
 کیاستراتژ نیاجرا و مشاوره و آموزش کمپ ،یطراح، برنامه مشاوره تلبلیغاتی و انتخاباتی

 آموزش )نماینده، تیم نماینده و ستاد( -مشاوره -قسمت اول

 یتخصص مشاوره و آموزش -1
 یداخل یآموزش ستمیس کی دیو تول یطراح 
 وابسته یروهایو ن دایکاند ازیبنا به ن یو تخصص کیونی کامال آموزش 
 زبان بدن زمیپنوتی( و هیکالم ریو غ یارتباطات موثر )کالم مستمر موزشآ 
 از سخرانان برتر جهان یو الگوبردار یمعرف 
 جهان یاسیرهبران س نیبر اساس برتر یمنحصربفرد و شخص یالگو کی ساخت 
 و فرهنگ منطقه تیبر اساس قوم یرفتار یالگو ی ارائه 
 یسخنران یمتنها دتولی -2

 در مجامع گوناگون یتخصص یو آموزش ارائه ها یخاص سخنران یمتنها 
 در مجامع خاص و عام کیاستراتژ یها متن 
 رگزاریتاثو  یجمالت کاربرد ،و کوتاه یطوالن یها یمتن سخنران دیتول 
 بان دهیآتش و د یحلقه ها جادای -3

 ممحتر یداهاینفوذ کاند بیو گسترش ضر یمعرف یبرا یتخصص یها میت یطراح 
 ،بان ها دهیآتش و د یحلقه ها ی مشاوره و ساخت آموزش 
 بان دهید یآتش و مدل جهان یاز حلقه ها یالگوبردار 
 عیواکنش سر یروین -4

 ینو خبرپراک یانتخابات یستادها تیریمد یبرا عیواکنش سر یروین آموزش و ساخت 

 یانتخابات یبحران در سطح جامعه و ستادها تیریمد خصوص در مشاوره و آموزش 

 جذب و اقاع مخاطب یبه همراه آموزش تخصص روین یو رهبر تیریمد 

 یو بحران ساز یساز نتذهی -5

 یاجتماع یو بحران ساز یساز نتیذه فنون و اصول آموزش 

 مختلف جامعه یها هیدر سطح ال یو بحران ساز یساز نتیذه 

 تحت امر یروهایو ن دایکاند یو عمل یجهت ارتقاء سطح علم یبستر مجاز جادیا 

 و  نسیرزل یمهندسTT خطا و اتاق فکر( در انتخابات ی)مهندس 

 جذب مخاطب خاص و عام یبرا یو پوشش هیچند ال یبرنامه ها میو تنظ هیته 

 و  یاستراتژ یبررس ده،یا نیاتاق فکر، تدو لیجهت تشک یزمان بند قیدق ی برنامه

 ریکنترل انحراف از مس

 با  یامور و گزارش نظرسنج شرفتیو ماهانه از پ یهفتگ -روزانه گزارش ارائه

 (یستمی)تفکر س TS کردیرو



 نتیبدون پاورپو یدر کالس جهان دیجد ی مشاوره و آموزش -6

 رانیا کا،یآمر یانتخابات یمناظره ها یها لمیف یو بررس لیتحل نقد 

 افراد شاخص یقرن گذشته  میاز ن شیب یها لمیف یو بررس لیتحل 

 مستند رهبران برتر جهان یها لمیف یو بررس لیتحل 

 :میدهیم انجام شما برای ما آنچه – تحقیقاتی ی پروسه- مدو مرحله

 مردم محوریت با – کاوی داده

 چه چیست؟ ایشان های اولویت نمیخواهند؟ چه میخواهند؟ چه دمم: مرمرد شناخت 
 برای ای تازه حرفهای چه بشنوند؟ چیزهایی چه دارند دوست دارند؟ نیازهایی

 مردم؟ اولویتهای داریم؟ گفتن

 رقبا محوریت با – کاوی داده

 هستند؟ و نیستند متمرکز قشر کدام روی کنند؟ می تبلیغ چگونه میکنند؟ چه رقبا 

  ؟و شما به ایشان شما به نسبت تمایزشان وجه شان؟ وتق و ضعف نقاط

 و ) انیازه( مردم -)قوت و ضعف نقاط( رقبا -خود تواناییهای و خود :شناسایی... 

 تبلیغات )نظرسنجی، نیازسنجی، تولید و انتشار محتوا، تبلیغات( -قسمت دوم

 محتوا: دیتول -1
 موشن و  ،مستند( – یغاتی)تبل زریت)تدوین محتوای صوتی(،  پادکست، لمیف، عکس

 و.... محتوا و مقاله، کیموشن گراف
 :و تبلیغات محتوا انتشار -2

 طریق پیامک بصورت گستردهاز به همراه  محتوای کوتاه و مناسبتی ارسال 
 دیپربازد یتهایو وب سا نترنتیگسترده در ا غاتیتبل 
 و سپس انتشار هرگونه محتوا( تیسا ی)ابتدا طراح یشخص تیوب سا 

 نتشار(و سپس ا نستاگرامیا جیکانال و پ جادی)ابتدا ساخت و ا نستاگرامیتلگرام و ا 
 (نستاگرامی)تلگرام + ا یمجاز یگسترده در فضا غاتیتبل 

 شار(و سپس انت نستاگرامیا جیپ جادی)ابتدا ساخت و ا دیطرفداران کاند جیساخت پ 

 لمهاینماشا و...( جهت انتشار ف -تماشا -آپارات -وبیوتی) یاجتماع یرسانه ها 

 (خواهدیم یها )صرفا هماهنگ یو خبرگزار یخبر یو رسانه ها تیوبسا...... 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

☎ 021-56358888 | 📞0912-5281952 | 🌏 https://ghabzeh.com/ 

  شیکسب و کار آسا یشرکت مشاوره و توسعه 

https://ghabzeh.com/

