همکاری با دوستان خود، بیشترین تعامل را داشته باشد و مشاوره ها و سیستم های روتین و منظمی را از

روند پروژه در اختیار مشتریان خود قرار  دهد.

پیش از این که وارد همکاری با برتو شـــوید به طور کامل نیاز ها و خواســـته های شما را بررسی می کنیم  و  به 

پشـــتوانه ســـال ها تجربه در  ارائه خدمات دیجیتال مارکتینگ،  بهترین راه و خدمات را  پیشنهاد می دهیم.

ما برای پروژه شما اید ه هایی خواهیم داشت تا متمایز  باشید  و  همواره از بروز ترین و اصولی ترین متد فنی و 

تخصصی استفاده خواهیم کرد  تا خدماتی بروز   ارائه دهیم.

قــــدم به قـــدم بـ�تو در 
کنار شـــما خواهـــد بود

طـــــ�احــــــی و 
پ�ــاده سـازی

آمــــــو�ش و 
پشتـیبانـــــی

مشــــــاو�ه و 
نیــــا�سـنجی

بــــ�گـــــ�اری 
ا�ائـه جلـسـه 
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متــخصــــــص       و  بـــــــروز 
همــــ�اه شـــما  هستیم

کــــا�آموز آمو�ش داده شده  ساعت مشاو�ه دیجیتال ما�کتینگهمکاری در �رو�ه انجام شـــده 

ســـال ســـابقه فعالیت در حو�ه ط�احی و ب�نامه نویسی
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ط�احـــی وب ســـایت و 
فروشگاه های  آنال�ن
طراحی بستر کسب و کار شما در دنیای دیجیتال
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ما هستیم تا شما �ا به دنیای دیجیتال و  

تجربه فروش و خدمات آنال�ن ب�سانیم

وب ســـایت امروزه بیشترین و پر مخاطب ترین بســـتر برای افراد می باشد که به راحت ترین شکل ممکن می 

تواند کسب و کار شما را پرزنت کند و خدمات درست و اصولی برای همه مخاطبین خود ارائه دهد. داشتن یک 

وب سایت مدرن، معتبر و استاندارد از تمامی جوانب محتوایی، کدنویسی و... نه تنها به بیشتر شدن اعتبار و 

هویت شـــما کمک می کند، بلکه یک بســـتر آماده به خدمت ٢٤ ساعته می باشد که در تمام روز و ایام هفته 

مخاطبین شما را هدف قرار داده و کسب و کار شما را پرزنت می کند.

امروزه یک وب سایت موفق می تواند یک تجارت را متحول کند. وب سایت شما وسیله ای برای گسترش کسب 

و کار  شماست. با  این که بستر های متنوعی برای ارائه کسب و کار شما از قبیل شبکه های اجتماعی، سرویس 

های پرزنت آنالین، کاتالوگ های دیجیتال و... وجود دارد، آیا همه و یا یکی از این موارد می تواند همانند وب

 سایت برای شما ارزش آفرینی کند و بتواند اعتماد مخاطبین شما را جلب کند؟

وب سایت شما گسترده خواهد بود، اگر که بزرگ فکر کنید و اهداف بزرگ داشته باشید. هر روزه هزاران هزار 

نفـــر در دنیـــا برای بـــه دســـت آوردن اطالعات و یـــا خدمات نویـــن و با کیفیت در  وب جســـتجو مـــی کنند تا

 بهترین ها را پیدا کنند . 

شما هم می توانید بهتر�ن باشید.
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خدمات یا محصول شـــما چیســـت؟            
ه�آنچـــه بخواهید �ا  پ�اده ســـازی می کنیم

مهم ترین چیزی که برتو به آن در طراحی و پیاده سازی وب سایت های خود به آن توجه می کند، یونیک بودن 

وب سایت متناسب برای هرکســـب و کار می باشد تا بتواند ارتباط  درست  و راحتی با کاربر خود بگیرد، تأمین 

امنیـــت، بهینـــه بودن ســـایت، مـــدرن و بروز  بودن وب ســـایت و همچنین برنامـــه ریزی برای توســـعه وب

سایت شما از دیگر دغدغه های برتو است.  

وب سایت خدماتی
جهت کســـب و کا�هـــا با خدمات 
خاص یـــا بنگاه هـــای اقتصادی

وب سایت ��شکی
مع�فی ��شکان، سیستم نوبت 
م�اکـــز اتوماس�ـــون  و  دهـــی 

وب سایت ش�کتی
مناســـب مع�فـــی محصـــوالت و 
خدمات در فضـــای �قابت آنال�ن

وب سایت ش�کتی
مناســـب مع�فـــی محصـــوالت و 
خدمات در فضـــای �قابت آنال�ن

وب سایت رزومه
مناسب ق�ار دادن رزومه کاری، نمونه 
کا�هـــا ب�ای اشـــخاص یـــا ش�کـــت ها

وب سایت خبری
ایجـــاد ��تال خبـــری یا مقاالت 
آمو�شی در حو�ه های مختلف

وب سایت فروشگاه
ایجـــاد ��تـــال خبـــری یـــا مقاالت 
آمو�شـــی در حو�ه های مختلف

وب سایت شخصی
اف�اد متخصـــص جهـــت مع�فـــی 
خدمـــات، ســـوابق و رزومـــه کاری

وب سایت آمو�شی
مطالـــب  فـــروش  و  ا�ائـــه  جهـــت 
ویدئو�ـــی محتـــوای  و  آمو�شـــی 
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CMS & CDS WEB DESIGNط�احی و پ�اده سازی وب سایت 

  تمامی پلن های ط�احی سایت شامل  ١ ماه گا�ان�ی فنی،  پشتیبانی وب سایت و مشاو�ه جهت توسعه می باشند

