بسمه تعالی

با سالم
احتراماً به استحضار می رساند گروه تبلیغاتی ایده با سابقه ای درخشان و با در اختیار داشتن کادری مجرب و
حرفه ای در عرصه تبلیغات با افتخار آماده ارائه خدمات هرچه بهتر به شرکت ها و سازمان ها می باشد .به پیوست
رزومه و نمونه ای اجمالی از محصوالت و خدمات گروه تبلیغاتی ایده خدمتتان تقدیم می گردد .گروه تبلیغاتی
ایده مجری طرح های مختلف تبلیغاتی از شما دعوت بهم رسانید تا برای دریافت اطالعات بیشتر و یا مشاوره در
محل شرکت حضور بعمل آورید و یا در صورت صالحدید دستورات الزم را در خصوص برقراری جلسه ای به
منظور هماهنگی های الزم در خصوص بررسی راهکارهای همکاری فی ما بین جنابعالی مبذول فرمائید.
قبال از لطف جنابعالی در این زمینه بسیار سپاسگزاریم.

با تشکر
گروه تبلیغاتی ایده

گروه ایده متشکل از:




دپارتمان عکس ،فیلم و تیزر
دپارتمان طراحی و چاپ
د پارتمان سایت و سئو و شبکه های اجتماعی



دپارتمان همایش و سمینار



دپارتمان غرفه سازی

رزومه برخی از فعالیت های گروه ایده با برخی از سازمان ها ،ارگان ها ،برندها و شرکت های دولتی و خصوصی:





























شورای نمایندگی اهل تسنن در بیت رهبری
حامی مالی و برگزار کننده جام جهانی فوتسال هنرمندان جهان در استودیوم آزادی اسفند ماه 1393
حامی مالی نهمین کنفرانس بین المللی برند اسفند 1394
حامی مالی اولین دوره همایش بین المللی خلیج فارس1395
وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی
طراحی وب سایت شرکت مستر پی اولین نماینده رسمی مسترکارت در ایران
وزارت آموزش و پرورش
وزارت تعاون
وزارت جهاد کشاورزی
سازمان حفاظت محیط زیست
سازمان حمل و نقل ترافیک
سازمان خصوصی سازی
طراحی وب سایت موسسه نیکوکاری برین
جمعیت هالل احمر
سازمان بازیافت و تبدیل مواد
سازمان هوا و فضا
طراحی وب سایت شرکت آتیه سازان بیمه سامان
طراحی وب سایت تعاونی کیمیا مارکت
شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران
شرکت آب وفاضالب استان تهران
ستاد توسعه فناوری نانو
اداره بنادر و کشتیرانی
انجمن خیرین راه و ترابری
بانک کشاورزی
بانک ملی ایران
بانک صادرات
بانک دی
طراحی وب سایت فروشگاه آی سی ام اس







































طراحی وب سایت شرکت ایده پویش مهاب
شرکت پاناسونیک
شرکت زیمنس
شرکت سانیو
شرکت پفک لینا
شرکت تیدی دارو
شرکت سبحان انکولوژی
شرکت دارویی فارما شیمی
شرکت سک سک
شرکت ریزموج سیستم
طراحی وب سایت ذهن خوب
شرکت تصویر دنیای هنر
فرودگاه استانبول
شرکت ایران خودرو
شرکت نفت ایرانول
طراحی وب سایت شاپ
شرکت سها
خیریه برین
شرکت داروسازی کیمیا فام
شهرک سرمایه گذاری سپه
بستنی دومینو
کارخانه سیمان خاش
لوازم خانگی Chopper
همراه اول
کارخانه سیمان هرمزگان
طراحی وب سایت خبرگزاری افکار
کارخانه آلمینیوم جنوب
Tissot
Swatch
Victorinox
شهرداری تهران
تجهیزات ساختمانی عامرکو
طراحی وب سایت رویش ملت
فوالد امیرکبیر کاشان
تبلت و موبایل Dimo
شهرداری های استان تهران
هتل نیلو






















شرکت سینره
آتیه سازان بیمه سامان
تله کارت بانک دی
طراحی وب سایت باشگاه مشتریان بانک دی (تلکارت)
بیمه عمر سامان
مسترکارت
هتل فرشته
اغذیه زنجیره ای نشاط
شرکت ساختمانی تیفانی
طراحی وب سایت بیمه سامان ( آتیه سازان)
شرکت KDS
روغن موتور بیدومکس
پارک فن آوران پردیس (ریاست جمهوری)
هواپیمایی تابان
سازمان هواپیمایی کشور
دوریس آسمان
I30MS
چای عطا
مجموعه رستوران های آفرفود
شرکت ثرمه ایرانیان



شرکت یورومیت فرانسه



نفت بهران

و ده ها پروژه موفق اجرایی......
امیدواریم تا بتوانیم در خدمت شما سرور گرامی برای بهتر دیده شدن آن مجموعه گرانقدر باشیم.

با تشکر
گروه تبلیغاتی ایده

