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تِ شکلی هتوایز ٍ در هیاى شلَغی ٍ در ّن ریختگی تااارر ٍ تاا رٍه ّاا      مهزپل       

ًَیي هعرفی کسة ٍ کارّا تَرًستِ رست تا رررئِ یک هاذ  یکاارهاِا رک ار ًیااّاا  یاک      

کسة ٍ کار رر تر رساس رٍلَیات ا در دساترس تاَدى ا ررارى تاَدى ٍ تاا فراای فررتار را        

ا رقبای فررتار را   تمایزش  شوا ًیز هی تَرًیذ تا رفویٌاى خاافر ٍ تاا   . دیگررى هرتفع سااد

 .کساااااة ٍ کاااااار خاااااَد رر تاااااا هْر ااااا   غااااااا ًواییاااااذ     توسااااا   

  

 مهرپل 
 شروعی برای کسب و کار ناب    

https://www.facebook.com
https://www.linkedin.com/
https://twitter.com/
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 مهزپل شزوعی بزا  کسب و کیر نیب

شنیسااایزی نمیسمیاااخززیارزش  ارس   

پیزداررهوشمندسیس  فزآزنادهیر بهباو    

سطح رقیبت پذزز  و توانمندسیس  بنگیه 

 هی  اقخصی   کیور

 www.mehrpol.comمهزپل ب  آ رس 

زکپیرچ  و بشرگی فزاهم آور ه است و بیسار ر 

ب  کسب و کیرهی اجیسه ممدهد تی  ر ازن بیسار 

حضور پمدا کنناد و بای ارتبای  و تبای        

تجیر   ر ازن بیسار بشرگر کسب و کیر زاو   

عاووه باز آا مهزپال    . را توس   ببخیاند 

بزتززن ابشارهی  مور  نمیس کسب و کیرهای را  

 ر ازخمیر آنهی قزار می  هد تی بدوا  غدغ  

بخوانند تنهی با  ت ای ی کساب و کایر زاو       

 . بمیندزیند

ضمن ازجای  فضایزی منیساب بازا      سیزت 

انجیم م یمو ر اس بمن بز ا زوء اطوعای   

جیمع و زکپیرچ   ر ارتبی  بی صنیزع مخخشف 

است تی کیربز بخواند  ر زک محمط تخصصیر 

 اذا شازکت   .انخخیب آگیهین  را تجزب  نمیزد

آرنی مهزپل بی ارائا  سابکی ناوزن موجاب     

همکیر  بمیخز شزکت های و موسسای  بای    

زکدزگز و رشد تجیر  و زادمی  آنهای  ر   

 . جهت فزو  کی  و زدمی  زواهد شد

 ر کیور و ارائ    B2Bکسب جیزگیه و موق مت بزتز 

 زدمی  زکپیرچ  و هوشمند ب  بنگیه هی  اقخصی    

اندازچشم   

اهداف 

 مهرپل

 ماموریت

معرفی 

 مهرپل

 شعار مهرپل

www.mehrpol.com 

https://www.facebook.com
https://www.linkedin.com/
https://twitter.com/
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هااذیریتیا ٍب سااایت هْر اا  دٍ هااذ  تاارر  ا ااَر شاارکت ّااا  تَلیااذ ا  یواًکار اخااذهاتی ا         در 
 :هَسساتافرٍشگاّْاا تاهیي کٌٌذگاى در ًظر گرفتِ شذُ رست کِ در ردرهِ تِ  ى رشارُ هی ًوایین

در ریااي ساافاره هت اساای ًسااثت تااِ ٍرگاا رر  ر اارر ٍ  

خَد تِ ّوررُ سایر خذهات تِ ٍب سایت هذیریت صفحِ 

کارشٌاساى هْر   رقذرم های ًوایاذا تاِ رثاارتی هْر ا       

هجر  درخَرست ّا  هشاتر  تاَدُ ٍ توااهی ًیااّاا      

صااة  ٌ  رر تر رساس اهااى ّاا  تعیایي شاذُ  یاادُ      

در ریي تخش خاذهات ٍتساایت هْر ا     . ساا  هی ًوایذ

شاه  هَررد  هادُ ساا  ٍ هذیریت سایتا هذیریت شثکِ 

ّا  ر تواریا هشاٍرُا تَلیذ هحتاَرا ررساا   یاهاک تاِ     

هخافثیيا تثلیغات هحصَالت هشتر ا هعرفی هحصَالت 

 .هی تاشذ... هشتر  تِ سایر هت اسیاى تال َُ ٍ

در ریي سفاره تواهی خذهات ٍتسایت هْر   را 

 ولااِ صاافحِ سااایتا تاااارر فاارٍها رتزررّااا   

هذیریتا ٍ درخَرست سفاره را د ارتوااى ّاا    

تر رساس درخَرسات  سا   1تخصصی ترر  هذت 

در ریي  ٌا  هاذیریت   . هشتر  ٍرگ رر هی گردد 

 یادُ ساا  ٍ ر رر تِ رْذُ   درخَرست کٌٌاذُ  

تَدُ ٍ صااة  ٌ  ًسثت تِ تارگ رر  ٍ هذیریت 

 .صفحِ سایت خَد رقذرم هی ًوایذ

https://www.facebook.com
https://www.linkedin.com/
https://twitter.com/
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دسترسی به 

ابزارهای 

اتوماسیون،          

CRM ،

استاندارها و 

  فهارس بهاء

مجله اختصاصی 

 جهت تولید محتوا

بارگزاری و 

دریافت مناقصه 

 و مزایده

 پنل پیامک 

 (SMS ) 