BIP cmsCIP cmsVIP cmsCDSسطح های ط�احی وب سایت

مدت �مان تحویل

س�عت با�گذاری وب سایت

فضای م�زبانی ( HOST ) / سرور

س�عت ��دا�نده

سطح امنیت

SSL گواهی نامه

DDOS جلوگ�ری از حمالت

.ir دامنه

.com دامنه

PWA پ�اده سازی

اپلیکیشن اندروید

سطح  سئو

بهینه سازی ب�ای موبایل و تبلت

پشتیبانی فنی وب سایت

آمو�ش کار پنل مد�ر�ت

امکان ا�تقا (فنی و ظاهری)

فروشگاه

سیستم فروش همکار

قابلیت چند فروشندگی

قابلیت ا�ائه فاکتور ح�فه ای

اتصال به  اینستاگ�ام

سیستم اطالع �سانی پ�امکی
 

سیستم ثبت نام و ورود کارب�ان
(OTP) با پ�امک

امکان خر�د محصول به صو�ت اقساطی
ب�ای مشتر�ان

سیستم پ�گ�ری سفا�شات  مشتر�ان

   15 رو�کاری 

 پلن اقتصادی 
 10 گیگ

2800 مگاه�تز

High Security

دا�د

محافظت باال

1ساله

---

با��داخت هز�نه

اصول پایه ای سئو +
داخلی و تکنیکال

ر�سپانس�و کامل

1 ماه

کارب�ان / محتوا

با ��داخت هز�نه

ثبت نام با ایمیل

 

   25 رو�کاری 

پلن استاندا�د
 50 گیگ

4200 مگاه�تز

High Security

دا�د

محافظت باال

1ساله

---

با��داخت هز�نه

اصول پایه ای سئو +
داخلی و تکنیکال

ر�سپانس�و کامل

2 ماه

 

 

 

 
 

پلن اقتصادی

ثبت نام با ایمیل

  

کارب�ان / محتوا 
محصوالت / ط�احی

کارب�ان / محتوا 
محصوالت / ط�احی

   30 رو�کاری

 پلن استاندا�د 
و�د��س 30 گیگ

5300 مگاه�تز

High Security

دا�د

ح�فه ای

5 ساله

1ساله

اصول پایه ای سئو +
داخلی و تکنیکال

ر�سپانس�و کامل

3 ماه

  

 

 

 

 

 

پلن تجاری

ایمیل / پ�امک

  

حداقل 60 رو�کاری

node.js هاست
حداقل 20 گیگ

10 گیگاه�تز

High Security

دا�د

ح�فه ای

5 ساله

1ساله

بنابر نوع ب�ز�نس

اصول پایه ای سئو +
داخلی و تکنیکال

ر�سپانس�و کامل

3 ماه

 

  

 

 

 

 

پلن تجاری

ایمیل / پ�امک

کارب�ان / محتوا 
محصوالت

؟

؟

؟

؟

؟

؟

؟

22



ط�احی و پ�اده سازی 
ربــــات فروشـــگاهی  
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نه فقط برای فروشگاه، بلکه برای تمام نیازهای شما



اینکه شما چگونه و چقدر  �مان ب�ای مشتری 

اســـت! مهـــم  مســـئله  یـــک  گذار�ـــد،  مـــی 

با ربات تلگرام، مراحل خرید اینترنتی به سادگی قابل انجام می باشد. این ربات قابلیت این را دارد که مشتریان 

بـــا ارســـال یـــک پیـــام، بتوانند لیســـت تمامی محصـــوالت فروشـــگاه را مشـــاهده و جنـــس مورد نـــظر را

 انتخاب کنند و به راحتی کاال را خریداری کنند.

ربات های فروشگاهی تلگرام، در واقع حساب های کاربری تلگرام هستند که از طریق نرم افزار  و به صورت 

خودکار عمل می کنند. هر  ربات یک کاربر تلگرام است که برای اهداف خاصی طراحی می شود و عمل می کند. 

ربات های فروشگاهی تلگرامی برای کار کردن نیازی به شماره تلفن ندارند، دارای هوش مصنوعی هستند که 

عملیاتی در این فضا از قبیل آموزش، بازی، جســـتجو، پخش، اتصال، ادغام  با ســـایر سرویس ها، محدودیت

 ارسال پیام در گروه و ... را انجام می دهند.

 شـــاید اصلی ترین مزیت اســـتفاده از  ربات تلگرام در کنار فروشـــگاه اینترنتی دسترسی به طیف وسیعی از 

مخاطب هایی اســـت که همگی با گوشی های هوشـــمند، تبلت و… با اینترنتی نه چندان پر سرعت، فقط به 

تلگرام دسترسی دارند. مخاطبی که شاید حتی یک  بار هم کار با کامپیوتر یا فضای وب را تجربه نکرده باشد اما 

با فراگیر شدن گوشی های هوشمند و اینترنت به صورت مداوم در شبکه های اجتماعی به خصوص تلگرام 

را کـــه احتمـــاال در جـــای ایـــن دســـته از مخاطـــب  هـــا  بـــا ربـــات تلگـــرام مـــی توانیـــد  فعالیـــت دارد. 

 دیگری از فضای اینترنت در دسترس نیستند را جذب کنید.
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مز�ت ها�ی که یک ربات فروشگاهی 
مـــی تواند ب�ای شـــما داشـــته باشـــد

قابلیت شخصی سازی
قابلیت شخصی سازی و اضافه ک�دن 
امکانـــات سفا�شـــی هر کســـب و کار

سهولت در تبلیغات
 تبلیغات ســـر�ع و بـــا با�دهی باالتر 
نسبت  به دیگر شبکه های اجتماعی 

هز�نه اقتصـادی
مقرونـــه بـــه ص�فـــه نســـبت بـــه 
امکانات و بست�های دیگر آنال�ن

عضوگ�ری �احت
عضویت و سهولت بدست آو�دن 
مخاطبان ساده تر از اینستاگ�ام

پنل مد�ر�ت ساده
پنل مد�ر�ت بسیار ساده و صفر 
تـــا صـــد در  اپلیکیشـــن تلـــگ�ام 

