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باوریماینبرما!همیارینههمکاری
یباورتوانمیتعاملوهمیاریباکه

برندیکمخاطبانذهندرقوی
مارکتینگدیجیتالآژانس.ساخت
ماشبرندصدایلحنوجنسشایگان

.رساندمیمخاطبانشگوشبهرا
،دانشهدف،بهرسیدنبرایشایگان
تخصص

شایگاندرباره
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About
Shayegan

ودادهقرارهمکنارراتجربهو
.شماستبرندبهپیوستنآماده

گراهنتیجکامالرویکردیکباشایگان
محتوایتولیددرباالحساسیتو

دتولیبرایتالشدرهموارهپرتعامل،
ردکهخوشحالیم.استماندگاراثری

دنششایگانیشدندیجیتالیمسیر
.ایدکردهانتخابرا



شمامخاطبینباتصویربگذارید
انندتومیتصاویر.بگویدسخن

روزیپیبرایشماسالحقویترین
.ندباشتبلیغاتیهایرقابتدر
بهپیامانتقالراستایدر

تعاملحسایجادومخاطب
ایجادتبلیغ،ومخاطببین

تواندمیایحرفهتصاویر
اشمبرندبرایراپیروزیعوامل
نشدبرندهمسیرما.آوردفراهم

.کنیممیترسیمرا

Persian Foolad
Industrial film
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ام.استخالقانهوماندگاراثرهایایجادمارویکرد
مخاطبانبهرادرستتبلیغدرست،زماندر

طرحهایدربایدخالقیت.دهیممینشاندرست
راثیکایجاددنبالبهوقتهیچما.بزندموجما

وطرحهرکنیممیسعیونیستیممعمولی
داشتههاییدلیلوهاداستانماازایایده

ازعالیونظیربیتجربهیک!شنیدنیباشند
برایگرانتیجهرویکردیباشدنشایگانی

داریمقصدما.زدخواهیمرقممشتریانمان
شایگانفرهنگ.شویمشمابرندتیممهمترینوبهترین
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Our
Culture
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شایگاننگاه
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Our 
View

.استگیرایینتیجهمابینیجهان
وتحقیقنیازمندگیرینتیجه
جزییاتوبرندموضوعدرتوسعه
ادایجپیدرما.استبازارشدرنهفته
.هستیمبازاررهبرعنوانبهبرندی
زاجدیدیطیفشاملروپیشمسیر
دبرنفرآینددریکپارچهخدماتارائه

.استفروشوسازی



یامپانتقالخالقانه،اثرتولید
تثبتوزمانکوتاهتریندر

مخاطبین،ذهندربرند
وتخصصیرویکردیازهمگی
.آیدمیوجودبهتجربی
اثریکتولیدازهدف

اطمینانحسایجادخالقانه،
آگاهیافزایشکناردربرنداز
شایگان.استبرندآناز

یدنرسبرایشایستهانتخابی
.برندهاستقلهبه

Azar Makaron
Teaser
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نشایگاتخصص
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Expertise & 
Knowledge

درنشایگامارکتینگدیجیتالآژانس
اییاعضبازاریابی،وسازیبرندراستای

دریاحرفهوباالتخصصوکیفیتبا
ابماتیم.داراستخودهایدپارتمان
رویکردباخالقونوهایاندیشه

بازخوردیدنبالبهشدهسازیبومی
.بودخواهدشمابرندبرایمناسب

DBA برنداستراتراتژیکبازاریابی
اطالعاتفناوریوآنالینتجارت

مارکتینگدیجیتالخدمات
سازیفیلموکارگردانی

سازیانیمیشن
عکاسی
گرافیک

برنداندازیراهومشاوره



شایگانمهارت
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Proficiency

معنیبهدهخدالغتفرهنگدرمهارت
یزبردست واستادیوکاردررساییوزیرکی
بهایاستیادگیریقابلیتیکمهارت.است

نیبیپیشیاانجاماستعداددیگرعبارتی
امواستانرژیوزمانصرفحداقلبانتایج

اشارهشایگانتیمیهایمهارتبهاینجادر
.کنیممی

روابط عمومی باال تجزیه و تحلیل مسائل

استانداردهای جهانیکنترل و مدیریت پروژه



خدمتبهراگرافیکموشن
مدتدربتوانیمتاگرفتیم

شکلیبهکوتاهتر،زمان
هبراپیامبیشترینگیراتر،

حتی.دهیمانتقالمخاطبین
بهمارانیستکهچیزیآن

ازگیریبهره.آوریممیوجود
درجهانیروزاستانداردهای

تیزرهایساختوتولید
زاانیمیشنوگرافیکموشن
شایگانآژانسهایویژگی
.است

ManoPark
Motion Graphics
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شایگانارزش های 
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Our Values

پذیریمسئولیتوتعهد

هکاستپذیریمسئولیتازحدودیتعهد
وخوداهدافقبالدرشایگانتیم

آژانساعضایتالش.داردمشتریانش
نجامابرهموارهشایگانمارکتینگدیجیتال

بهدستیابیوعملکردبهترینارائهو
.استمشتریانبرایشدهتعییناهداف

COMMITMENT & RESPONSIBILITY

خشنودیورضایت

بهترینبهرسیدنکهباوریماینبرما
ومهارتوتخصصازفراترچیزینتیجه
کهچرا.استعشقآنوداردنیازتجربه

اعدیتصاینتیجهعشقکناردرکارترکیب
بهمنجرامراینکهداشتخواهدبردر

.دشخواهدمشتریانوشایگانتیمرضایت

SATISFACTION

ایحرفهرفتار

ایمبنبرشایگاندرایحرفهرفتارواصول
یناشایگان.گیردمیشکلطرفهدواحترام
شدهمشخصچهارچوباساسبررااصول