سایت معرفی 

 کسب و کار

R L 

تبلیغ کاال و 

 خدمات

معرفی کاال و 

خدمات به 

 مشتریان بالقوه

دپارتمان های 

تخصصی بیمه، 

 ITتبلیغات و

M 
H 

 

مدددیریت پنددل هدد   هددد   ایننن پجننیا تمننار ابزارهننای مهرپننل در اختیننار مشننتری قننرار گرفتننه و در 

صاحبان این  کسب و کارها تنها با پرداخت ینک حنع عینویت سناالنه از و  خواهد بود مشتری

 :این ابزارها شامل.مجموعه ابزارها و خدمات مهرپل بهره مند خواهند شد

 .تومان بوده که از طریع اینترنتی و یا پرداخت به حساب شرکت مقدور می باشد 970.000هزینه حع عیویت ساالنه این پنل  

https://www.facebook.com
https://www.linkedin.com/
https://twitter.com/
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1 

سایت مشتریانآماد  سازی و مدیریت صفح    

آماد  سازی و مدیریت شهک  های اجتما ی 
 شامل اینستاگرام و لینکدین مشتریان

تولید محتوا مرهوط ه  صنف مشتری 
 قرار دادن آن در سایت

(  کاال و خدمات)تهلیغات محصوالت 
 ا ضاء در هازارگا  مهرپل

معرفی سیستمی محصوالت ا ضاء 
 ه  متقاضیان هالقو 

معرفی محصوالت ا ضاء در اینستاگرام،لینکدین و 
 تلگرام مهرپل

4 

2 

6 

5 
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 معرفی

 فروش

11 

10 

9 

 مشاور 

 اهزارمدیریتی

 مشاور  تلفنی و آنالین ه  ا ضاء

دسترسی ه  اتوماسیون ،مدیریت 
(   CRM) خدمات مشتری 

 استانداردها و فهارس ههاء

 مزاید ارسال سیستمی مناقص  و  8
 ه  ا ضای سایت  

 ه  مخاطهین ((SMSپیامک مدیریت ارسال 

معرفی در سایر سایت ها و  3
 شهک  های اجتما ی همکاران

ًسثت تِ ٍرگ رر  ر رر ٍ هذیریت صفحِ ٍب سایت خَد تِ ّوررُ سایر خاذهات تاِ کارشٌاسااى    هذیررى در ریي سفاره 

هْر   رقذرم هی ًوایذا تِ رثارتی هْر   هجر  درخَرست ّا  هشتر  تَدُ ٍ تواهی ًیااّا  صااة  ٌ  رر تار رسااس   

هْر   شاه  هَررد  هادُ ساا  ٍ هذیریت ٍب سایت در ریي تخش خذهات . اهاى ّا  تعییي شذُ  یادُ ساا  هی ًوایذ

سایتا هذیریت شثکِ ّا  ر تواریا هشاٍرُا تَلیذ هحتَرا ررسا   یاهک تاِ هخاافثیيا تثلیغاات هحصاَالت هشاتر ا      

 .هی تاشذ... هعرفی هحصَالت هشتر  تِ سایر هت اسیاى تال َُ ٍ

https://www.facebook.com
https://www.linkedin.com/
https://twitter.com/
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گانه به مشتریان را دارد کنه بنر اسناس انتخناب  11در حال حایر مجموعه مهرپل آمادگی ارائه خدمات 

صناحبان  .نمنودمشتری نسبت به برنامه ریزی و اجرای آن در جهت تامین خواسته هنای مشنتری خواهند 

 :گانه، می توانند از مزایای زیر برخوردار گردند 11کسب و کار در صورت انتخاب تمار گزینه های 

 

 11یکهار معرفی اضافی ردیف + تخفیف % 5  در صورت انتخاب پکیج س  ماه       

 یکهار مشاور  مازاد+  11یکهار معرفی اضافی ردیف + تخفیف % 7   در صورت انتخاب پکیج شش ماه    

 تهی  یک کلیپ + هارمشاور  دو +  11ردیف مازاد یکهار معرفی + تخفیف % 10   در صورت انتخاب پکیج  یکسال     

https://www.facebook.com
https://www.linkedin.com/
https://twitter.com/
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فرصت اید  آل هرای 
 کارهاگسترش کسب و 

s فروش و درآمدفزایش ا  

ایهرندسازی حرف    

 در وب سایت مهرپلوکارها منافع ناشی از حضور کسب 

مهرپل در راستای رسالت خود، 

تالش می نماید تا ضمن ایجاد 

آگاهی ه  ا ضای سایت نسهت ه  

خلق ارزش هرای تمامی کسب و 

از . کارهای  ضو خود همت گمارد

جمل  منافع و ارزشی ک  هرای 

است ا ضای خود فراهم نمود  

 : هارتند از

معرفی امکان 
کسب و کار خود 
در یک هازار 

 هزرگتر

شناخت نقاط قوت 

 و ضعف رقها

کاهش هزین  های 

 تهلیغات و هازاریاهی

هازدید در شهک  های افزایش 

 اجتما ی لینکدین و اینستاگرام

دسترسی ه  طیف 

گسترد  ای از 

 خریداران و فروشندگان

نیاز ه  طراحی سایت و  دم 

 هزین  های مترتب هر آن

سیستمی معرفی 

محصوالت ا ضاء ه  

 متقاضیان هالقو 

  نیروینیاز ه   دم 

IT   تهلیغاتو 

ههتر در هازدید 

موتورهای 

 جستجوگر اینترنت

 و همراهی خهرگان مشاور  

https://www.facebook.com
https://www.linkedin.com/
https://twitter.com/
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 شروع کن
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