محبـوبتر�ـن  بسـتر
و  �ســـان  پ�ـــام  مخاطبتر�ـــن  �ـــر 
اپلیکیشن با بیشتر�ن تعداد نصب

�ابط کاربری ساده
استفاده  بسیار �احت و کارب�دی 
ب�ای تمام ســـن�ن بدون آمو�ش

پ�اده سازی منعطف
قابلیـــت پ�ـــاده ســـازی و ط�احـــی 
امکانات متنوع همانند وب سایت 

به این توجه کرده اید که اگر شما یک دستیار هوشمند داشته باشید که همان گونه که بخواهید محصول یا 

خدمات شما رامعرفی کرده و برای همه وقت پاسخگویی داشته باشد چقدر برای کسب و کار شما مهم است ؟  

این ربات فروشگاهی نیازی ندارد که از شما حقوق ماهانه بگیرد و  یا خسته شود و دچار عواطف و احساسات 

شـــود و بـــرای مشـــتری خـــود انرژی هـــای متفاوتی بگـــذارد. آیا ایـــن موضوع بـــرای یک کســـب و کار مهم

نیست که چنین نیروی محرکی داشته باشد و به این دغدغه ها پایان دهد؟
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SHOP ROBOT DESIGNط�احی و توسعه ربات فروشگاهی

TEBOTPRO BOT

هاست  1 مـــــاه

دامنــه  1 ساله
+ هاست  1 مـــــاه

دامنــه  1 ساله
+

متصل به د�گاه ��داخت آنال�ن زر�ن پال

در�افت اطالعات کاربری به صو�ت م�حله ای

تعر�ف بی نهایت دسته بندی

امکان افزودن محصول با تصو�ر

دا�ای سبد خر�د محصول با امکان حذف / و��ایش

نمایش دسته بندی ها و محصوالت با دکمه شیشه ای

گ�دش ب�ن م�احل با دکمه ب�گشت

امکان ��داخت آنال�ن و کا�ت به کا�ت محصول

در�افت اطالعات آد�س محل در�افت و کد پستی ح�ن سفا�ش

امکان ثبت اطالعات تماس مد�ر�ت

امکان تماس با پشتیبانی

ط�احی ساده و کا�آمد

مشاهده محصوالت �ایگان

امکان  دسته بندی ک�دن محصوالت

دا�ای سبد خر�د پ�ش�فته

امکان جستجوی محصوالت

�اهنمای کارب�ان

ثبت مشخصات کاربری مشتری

در�افت لیست سفا�شات شما

فروش اتوماتیک محصوالت

اطالع به ادم�ن ب�ای ��داخت جدید 

 TEBOT تمامی قابلیت های

قابلیت پ�اده سازی در اپلیکیشن روبیکا

امکان ثبت نام به دو صو�ت با�ار�اب یا مشتری و سو�روا�زر 

دا�ای قفل عضویت اجباری کانال

 خر�د فقط با لینک محصول

دا�ای کیف �ول

در�افت �و�سانت به ا�ای هر خر�د ز�ر مجموعه

در�افت لینک اختصاصی محصول و در�افت �و�سانت فروش

امکان د�خواست تسویه حساب

امکان تمدید اکانت

 نمایش وضعیت حساب و رو�های باقی مانده از اشت�اک

نمایش آمار بسیار دق�ق از فروش ز�ر مجموعه 

در�افت لینک ز��مجموعه

   صدور بن تخفیف

پ�گ�ری سفا�شات

 تعر�ف و جستجو کد کاال ب�ای محصول

در�افت لینک شخصی ب�ای دعوت مشتر�ان

نمایش موجودی شما

 در�افت امتیاز از هر خر�د

اطالع به ادم�ن ب�ای ��داخت جدید

تخصیص کد پ�گ�ری به مشتر�ان پس از خر�د موفقیت آم�ز

 در صو�ت د�خواست کا�ف�ما، سفا�شی سازی و توسعه ربات با قابلیت های اختصاصی امکان پذ�ر می باشد
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ط�احـــی گ�افیـــک و 
بـــصــــری هـــویــــت 
خلق یک هویت جذاب همراه با تجربه ای شیرین 
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�مانـــی در ذهن ها مانـــدگار خواهید بود که  

احساســـات مخاطـــب خـــود �ا ب�انگیخته کنید 

شـــاید بـــرای شـــما هـــم پیـــش آمـــده باشـــد کـــه واژه ی گرافیـــک، طراحـــی گرافیک یـــا گرافیـــک دیزاین                       

(GraphicDesign) را در موقعیت های مختلف در اشاره به موارد مختلف شنیده باشید. بیشتر مردم ذهنیت 

محوی نسبت به فعالیت های شخص طراح گرافیک دارند. جذابیت های محصول برای کاربران مهم هستند. 

طراحی احساسی ظاهر  یک محصول، طراحی رفتاری به عملکرد محصول و طراحی بازتابنده به تاثیر طوالنی 

مدت محصول مربوط هســـتند. وقتی این سه ســـطح از طراحی احساسی به طور مناسب ترکیب شوند، یک 

طراحـــی بی نقص خواهیم داشـــت که در ارائه خدمات شـــما به مشـــتریان بســـیار مهم و کاربردی اســـت. 

