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i9 presentation to Joe Smith

ي

امزيسٌ تا تًجٍ تٍ طزایظ ي پیچیذگی َای تاسار ،ویاس تٍ يجًد مکااوی تازای ضز اٍ مالتاً

خذما کشة ي کارَا تٍ صًر ريساوٍ ،مىشجم ي الثتٍ مجاسی اس یکشً ي ارتثاط تا سایز کشة ي
کارَا درجُت جایگاٌ یاتی تزوذ ،تیض اس پیض احشاس می طًد.مشلما َز کشاة ي کااری تازای

تیظتز دیذٌ طذن ي مًفقیت تزای فزيص ي ارائٍ خذما تُتز،ویاس تٍ يجًد تشاتزی امه،مغما،ه،
خالقاوٍ ي تختتی دارد.

مُزپل تٍ طکلی متمایش ي تا ريص َای وًیه تًاوشتٍ است تا ارائٍ یک مذل یکپارچٍ اماًرا
کشة ي کارَا را سزضت ي سًُلت تیظتزی تخظذ.
طما ویش می تًاویذ تا اعمیىان خاعز ي تا تمایشی فزاتز اس رقثا ،تًسعٍ کشة ي کار خًد را تا مُزپل
آغاس وماییذ.
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مُزپل تشتز ي پال ارتثااعی مىاساة را

مُزپل

َذف مُزپل ایجاد فضایی مىاسة تازای اوجاا
معامال  ،اس تیه تزدن خاال اعالضاا

جاام ي

یکپارچٍ در ارتثاط تا صىای مختلاف اسات تاا

تزای طزکت َا ی تًلیاذی ،پیماوکااری،
مذیزیتی ،مًسشا خذماتی  ،فزيطاگاٌ

طزيضی تزای کشة ي کار واب

َا  ،تامیه کىىذگان فزاَم ومًدٌ است تا
مًجة یافته راٌَای جذیذ تزای تازيی

مًجة َمکاری تیظتز طزکت َا ي مًسشا تاا

یکذیگز ي رطذ تجار

ي خذما آوُا در جُات

فزيص کا ي خذما طًد.

شعار مهرپل

اهداف
مهرپل

چشم انداز

کشة جایگاٌ ي مًقعیت تزتز در ارائٍ خذما
یکپارچًٍَ ،طمىذ ي آوالیه تٍ کشة ي کارَای کظًر
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رياتظ جُت تثاد

تجاری تیه کشة ي

کارَای مختلف گزدد.

معرفی
مهرپل

www.mehrpol.com

ماموریت

طىاسایی ویاس تاسارًَ،طمىذسااسی ارائاٍ خاذما ،
تزوذساسی ي ارتقای تًاومىذی کشة ي کارَای کظًر
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يب سایت مهرپل سه مدل ترای حضًر شرکت های تًلیدی ،پیماوکاری ،خدماتی ،مدیریتی ،مًسسات ،فريشگاهها
ي تامیه کىىدگان در وظر گرفته است.
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در ایه ساارص تمامی خذما يب

در ایه سااارص کارطىاساان مُزپال

ایه پىل تزای مُماوان مُزپل عزاحای

سااایت مُزپاال اس جملااٍ صاااالٍ

مجزی درخًاست َای مظتزی تًدٌ ي

طذٌ تا در صًر

ضذ اوتخااب پىال

سااایت ،تاااسار فاازيص ،اتشارَااای

تمامی ویاسَای صاحة پىل را تز اساس

یک ي دي مُزپل ،امکان تُزٌ گیازی اس

مذیزیت ي درخًاست سااارص اس

سمان َای تعییه طذٌ پیادٌ ساسی می

دپارتمااان َااای تختتاای اس جملااٍ

دپارتمان َای تختتی تزای مذ

ومایذ.ایه خذما طامل ماًارد آماادٌ

تثلیغا  ،تیمٍ ي خاذما

ایىتزوتای ي

 1سال تٍ مظتزی ياگذار می گزدد

ساااسی ي مااذیزیت سااایت ،مااذیزیت

س ً،تزای يی فازاَم گازدد ي پاز اس

 .در ایه پىل مذیزیت پیادٌ ساسی

طثکٍ َای اجتماضی ،مظايرٌ ،تًلیاذ

درخًاساات َزمً ااًخ  ،خااذما اس

ي اجاازا تااٍ ضُااذٌ ی درخًاساات

مالتًا ،ارسال پیاماک تاٍ مخااعثیه،

عزیق پىل اختتاصی مظتزیان قاتال

کىىذٌ تًدٌ ي صاحة پىل وشاثت

تثلیغا

مظاتزی ،معزفای

تٍ تارگاذاری ي ماذیزیت صااالٍ

مالتً

سایت خًد اقذا می ومایذ.

تالقًٌ ي ...می تاطذ.
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مالتً

پیگیزی ي ارائٍ می تاطذ.

