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یک زین اس کارؽٌاعاى حَسُ دیجیسال ٍ فضای هجاسی ,گزافیک,
تاساریاتی ٍ زثلیغاذ ,تزًاهِ ریشی ٍ گزدؽگزی ّغسینّ .غسِ اٍلیِ ها را
اعضای گزدؽگزی خشؽکی ٍ حَسُ دیجیسال در عال  1396راُ اًذاسی
کزدًذ ٍ عدظ تا ؽٌاخر ٍ هغالعِ ًیاسّای تزًذیٌگ ٍ تاساریاتی
داخلی ٍ تیي الوللی حَسُ درهاًی ٍ تا تْزُ گیزی اس زجارب ,رٍاتظ ٍ
هْارذ ّای تِ دعر آهذُ گذؽسِ ,زَععِ خذهاذ تِ صَرذ زخصصی
ٍ حزفِ ای ٍ تا عٌَاى  SOSرا عولی ًوَدین.

چِ خدهاتی ازائِ هی دّین؟
خذهاذ حزفِ ای ها تِ هؾسزیاى خَػ فکزهاى ؽاهل هَارد سیز اعر:
 .1خذهاذ دیجیسال هارکسیٌگ ٍ هذیزیر فضای دیجیسال
 .2خذهاذ تزًذیٌگ ٍ تاساریاتی تیي الوللی
 .3خذهاذ زغْیل گزدؽگزی عالهر
 .4خذهاذ هؾاٍرُ ,تزًاهِ ریشی ٍ اجزای زَععِ کغة ٍ کار درهاًی
زین  sosدر ّزیک اس تخؼ ّا تا هغالعِ ٍ ؽٌاخر ًیاسّای هزکش درهاًی
ؽوا ,اتسذا راّکارّای هخسلف را تزرعی ٍ عدظ تزًاهِ ریشی دقیق ٍ

خدهات ها بسای چِ کساًی هفید است؟

سهاًثٌذی ؽذُ تزای ّز عزٍیظ را تِ ؽوا ارائِ هی کٌٌذ ٍ تعذ اس آى,

ها ضوي زوزکش تز حَسُ درهاى ,تا تزرعی ٍ هغالعِ جاهعِ ّذف ٍ تا تْزُ

هزحلِ اجزا تِ دقر آغاس هی گزدد.

گیزی اس رٍػ ّای عٌسی ٍ هذرى ٍ ایذُّای خالقاًِ ,در زَععِ کغة ٍ
کار داخلی ٍ خارجی خشؽکاى هحسزم ٍ هزاکش درهاًی فعالیر هی کٌین.
خشؽکاى ,دًذاًدشؽکاى ,دارٍخاًِ ّا ,کلیٌیک ّای درهاًی ٍ تیوارعساًْا,
اگز تِ دًثال هسفاٍذ عاسی اصَلی هزکش درهاًی خَد ّغسیذ ,اگز تِ دًثال
حضَر یا ارزقای جایگاُ خَد در تاسار گزدؽگزی تیي الوللی ّغسیذ یا اگز
تِ صَرذ کلی تِ دًثال زَععِ کغة ٍ کار درهاًی زاى ّغسیذ ,تا هازواط
تگیزیذ!

تیم بین

تین بیي الوللی بسًدیٌگ ٍ تبلیغات  sosبا بْسُ گیسی اش هطالعات جاهعِ شٌاختی ٍ زٍش ّای باشازیابی ٍ تبلیغات هدزى ٍ سٌتی
حَشُ دزهاى  ,پایِ گرازی خالقاًِ  ,صحیح ٍ حسفِ ای بسًد شوا زا اًجام ٍ پس اش آى با باالتسیي باشدّی هوکي اهَز تبلیغات داخلی
ٍ بیي الوللی بسًد هطب ٍ هسکص دزهاًی شوا زا بسًاهِ زیصی  ,طساحی  ,اجسا ٍ هدیسیت خَاّد کسد.
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بسًدیٌگ پصشکی
.1
.2
.3
.4
.5
.6

زذٍیي اعسزازضی تزًذیٌگ
عزاحی لَگَی حزفِ ای
عزاحی ٍ زَععِ ٍب عایر چٌذستاًِ تا اهکاًاذ ٍ ٍیضگی ّای هٌحصز تِ فزد
تْیٌِ عاسی عایر در هَزَرّای جغسجَ ()SEO
اهٌیر ٍب عایر
تْیٌِ عاسی ؽثکِ ّای اجسواعی ()SMO

 .7هذیزیر ؽْزذ ()REPUTATION MANAGEMENT
 .8هؾاٍرُ ٍ اجزای عاهاًِ ارزثاط تا تیوار ()PRM
.9

آهَسػ ٍ زَاًوٌذعاسی هْارذ ارزثاعی خزعٌل هغة عی کارگاُ آهَسؽی

 .10عزاحی ٍ چاج تزٍؽَر ٍ کازالَگ چٌذ ستاًِ
 .11عزاحی چاج عر اداری حزفِ ای (کارذ ٍیشیر ,عزتزگً ,غخِ ,خاکر)

باشازیابی ٍ تبلیغات پصشکی
.1

زذٍیي اعسزازضی تاساریاتی

.2
.3

تاساریاتی تیي الوللی تا ّذف جذب گزدؽگز درهاًی اس کؾَرّای ّذف
عزاحی ٍ اجزای کودیي ّای زثلیغازی داخلی ٍ تیي الوللی

 .4تْیٌِ عاسی حزفِ ای عایر در هَزَرّای جغسجَ ()SEO
 .5زَلیذ هحسَای هسٌی ٍب عایر
 .6زَلیذ خادکغر آهَسؽی  /زثلیغازی
 .7زَلیذ کلیح زصَیزی ّوزاُ تا فیلوثزداری اس هغة
 .8زَلیذ زیشر زثلیغازی گزافیکی
 .9رخَرزاص آگْی
 .10زَلیذ هحسَای ؽثکِ ّای اجسواعی

 .11زْیِ patient success story
 .12زثلیغاذ در ًؾزیاذ ٍ عایر ّای هعسثز
 .13ایویل هارکسیٌگ
 .14ایٌفلَئٌغز هارکسیٌگ
 .15زثلیغاذ تٌزی
 .16زثلیغاذ تز اعاط کلیک ()PPC

گسدشگسی پصشکی
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11

ّوکاری در گزدؽگزی خشؽکی
ّواٌّگی تا تیوار قثل اس عفز ٍ تزًاهِ ریشی اقاهر در ایزاى
اخذ ٍیشا ٍ تلیظ
ززًغفز سهیٌی ٍ فزٍدگاّی
رسرٍ ّسل
راًٌذُ اخسصاصی
هسزجن
خزعسار در صَرذ ًیاس
خزعسار کَدک ٍ هْذ کَدک در صَرذ ًیاس
زَر داخل ؽْزی ٍ تزٍى ؽْزی
ارزثاط هذاٍم تا تیوار خظ اس تاسگؾر تِ هثذا

با خدهات  SOSبسًد شوا بسای ّویشِ دز ذّي بیواز ثبت هی شَد ٍ عوال
با باشگشت بیواز بِ کشَز هبدا باشازیابی زایگاى دّاى بِ دّاى بسای بسًد
هطب ٍ هسکص دزهاًی تاى آغاش خَاّد شد.

زاُ ّای تواس با ها
 .1زواط زلفٌی تا ؽوارُ 02176296924
 .2زکویل فزم هؾاٍرُ در www.sosing.ir
 .3ارعال خیاهک تِ ؽوارُ 09017027776
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