با توجه به افزایش روز افزون انواع کســـب و کارها و باال رفتن تجربه های مشـــتریان، شـــما باید وجه تمایز  و 

خاصیت انحصاری خود را ایجاد کنید تا بین رقبای خود، دیده شـــوید. البته باید به این نکته توجه داشت که 

بمانیـــد". "بروز  بایـــد  نـــیز  شـــما  و  هســـتند  رســـانی  بروز  حـــال  در  روز  هر  گرافیـــک  اصـــول  و  قوانیـــن 

برتو با داشتن تیم گرافیک متخصص و با سابقه در  این زمینه، شما را در این مسیر همراهی می کند و با تکیه 

بر اصل رضایت مشتری، بهترین طرح ها را برای شما ایجاد کرده و در طی مراحل ایجاد نیز شما را در جریان روند 

صعودی کار قرار خواهد داد.  خاصیت برتو، ارتباط مســـتقیم شما با گرافیست اختصاصی شماست.طراحی 

لوگـــو، گرافیـــک ســـایت، کاتالـــوگ، قالـــب هـــای آمـــاده، کارت ویزیـــت، بـــنر و ... تنهـــا چنـــد نمونـــه 

از مواردی هستند که برتو در این زمینه ارائه می دهد. 
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مز�ت ها�ی کـــه ط�احی گ�افیک و                        
هویـــت بصـــری در ب�نـــد و ب�ز�نـــس شـــما دا�د

نظم بخشیدن
ب�ای نظـــم در کار خـــود، یـــک 
سبک و استایل داشته باشید

ان�قال سر�ع پ�ام
مفهومـــی  هـــای  طـــرح  بـــا 
سر�عتر پ�ام خود �ا ب�سانید

هویت سازی
ب�ای جلـــب اعتمـــاد، جلـــب 
توجه، اف�ایش فروش و ...

جلب توجه
بـــا  مخاطـــب  توجـــه  جلـــب 
بکا�گ�ری طرح های مناسب

اف�ایش فروش
وقتی مخاطب ببیند که شما 
ب�ای او ار�ش قائل شـــده اید

احساسات
احساس و ذهن مخاطب 
بســـپار�د مـــا  بـــه  �ا 

تاث�ر گذاری
با اصول د�ست اولویت ها 
�ا بـــه خوبی نشـــان دهید

ماندگار در ذهن
ذهـــن  در  نـــگاه  یـــک  در 
ماندگار شدن آسان نیست!

یکی از دالیل اســـتفاده روز افزون از طراحی گرافیکی نیاز به ارتباط موثر با مخاطبان اســـت. ورود مشـــتریان و 

مخاطبان بیشتر به بازار، رقابت برای جذب آنان را سنگین تر کرده است. برای باقی ماندن در رقابت استفاده از 

طراحی گرافیکی برای جلب مشـــتریان احتمالی ضروری اســـت و کارآفرینان نیـــازی روزافزون به ارتباط گیری با

 مخاطب هدف از طریق طراحی گرافیکی احساس می کنند. شما زمانی که از طراحی گرافیک استفاده می کنید 

مـــی توانیـــد ٩٠٪ موثر تر از ارتباط کالمی مشـــتری را جـــذب کنید و بـــرای بیزینس خـــود ارزش آفرینی کنید.
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عنوانعنوان

عکاسی تبلیغاتی و صنعتی

فیلم ب�داری تولید محتوا

ت�زر تبلیغاتی به هم�اه تدو�ن

تدو�ن کلیپ تولید محتوا

تدو�ن ت�زر تبلیغاتی

ادیت عکس

ط�احی لوگو تصو�ری(لوگو آ�م)

ط�احی لوگو نوشتاری (لوگو تایپ)

ط�احی لوگو نوشتاری (لوگو تایپ)

ط�احی لوگو ت�کیبی

ط�احی لوگو ت�کیبی

ط�احی اسم

ط�احی کا�ت و�ز�ت یک رو

ط�احی کا�ت و�ز�ت دو رو

ط�احی منو �ستو�ان 

ط�احی کاور فیلم و موز�ک

ط�احی �وستر تبلیغاتی

ط�احی او�اق حسابداری

 ط�احی سر نسخه ��شکی

ط�احی ست اداری پک 1

ط�احی ست اداری پک 2

ط�احی ست اداری پک 3

ط�احی ست اداری پک 4

ط�احی سرب�گ (اقتصادی)

GRAPGIC DESGN / PRODUCT CONTENT خدمات ط�احی گ�افیک و تولید محتوا

ا�سال فایل الیه باز ط�احی ها مقدور نمی باشد و د�صو�ت د�خواست  ٥٠٪ هز�نه مبلغ �رو�ه در�افت خواهد شد

ط�احی سرب�گ (اختصاصی)

ط�احی فاکتور عمومی

ط�احی فاکتور �سمی

ط�احی فاکتور اختصاصی

ط�احی برچسب کاال

ط�احی برچسب اموال

ط�احی تابلو فروشگاهی

ط�احی بیلبو�د (اقتصادی)

ط�احی بیلبو�د (تخصصی)

ط�احی بنر استند

لوگوموشن

موشن گ�افی

ط�احی گیف

ط�احی نقاشی دیجیتال چه�ه

ط�احی اسالیدر سایت

ط�احی بنر سایت

ط�احی استوری اینستاگ�ام

ط�احی قالب اینستاگ�ام

ط�احی پست اینستاگ�امی تکی

ط�احی پست اینستاگ�ام 15عدد تکی

ط�احی پست اینستاگ�ام 30عدد

ط�احی پست اسالیدی اینستاگ�ام

کاور هایالیت

؟

؟

؟

؟

؟

؟

؟

؟
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مشاو�ه کسب و کــــــار 
ودیجیتال مـا�کـتــینگ

همراهی کاربلد و متخصص در کسب و کار شما
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مس�ر پ�ش�فت شـــما همـــوار خواهد بود      

�مانی که بتوانید د�ســـت تصمیم بگ�ر�د

مشـــاوره کســـب و کار به معنی بهبود و یا توســـعه عملکرد ســـازمان شـــما اســـت.  اگر شـــما هم صاحب

ببریـــد.  بهـــره  ســـازمانی  مشـــاوره  از  نحـــوی  چـــه  بـــه  و  چگونـــه  بدانیـــد  بایـــد  هســـتید  وکار  کســـب 

عموما دو نوع از سازمان ها به سراغ مشاوره ی کسب و کار و یا دیجیتال مارکتینگ می روند:

شرکت هایی که موفق و راهبر بازار هستند و برای تداوم راهبری بازار و توسعه بیشتر خود از مشاوره حوزه   .١

کسب و کار استفاده می کنند.