خودمدیریتیواجراییتیمدروتدوین
رویکردیکاین.استکردهنهادینه

.استایحرفهامادوستانه

PROFESSIONAL ATTITUDE



شایگانویژگی های 
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Features

ادهاستفقدرتمانتمامیازهاپروژهتمامیدر
اهدافپیشبردراستایدر.کردخواهیم
درشدهاعالمهایویژگیتمامیمجموعه

لیغاتتبوبازاریابیبرندینگ،هایپروژهکلیه
.استشدهتعیینتیموظایفاصلیجزء

KNOWLEDGEABLE AVAILABILITY

MANITORING & 
TRAINING

ON TIME

وتجربهروز،دانشازگیریبهره
اصولیشیوهبهخدماتارائهدرمهارت

بمناساطالعاتیسطوحبهدسترسی
ودبرنبازار،آنالیزوتحلیلمنظوربه

مشتریان

انجامازپیشمحتواییتقویمارائه
اساسبراجرابهپایبندیوپروژه
برنامه

آنالیزوکارهاانجامحسنبرنظارت
آموزشهمراهبهپروژهاجرایروال

نیازصورتدرکارفرماپرسنل



شکلاصلدواساسبرشایگان
دوموگرایینتیجهاولگرفت،
آنطوریبرند،صدایولحننمایش

هرانشایگ.باشدبرندشایستهکه
چوناست،یادگیریحالدرروز

یمهماصلتغییر،کهاستمعتقد
نشایگا.اوستزندگیفلسفهدر

یشخصیت دارایصمیمی،خونگرم،
کنندهتحلیلوپذیرچالشقوی،
راحتمخاطبانشباشایگان.است

الدنببهشایگان.کندمیصحبت
دیگرانوخودبینسینرژیایجاد
ودلسوزدقیق،وگرتحلیل.است

درهمیشهواستکوشسخت
.رشدحال

Our Brand
Personality



شایگانخدمات مشاوره ای 
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Consulting Services
برندشعارونامانتخاب
سازمانیهویتطراحیوساخت
قبار بامقایسهدربرندسازیجایگاهتدوین

برندذهنینقشهتدوینواستخراج
نیکانو گروهوفکریطوفانجلساتبرگزاری
تبلیغاتیمشاوره
فروشسناریویتدوین

بازارتحقیقاتاجرایوانجام
برنداستراتژیتدوین

برندمعماریتدوین
محصولاستراتژیتدوین

یکپارچههویتتدوین
تبلیغاتیکمپینتدوین

دیجیتالوآفالینبازاریابیبرنامهتدوین



شایگانخدمات برندسازی 
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Branding Services
سازیبرندمشاوره
برندکاراکترطراحی
الدیجیتفضایدربرندحضورریزیبرنامه
اینترنتدربرندحضوربرایسازیمعیار

بولتناجرایوطراحی
چاپ

بوکبرندساخت

لوگوتایپولوگوطراحی
سازمانیرنگتعیین

بروشوروکاتالوگ
بندیبستهوجعبهطراحی

اداریاوراق
تبلیغاتیبنرهایوبیلبوردطراحی

برندهویتطراحی



هحرفراهکاریسازیانیمیشن
لپتانسیپروموشنبرایای

نمایشباهمراهبرندهای
فردبهمنحصرهایویژگی

باشایگان.باشدمیبرند
هایانیمیشنتولید

رامناسبمسیریتبلیغاتی
میقرارهابرندرویپیش
عالیت مسیردربتوانندتادهد
.بردارندقدم

IAG Group
Animation
1397



نشایگاخدمات مارکتینگ 
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Marketing Services
ریمارکیتنگ

دیجیتالبازاریابیهایکمپیناجرای
مارکتینگدیجیتالاستراتژیتدوین
نگمارکتیصنعتدرکارفرماپرسنلآموزش
ایمیلیبازاریابی
معرفبازاریابی

پلنمارکتینگطراحی
جستجوموتورهایدربازاریابی

محتوابازاریابی
درونگرابازاریابی

اجتماعیهایشبکهدربازاریابی
ویدیوییبازاریابی



انشایگخدمات تبلیغاتی 
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Advertising Services
ویدیوییتبلیغات
دیجیتالفضاهایدرتبلیغات
انیمیشنوتبلیغاتیهایتیزرساخت
تبلیغاتیعکاسیوصنعتیعکاسی

نتلویزیو ورادیوفضایدرتبلیغاتاکران
محیطیتبلیغاتاکران

تبلیغاتیبرنامهطراحی
تبلیغاتیهایکمپیناجرایوطراحی

جستجوموتورهایدرتبلیغات
اجتماعیهایشبکهدرتبلیغات

پربازدیدسایتهایدرتبلیغات
هااپلیکیشندرتبلیغات



پربسیارنقشاجتماعیهایشبکه
هر.دارندماروزمرهزندگیدررنگی
45متوسططوربهاینترنتیکاربر

واینستاگرامدرراخودزماندقیقه
ندگذرامیاجتماعیهایشبکهسایر

نکرداندامعرضبرایفرصتیاینو
انندبتوقویحضورباتاهاستبرند

خودبرایرابازارازبیشتریسهم
.بیاورندبدست

Multi Brands...
Social Media Marketing
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Shayegan Agency
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Our Clientsانشایگبرخی مشتریان 



شایگانی شو

Shayegan Agency

Contact Us
۰۲۶۳۴۴۹۲۳۴۲

۰۹۱۲۰۵۳۸۷۷۶
info@shayegan.net

۸، واحد ۴کرج، جهانشهر، کسری جنوبی، کوچه نژاد فالح، ساختمان مروارید، طبقه :آدرس