مظتزی تٍ سایز متقا ایان
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در این پکیج تماام اززارهاام مهرپال در ااتیاار مشاترم گارار رفتا و در هنگاام بزات ناام

متناسااب زااا نیاااز کسااب و کااار انتااااب ماای ااردد و در ایاان لا اات ماادیریت پناال ز ا
مشااترم اواهااد زااود و صااالزان ایاان کسااب و کارهااا تنهااا زااا پرداااات ی ا
ساالن از مجمو

ااویت

اززارها و ادمات انتاازی زهر مند اواهند شد.این اززارها شامل:
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سایت معزفی
کشة ي کار

لا

هااد

تثلیغ کا ي
خذما

پىل پیامک
( ) SMS

مجلٍ اختتاصی
تارگشاری ي
دریافت مىاقتٍ جُت تًلیذ
مالتًا
ي مشایذٌ

دستزسی تٍ
اتشارَای
اتًماسیًن،
،CRM
استاوذارَا ي
فُارس تُا

معزفی کا ي
خذما تٍ
مظتزیان تالقًٌ

هزینه حق عضویت ساالنه این پنل از طریق اینترنتی و یا پرداخت به حساب شرکت مقدور می باشد.
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دپارتمان َای
تختتی تیمٍ،
تثلیغا يIT
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در ایه ساارص مذیزان وشثت تٍ ياگذاری اجزا ي مذیزیت صاالٍ يب سایت خًد تٍ َمزاٌ سایز خاذما تاٍ
کارطىاسان مُزپل اقذا می ومایذ ،تٍ ضثارتی مُزپل مجزی درخًاست َای مظتزی تًدٌ ي تماامی ویاسَاای
صاحة پىل را تز اساس سمان َای تعییه طذٌ پیادٌ ساسی می ومایذ .خذما يب سایت مُزپل طامل ماًارد
سیزخًاَذ تًد.

آماد سازم و مدیریت صفل سایت مشتریان

1
آماد سازم و مدیریت شزک هام اجتما ی
شامل اینستا رام و ینکدین مشتریان

2
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معرفی در سایر سایت ها و
شزک هام اجتما ی همکاران

3

معرفی

تو ید ملتوا مرزوط ز صنف مشترم
گرار دادن آن در سایت

مشاور تلفنی و آنالین ز ا

اء

مشاور

4
10

5

تزلیغات ملصوالت (کاال و ادمات)
ا اء در زازار ا مهرپل

معرفی سیستمی ملصوالت ا
ز متقا یان زا قو

معرفی ملصوالت ا
تلگرام مهرپل

اء

اززارمدیریتی

فروش

دسترسی ز اتوماسیون ،مدیریت
ادمات مشترم ( ) CRM
استانداردها و فهارس زهاء

6

اء در اینستا رام ،ینکدین و

9

7
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مدیریت ارسال پیام

) )SMSز مااطزین

ارسال سیستمی مناگص و مزاید
ز ا ام سایت
7
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در حال حاضر مجمًعه مهرپل آمادگی ارائه خدمات  11گاوه تهه متهتریان خهًد را دارد تها تهر اسهاا اوتبهاب
متتری ،وسثت ته تروامه ریسی ي اجرای آن در جهت تامیه خًاسته های اقدام ومایدَ .مچىیه صاحثان کسهة
ي کار در صًرت اوتباب تمام گسیىه های  11گاوه ،می تًاوىد از مسایای زیر ترخًردار گردود:

اوتخاب کامل پکی یک ماٍَ
اوتخاب پکی سٍ ماٍَ
اوتخاب پکی طض ماٍَ

اوتخاب پکی

یکشالٍ

یک مظايرٌ تیظتز

 %5تخایف  +یکثار معزفی ا افی ردیف 11
 %7تخایف  +یکثار معزفی ا افی ردیف  + 11یکثار مظايرٌ ماساد

 %10تخایف  +یکثار معزفی ماساد ردیف  + 11دي تارمظايرٌ  +تُیٍ یک کلیپ
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ایه پىل تزای مُماوان مُزپل عزاحی طذٌ تا در صًر ضذ اوتخاب پىل یک ي دي مُزپل ،امکان تُزٌ گیازی
اس دپارتمان َای تختتی اس جملٍ تثلیغا  ،تیمٍ ي خذما ایىتزوتی ي س ً،تزای يی فازاَم گازدد ي پاز اس
درخًاست َزمً ًخ  ،خذما اس عزیق پىل اختتاصی مظتزیان قاتل پیگیزی ي ارائٍ می تاطذ.
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مىاف واطی اس حضًر کشة يکارَا در يب سایت مُزپل
افشایض فزيص ي درآمذs

مظايرٌ ي َمزاَی خثزگان

فزصت ایذٌ آل تزای
گشتزص کشة ي کارَا

معزفی سیشتمی
اضضا تٍ
مالتً
متقا یان تالقًٌ
مُزپل در راستای رسالت خًد،
تالص می ومایذ تا مه ایجاد
آگاَی تٍ اضضای سایت وشثت تٍ
خلق ارسص تزای تمامی کشة ي
کارَای ضضً خًد َمت گمارد .اس
جملٍ مىاف ي ارسطی کٍ تزای
اضضای خًد فزاَم ومًدٌ است
ضثارتىذ اس:

تزوذساسی حزفٍ ای

طىاخت وقاط قً
ي عف رقثا
کاَض َشیىٍ َای
تثلیغا ي تاساریاتی

ضذ ویاس تٍ ویزيی
 ITي تثلیغا
تاسدیذ تُتز در
مًتًرَای
جشتجًگز ایىتزوت
ضذ ویاس تٍ عزاحی سایت
ي َشیىٍ َای متزتة تز آن

امکان معزفی
کشة ي کار خًد
در یک تاسار
تشرگتز
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دستزسی تٍ عیف
گشتزدٌ ای اس خزیذاران ي
فزيطىذگان
افشایض تاسدیذ در طثکٍ َای
اجتماضی لیىکذیه ي ایىشتاگزا
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مذیزان ي صاحثان مالتز کشة ي کارَای تًلیذی ،پیماوکاری ،ماذیزیت ي خاذما ،
تامیه کىىذگان ماطیه آ

تخض سًا

ي تجُیشا ي فزيطگاٌ َا می تًاوىذ سًا

خاًد را اس

متذايل در سایت مُزپل تٍ آدرس  www.mehrpol.comي یاا اس

عزیق تماس تلاىی ،ایمیل ي یا ارسال پیا تا کارطىاسان مُزپل تزقزار ومایىذ.
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