٢. شرکت هایی که درگیر چالش یا مشکالتی شدند و نیاز به مهندسی مجدد دارند تا بتوانند خود را تبدیل به 

یک شرکت حرفه ای و موفق کنند.

مشـــاورین دیجیتال مارکتینگ برتو با رویکرد استراتژیک در کنار شما، کســـب و کارتان را به صورت راهبردی 

بررســـی مـــی کنند تـــا فرصت های رشـــد و بهبود را شناســـایی کـــرده و بهترین راهـــکار رابرای کســـب و کار 

شما طراحی کنند.

ب�ندسازی اصولی
�اهنما�ی و مشاو�ه در جهت 
�شـــد و دیـــدن شـــدن شـــما

اف�ایش فروش
مشـــارو�ه قیمـــت گـــذاری 
اصولی و کاهش هز�نه ها 

تدو�ن است�اتژی 
ایجاد یک نقشه �اه متناسب با 
توســـعه کســـــب و کــــــار شما

شناسا�ی با�ار
شنـــــاخت هــــرچه بیشــــــتر 
مخاطبان و با�ا�های هدف
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و  سایــــت  وب  سئــــو 
بهبـــود �تبه در گوگل 

رسیدن به اولین ها و بازار های رقابتی 
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بدون سئو یک وب سایت نمی تواند به د�ستی 

در ن�ا�ـــج موتو�هـــای جســـتجو دیـــده شـــد

هدف نهایی ســـئو بهبود رتبه سایت در گوگل است. با وجود حجم باالی اطالعاتی که در دنیای وب برای پیدا 

کردن نتایج مورد نظر شما وجود دارد، بدون طبقه بندی آنها توسط موتورهای جستجو، دیده شدن شما در 

اولویت های گوگل غیرممکن اســـت. محتوایی که سئو شده است یکی از مهم ترین و قوی ترین فاکتورها 

برای موتورهای جســـتجو، مخصوصا گوگل است. اگر میخواهید در گوگل رتبه سایت خود را افزایش دهید ، 

باید به محتوا اهمیت زیادی بدهید.

 

پتانسیل موتورهای جســـتجو هر روز در حال افزایش اســـت،  اگر پس از راه اندازی فروشگاه اینترنتی خود به 

دنبال برندینگ و افزایش بازدید و فروش فروشگاه آنالین خود، با کمترین هزینه و بازدهی باال هستید و می 

خواهید  کاربران را تشویق کنید تا کاالی شما را خریداری کنند باید در صفحات اول گوگل دیده شوید که تیم

 برتو برای رسیدن به رتبه  های برتر ، به شما کمک می کند.

اعتبا�سازی  ب�ند
گوگل اعتبار و �تبه ای ب�تر 
بـــه ب�ند شـــما خواهد داد

دیده شدن شما 
در �قابت ب�ن اول�ن ها جز 
پ�شنهادات گوگل باشید 

اف�ایش فروش
گوگل، با�ار�ابی هدفمند  
شـــما �ا انجـــام می دهد

مشتری سازی
کارب�ان �ا به مشـــتر�ان 
کنیـــد تبدیـــل  وفـــادار 

34

 b r t o



ط�احی و ب�نامه نویسی
اپــلیــکیـشــن و وب اپ

با جدید ترین تکنولوژی ها در کنار شما هستیم
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یک اپلیکیشـــن،   هســـته اصلی  اســـت تا همه 

کا�هایمان �ا  با گوشـــی موبایل  انجام دهیم.

ساختن اپلیکشن اختصاصی کمک بسیار  زیادی به کسب و کار شما می کند. چراکه رشد سریع کسب و کارهای 

اینترنتی در ایران باعث رقابتی شدید در این حوزه شده است. یکی از مزیت های داشتن اپلیکیشن اختصاصی، 

پرزنت کردن کسب و کارتان است. با این کار احتمال فروش را باالتر خواهید برد و داشتن اپلیکیشنی مرتبط با

 کسب و کار شما باعث وجه تمایز شما و رقیب هایتان می شود. 

برای پرزنت هر چه بهتر نوع فعالیت خود، اســـتفاده از اپلیکیشـــن انتخابی اســـت که در دسترس همه افراد

 قرار نمی گیردو شما می توانید اولین در حیطه خود باشید.

تبلیغات هدفمند
کاهش هز�نه ها ی تبل�غ و 
هدفمند در جذب مشتر�ان

ف�آینـــد هـــای فـــروش و �ســـیدن 
مخاطب به هدف ســـر�ع تر است

ما�کت وس�عسهولت در فروش
فضـــای وس�ـــع تـــری ب�ای 
ا�ائه اپلیکیشن وجود دا�د

آپدیت های به روز
تـــداوم در بروز�ســـانی هـــای 
متنوع بیشتر مو�د توجه است

مخاطب�ن بیشتر
طیف گســـت�ده  از کارب�ان 
دهـــد مـــی  �وشـــش  �ا 

سهولت در کاربری
استفاده �احت و کاربر�سندی 
دا�د خـــود  مخاطبـــان  ب�ای 

س�عت و عملک�د
س�عت و علمک�د بیشتری 
دا�د خدمـــات  ا�ائـــه  در 

حفظ یکپارچگی
در تمامی پلتف�م ها ساختار 
یکســـانی �ا حفـــط می کند
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پشتــیبانـی و نـگهداری
وب سایت  و اپلیکیشن

متخصصان و کارشناسان فنی و طراحی درکنار شما هستند
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گاهی ما نـــگ�ان چ��ها�ی  که هنـــوز رخ نداده 

اســـت و می تواند جب�ان ناپذ�ر باشد، نیستیم

پشتیبانی سایت به مجموعه اقداماتی گفته می شود که سبب ارتقا و بروزرسانی وب سایت شما می شود. 

وب ســـایت شـــما ابزاری قدرتمند برای بازاریابی اســـت. یک وب سایت خوب و مناســـب می تواند به شما در 

دستیابی به مزیت رقابتی در صنعت و بهبود چهره کسب و کار شما کمک کند . پشتیبانی سایت شما مزایای 

بسیاری از جمله کمک به شما برای ارتقاء برند، افزایش فروش، دستیابی به چشم انداز حرفه ای شما و بهبود 

خدمات به مشتریان را در اختیار شما قرار می دهد.

پشتیبانی وب ســـایت سالمت و صحت عملکرد قسمت های مختلف وب سایت را به صورت مداوم تضمین 

کرده و در صورتی که در هر قسمتی از وب سایت مشکل و تداخلی به وجود بیاید تیم خدمات پشتیبانی سایت 

مشکل را برطرف می کند. امنیت سایت شما یک اولویت است. از طرفی این نکته قابل توجه هست که امنیت 

در هیچ جا و در هیچ زمانی ١٠٠ درصد تامین نخواهد شد، به همین دلیل در فرآیند پشتیبانی کارهایی انجام 

می شود که در صورت بروز مشکالت غیر قابل پیش بینی خسارات به حداقل برسد. 

نگهداری و پشتیبانی از وب سایت تضمین می کند که وب سایت شما به طور مداوم بهترین تجربه کاربری را به 

مخاطبان شـــما ارائه می دهد و برای جذب و حفظ مشـــتریان بالقوه مجهز باشـــد.نگهداری و پشتیبانی وب 

ســـایت، ســـوخت مورد نیاز برای ادامه حیات و تداوم پیشرفت وب سایت شما در میان ســـایر رقبا می باشد.
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�فع داون سایت
 ،Uptime صد مانیتور�نـــگ�
جلوگ�ری و �فع داون سایت

بهینه سازی سایت
بهبـــود س�عت و علمـــک�د و 
حجم با�گ�اری اطالعات سایت 

امنیت سایت
تأم�ن امنیت سایت در مقابل 
حـــمالت DDOS و هک شـــدن 

مشاو�ه سئو و توسعه 
مشاو�ه، �اهنما�ی و ایده جهت توسعه 
فنی، ســـئو،  تجربه و �ابط کاربری سایت

مز�ـــت هـــا و دالیلـــی ب�ای داشـــتن

تیم پشتیبانی و نگهداری وب سایت

بروز �سانی و تغی��ات
برو�سانی هسته سایت، تغی��ات فنی، 
سفا�شی ســـازی �ابط کاربری و ف�م ها

اپلود محتوا تخصصی
با�گـــذاری محتـــوا و مقاالت تخصصی 
شـــما کار  و  کســـب  بـــا  متناســـب 

حل خطاهای �ا�ج در سایت، لینک 
هـــا، صفحـــات ارور و هاســـتینگ

�فـــع خطاهای �ا�ج
�صد های منظم نسبت به بک آپ گ�ری، 
بهینه سازی و انجام د�ست واکنش ها

�صـــد سالمت و بک آپ

متاسفانه برخی از صاحبان کسب و کار تصورمی کنند که یک وب سایت، برای یک عمر با همین ظاهر و اطالعات 

کافیســـت! خیر. وب سایت شما نیاز به پشـــتیبانی و مراقبت دارد، همانطور که فروشگاهتان نیاز به مراقبت 

دارد.گاهی الزم است در وب سایت کسب وکارتان، خانه تکانی کنید؛ از لحاظ فنی کدها را در قسمت هایی که 

در ســـایت نیـــاز به تغییـــر دارد، تغیـــیر بدهید، محتـــوا و تصـــاویر را عوض کنیـــد، امکانات جدید به ســـایت 

اضافه کنید  و در کل حامی و نگهبان بیزس خود باشید!
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WBSITE SUPPORTپشتیبانی  و نگهداری سایت

پک اپ هر 6 روز از کل سایت

آپلود تخصصی 5 محتوا در ماه

حداکثر د�خواست 15 عدد

CIP و BIP تمامی قابلیت های پلن

پشتیبانی فنی سایت تیکتی

سفا�شی سازی صفحات سایت

بر�سی افزونه های ضروری و غ�� ضروری

�صد هفتگی سالمت سایت

امور مربوط به هاستینگ و ان�قال سایت

انجام چک لیست کامل تام�ن امنیت

�فع ا��ادات مربوط به هاستينگ 

بهبود �ابط و تجربه کاربری سایت

(CDN) اتصال به شبکه توز�ع محتوا
DDOS جهت جلوگ�ری از حمالت

BIP تمامی قابلیت های پلن

ساخت انواع ف�م های آنال�ن

بر�سی و�فع نواقص ر�سپانس�و صفحات 

مشاو�ه سئو و توسعه سایت

بهینه سازی هاست و پایگاه داده

مانیتور�نگ Uptime و �فع  down شدن

تدا�ک لیستی از کلمات کلیدی هدفمند 
جهت تولید محتوا

آنال�ز �قبا در بخش محتوا�ی سایت 

حل مشکل لینک های 404

مشاو�ه بهبود �ابط و تجربه کاربری

بروز�سانی و بهینه سازی محتواهای قدیمی

بر�سی صحت عملک�د ssl روی صفحات

�فع ارور های �ا�ج سایت

آپدیت های ضروری هسته و�د��س

پاک سازی فایل های آلوده به و�روس

  بک آپ هر 15 روز از کل سایت

آپلود 3 محتوای تخصصی در ماه

 ٪5 تخفیف در سا�ر سرویس ها

اسکن و�روس و بداف�ار

آپدیت افزونه های �ایگان و�د��س

اطمينان از کا�ک�د د�ست کانال های
ا�تباطی با مخاطب يا مشتری

بهینه سازی س�عت سايت

بهبود سئو سايت

CIP+BIPVIP +CIP+BIP BIP

بک اپ هر 6 روز از کل سایت

آپلود 5 محتوای تخصصی در ماه

 ٪10 تخفیف در سا�ر سرویس ها

بک آپ رو�انه از کل سایت

آپلود 8 محتوای تخصصی در ماه

 ٪15 تخفیف در سا�ر سرویس ها

توضیحات
ی سایت، ٣ ماه می باشد. حداقل مدت زمان عقد قرار داد پشـــتیبانی و نگهدار

بهبود ســـئو ســـایت به منظور رعایت و فراهم کردن اصول پایه و فنی برای سئو می باشد.

ی کرده و در نهایت ویس دهنده در ارتباط خواهد بود و موارد را پیگیر تیم پشـــتیبانی برای رفع  ایرادات مربوط به هاســـتینگ با شـــرکت سر
ویس دهنده انجام خواهد شد. رفع نواقص با  توجه به دسترســـی های داده شـــده ی شرکت سر

ی صفحات ســـایت به منظور تغییر کامل و ریدیزاین نمی باشـــد و شـــامل رفع نواقص، بهبود عملکرد و نمایش آن می باشد. سفارشـــی ســـاز

وز  مشـــکل و نقص در  تمامـــی تغییراتـــی که منوط موارد فنی و طراحی می شـــود الزاما باید با تیم پشـــتیبان هماهنگ شـــود و در صورت بر
شـــد. خواهـــد  هزینـــه  شـــامل  نواقـــص  آن  رفـــع  و  نبـــود  پشـــتیبان  تیـــم  متوجـــه   ،مســـئولیتی  هماهنگـــی  از  ج  خـــار ســـایت 

و...                                                                                                                                                                                     هـــدر  اسالیـــدر،  بنـــر،  قبیـــل  از  ســـایت  ی  کابر رابـــط  گرافیکـــی،  مـــوارد  طراحـــی  بـــه  منـــوط  تغییـــرات  شـــامل:  هـــا،  پلـــن  تمامـــی 
وژه جدید و طراحی ســـطح حرفه ای و کامال سفارشـــی تلقی شود،  شامل هزینه  قابل ارائه می  باشـــد و در صورتی  که به عنوان یک پر

شد.   خواهد 

هز�نه های مربوط به تولید محتوای سایت به صو�ت جداگانه و در صو�ت د�خواست کا�ف�ما محاسبه خواهد شد.
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بـــا ا�ـــن حـــال ب�نامـــه ها�ـــی ب�ای شـــما دار�ـــم

مد�ر�ـت و تولید محتوا 
صفحـــات اینســـتاگ�ام
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نشـــده تمـــام  چ�ـــز  همـــه  حـــال  ا�ـــن  بـــا 

به فکر صفحات  اینســـتاگ�ام شـــما هســـتیم 

همانطور که می دانید اینستاگرام اپلیکیشنی است که زندگی خیلی ها را زیر و رو کرده است. اینستاگرام یک 

شـــبکه اجتماعی اســـت و هر چیزی که در آن به اشتراک گذاشته می شـــود، محتوا می گویند. تولید محتوا 

فرایندی است که طی آن شما خدمات و فعالیت های خود را برای مخاطبان خود انجام می دهید. هدف از این 

که در اینستاگرام تولید محتوا کنید دیده شدن کسب و کار شماست.

بیش از ٥٠ میل�ـــون کاربر ا��انی در ا�ن اپلیکیشـــن      

حضور دا�ند و حتی اگر  ١٠ د�صد آدم ها با کسب و کار    

مـــا آشـــنا شـــوند ب�ای کســـب و کا�شـــما کافیســـت

اگر چه بصری بودن اینســـتاگرام را می  توان بزرگ ترین ویژگی آن به حســـاب آورد، اما دالیلی نیز وجود دارند که 

باعث می  شوند این پلتفرم در حوزه سوشال مدیا مارکتینگ، جایگاه قابل اهمیت و ویژه  ای را به خود اختصاص 

دهد. بیش از ٣٠٪ افرادی که از اینترنت استفاده می  کنند، در اینستاگرام حضور دارند.حدود ٤٨٫٨٪ از کسب 

 وکارها و مشـــاغل در اینســـتاگرام فعال هستند. اینســـتاگرام بیش از یک میلیارد کاربر دارد.بیش از ٦٠٪ از 

کاربران اینستاگرام به صورت روزانه وارد این پلتفرم می  شوند.طبق برآوردها، روزانه بیش از ٣٫٥ میلیارد الیک 

در این پلتفرم ثبت می  شود. تاکنون، بیش از ٤٠ میلیارد تصویر در اینستاگرام به اشتراک گذاشته شده است. 

کاربران اینستاگرام به طول معمول نسل جوان هستند و بیش از  ٩٠٪  کاربران آن زیر  ٣٥ سال سن دارند.

42

 b r t o



ا�تباط با سلبر�تی ها
به سادگی با اف�اد �ر مخاطب 
جهت حمایت ا�تباط می گ�ر�د

IGTV قابلیت
و��گـــی کـــه  بـــه عنـــوان یـــک 
تر�بون ب�ای شما عمل می کند

با�ار�ابی آنال�ن
سیستم های هوشمندی که 
شما در دید اف�اد می گذا�ند

محبوبتر�ن در دنیا
�ر مخاطب تر�ن  شبکه اجتماعی 
در دنیا با بیشتر�ن تعداد نصب

دیده شدن با هشتگ
قابلیتـــی منحصر بـــه ف�د که به ســـادگی 
محتوای شما �ا  مخاطب�ن هدف می �ساند

ا�تباط جهانی
به ســـادگی خـــود �ا به 
دنیــــــــا مع�فـــی کــــنید 

همیــشه  هـــــم�اه
ه�کجا و ه�ساعت دست�سی  
ســـــر�ع و �احتـــــــی دار�ــــــد

مز�ت های داشـــتن صفحات  یا فروشگاه های 

آنالیـــــن در اپلیکیشن اینستاگ�ام

محتــوای تصـویــری
قابلیت ق�ا�دادن انواع محتوای 
تصویــــری(عکـــــس و ویدیــــو)

امروزه اســـتفاده از اینستاگرام به یکی از اصول اساسی بازاریابی و توسعه کسب و کار بدل شده است.اگر در 

مقابل پیشـــرفت های بازاریابی و تغییرات مقاومت کنید، به زودی از این چرخه حذف خواهید شـــد.بازاریابی 

اینستاگرام باید در استراتژی سوشال مدیا مارکتینگ تمام کسب  وکارها، به طور ویژه  ای مورد توجه قرار بگیرد. 

تمـــرکز بـــر ایـــن پلتفـــرم بـــه شـــما کمـــک می  کنـــد مشـــتریان جدیـــدی بـــه دســـت آوریـــد. بـــه ایـــن 

ترتیب، مسیر برند شما برای رسیدن به موفقیت، هموارتر خواهد شد.

 b r t o
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INSTAGRAM PAGES MANGMENTمد�ر�ت صفحات اینستاگ�ام

هز�نه های مربوط به   فیلم ب�داری، ت�زر تبلیغاتی، عکاسی و... به صو�ت جداگانه محاسبه خواهند شد

VIPسطح های مد�ر�ت صفحات اینستاگ�ام

اختصاصی

اختصاصی

اختصاصی ح�فه ای

مناسب تقویم ماهانه

اختصاصی

 اختصاصی

اختصاصی

BIP

15

90

استاندا�د

2 جلسه 60 دقیقه

CIP
20

150

مناسب تقویم ماهانه

اصولی

3 جلسه 60 دقیقه

تعداد پست 

تعداد استوری 

 ط�احی پست و استوری ب�ای مناسبت های خاص 

ط�احی قالب پ�ج 

ط�احی گ�افیک و هویت بصری اختصاصی

ب�نامه ر�زی و ا�ائه تقویم محتوا�ی 

آنال�ز کسب و کار 

ط�احی و ساخت هایالیت

تدو�ن با�و اختصاصی

کپشن نویسی / هشتگذاری 

جذب فالوور هدفمند

ا�ائه داک�ومنت تقویم �مان بندی
 ان�شار محتوا ب�ا اساس �فتار مخاطب

 پاسخگو�ی دا��کتها و کامن�ها 
خارج از رو�های کاری

ادم�ن اختصاصی

پاکسازی اکسپلور

ا�ائه داک�ومنت ت�ندلیست هشتگ های 
م�تبط با کسب و کار

ا�ائه داک�ومنت پ�ج های  تبلیغاتی �ر با�دید

امنیت پ�ج

مشاو�ه و ایده ��دازی ب�ای �شد کسب و کار

مشاو�ه امور تبلیغاتی در قالب الگور�تم اینستاگ�ام

تحلیل �قبا و بنچ ما�کینگ

 (OCE)بهینه سازی محتوای اکسپلور

آمو�ش اصول تولید محتوا (متنی و �سانه )

آمو�ش ب�گ�اری کمپ�ن های فروش

آمو�ش قیمت گذاری روانی محصوالت 
HM بر اساس است�اتژی

؟

؟

؟

؟

؟

؟

؟
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پس از بررســـی های الزم از سمت شـــما و دریافت مشاوره های الزم از ســـمت مجموعه ی ما ، با توجه به 

خدمات انتخابی و تعرفه های موجود پیش فاکتور برای شـــما ارسال می شود و پس از تایید توسط شما 

، جدول اولیه ی اقدامات الزم و مراحل انجام کار از سمت ما نیز برای شما ارسال می شود تا شما با آرامش 

خاطـــر تصمیـــم گـــیری نمایید و پـــس از تاییـــد نهایی پیـــش پرداخـــت اولیه پروژه شـــما آغاز میشـــود.

ســـپس طراحی های اولیه ، برنامه ریزی ها ، تعامالت با شما و مراحل اجرایی به ترتیب انجام خواهد شد 

تـــا پایـــان پروژه و ســـپس بـــرای ارزیابـــی و آنالـــیز پروژه نیز گزارشـــاتی تهیه خواهد شـــد کـــه به صورت

 ماهانه یا پس از اتمام پروژه خدمت شما تقدیم می شود. 

باعث خرســـندی است تا افتخار همکاری با شـــما را نیز داشته باشـــیم تا یک اتفاق جذاب جدید را تجربه

 کنیم و داستان برند شما کنار سایر برندها در دفتر خاطرات ما ثبت شود.



ما مشـــتاق هســـتیم  تا با هم در مو�د  کسب و کار شما                            

گپ ب�نیم و کلی  ایده با�گو کنیم. خوشحال می شویم تا یک                      

فنجان قهـــوه یا چـــای مهمان ب�توباشـــید

 b r t o
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ممنونیم از وقتی که ب�ای مطالعه 
ا�ن کاتالوگ و ب�تو گذاشـــته اید.

ب�ای در�افت مشاو�ه و �اهنمای پلن ها  با ما تماس بگ�ر�د
و یا به وب سایت ب�تو سر ب�نید

٠٩٠٢  - ٢٠٩  ٩٢٩٠
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b r t o

امروزه اکثـــر کســـب و کارهـــای ســـنتی در حال از دســـت رفتن هســـتند و کســـب و کارهای                                                                  

نالیـــن و یـــا حتـــی نوپا پیشـــتاز در عرصـــه ی رقابـــت هســـتند.حاال مـــا چـــه کاری میتوانیم                                                                                   آ

نشـــویم؟ خـــود  کار  و  کســـب  رفتـــن  بیـــن  از  و  ورشکســـتگی  دچـــار  کـــه  دهیـــم  انجـــام 

اگر میخواهید به موفقیت های زیادی در کسب و کارتان دست پیدا کنید، باید آرزوهای بزرگ 

و زیادی هم داشـــته باشـــید. فرقی ندارد که اول راه هســـتید یا سال ها اســـت در کارتان  با 

شرایط های مختلف دست و پنجه نرم میکنید، خوشبینی شما به آینده ی کسب و کارتان می 

تواند موفقیت های متعددی برای شما و سازمانتان به ارمغان بیاورد.


