آییننامه حمایت از ایجاد زیرساختهای تبلیغاتی و دیجیتال مارکتینگ
ستاد ویژه توسعه فناوری نانو

تعداد صفحات5 :

تاریخ صدور1399/03/21 :

شماره

تاریخ

نام و امضاء

نام و امضاء

نام و امضاء

ویرایش

ویرایش

تهیهکننده

تائید کننده

تصویبکننده

1

93/04/01

حسن قاسمی

احمد طالبیان

حامد افشاری

2

94/07/19

آرش کریمی نژاد

احمد گودرزی

حامد افشاری

3

97/09/21

محسن ابراهیمی

مهدی آلاحمد

حامد افشاری

4

99/03/17

محمدحسین اشرفی

مهدی آلاحمد

عماد احمدوند

آییننامه حمایت از ایجاد زیرساختهای تبلیغاتی و دیجیتال

شماره سند:
شماره ویرایش 03 :

مارکتینگ  -ستاد ویژه فناوری نانو

تـاریخ ویرایش 97/09/21 :

 -1مقدمه
یکی از راههای معرفی شرکت ،محصوالت و خدمات به مشتریان ،تهیه ابزارهای تبلیغاتی و اطالعرسانی ،تولید و انتشار محتوا و...
میباشد .انتخاب روشی بهینه بهمنظور دستیابی به حداکثر خروجی با صرف حداقل هزینه و زمان در تهیه ابزارهای تبلیغاتی یکی
از اولویتهای اصلی هر شرکت دانشبنیان میباشد.
 -2دامنه کاربرد
شرکتهای فعال در حوزه فناوری نانو و دارای تأییدیه نانومقیاس.
 -3مفاد آییننامه
ماده  :۱خدمات مشمول این آییننامه
 -1-1مشاوره تبلیغات و بازاریابی ،ایجاد وبسایت ،دیجیتال مارکتینگ ،طراحی و چاپ اقالم تبلیغاتی ،طراحی نشان تجاری ،تهیه
تیزر تبلیغاتی
ماده  :۲میزان حمایت
 -1-2حمایت از ابزارهای تبلیغاتی موردنیاز شرکتها ،پس از ارزیابی مطابق جداول پیوست ،در قالب زیر ارائه میگردد:
ردیف

عنوان خدمت

خدمات موردحمایت

میزان
حمایت

سقف حمایت

1

مشاوره تبلیغات و بازاریابی

یک جلسه مشاوره  2ساعته در محل موسسه

%100

یک جلسه در ماه

2

ایجاد وبسایت

خدمات ثبت دامنه ،فضای میزبانی ،طراحی و پشتیبانی فنی وبسایت
و طراحی اپلیکیشن

%50

 50میلیون ریال

3

دیجیتال مارکتینگ

تأمین محتوی ،سئو و بهینهسازی وبسایت ،کمپین تبلیغاتی ،بازاریابی
و انتشار محتوا ،رپورتاژ آگهی ،مدیریت شبکههای اجتماعی

%50

 50میلیون ریال

4

طراحی و چاپ اقالم تبلیغاتی

طراحی و چاپ کاتالوگ ،بروشور ،ست اداری و عکاسی صنعتی

%50

 50میلیون ریال

5

طراحی نشان تجاری

طراحی لوگو و نشان تجاری

%50

 5میلیون ریال

6

تهیه تیزر تبلیغاتی

تهیه تیزر تبلیغاتی ،موشن گرافیک و انیمیشن تبلیغاتی

%50

 50میلیون ریال

7

بسته خدمات

هریک از خدمات فوق با توجه به تجویز مشاور

%80

تا سقف تعیینشده
برای هر خدمت

تبصره  :1منظور از بسته خدمات ،خدماتی است که پس از ارزیابی وضعیت ابزارهای تبلیغاتی شرکت ،توسط مشاور تبلیغاتی
پیشنهادشده و اقدامات بعدی بهصورت یکپارچه طراحی و اجرا میشود .در این حالت سقف حمایت از هر خدمت تا  80درصد
افزایش مییابد.
تبصره  :2شرکت میتواند هریک از خدمات این آییننامه را بهصورت جداگانه مطابق با درصدهای حمایتی ردیف  1تا  6جدول باال
درخواست نماید.
 -2-2در صورت عدم ارائه فاکتور رسمی توسط کارگزار برای خدمات ردیف  2و  ،4شرکت میتواند با ارائه فاکتور معتبر مهر شده،
قرارداد منعقده و فیش واریزی ،از حمایت های مرتبط با این خدمات بهرهمند گردد .الزم به ذکر است در اینصورت حداکثر حمایت
قابل پرداخت برای هر ردیف تا سقف  20میلیون ریال کاهش مییابد.
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 -3-2سقف حمایت خدمت دیجیتال مارکتینگ برای هر شرکت در سال اول  50میلیون ریال ،سال دوم  40میلیون ریال و سال
سوم  30میلیون ریال میباشد .سایر خدمات مشمول این آییننامه برای هر شرکت یکمرتبه در سال و تا سقف حمایتی آن
خدمت میباشد.
تبصره  :3شرکت متقاضی پس از طراحی نشان تجاری میتواند از طریق آییننامه حمایتی راهاندازی کسب و کار و خدمات ثبتی-
حقوقی ،اقدام به ثبت نشان تجاری شرکت کند.
تبصره  :4متقاضی مختار است که برای استفاده از خدمات فوق ،از کارگزاران خارج از موسسه نیز استفاده نماید.
ماده  :3شرایط دریافت حمایت
 -3-1متقاضی باید درخواست خود را در سامانه  www.bizservices.irثبت نماید.
 -3-2جهت استفاده از ردیف  7بند  ،1-2یک جلسه مشاوره تبلیغات و دیجیتال مارکتینگ بهصورت رایگان برگزار میشود.
مشاور پس از بررسی وضعیت ابزارهای تبلیغاتی شرکت ،گزارش ارزیابی موارد بررسیشده را ارائه میدهد .شرکت میتواند بر اساس
ارزیابی صورت گرفته توسط مشاور ،اقدام به اصالح و بهبود هریک ابزارهای تبلیغاتی خود نماید.
 -3-3شرکتهای متقاضی دریافت خدمات این آیین نامه ،بایستی پس از چاپ ،تهیه و آماده شدن اقالم تبلیغاتی موردنظر (مانند
کاتالوگ ،بروشور و 5 ،)...نمونه از آن را بهمنظور ارزیابی نهایی و بررسی کارشناسان به موسسه ارسال نمایند.
تبصره  :2ارائه فاکتور رسمی شرکتی ،تصویر قرارداد امضاشده طراحی سایت و مستندات پرداختی شرکت بهمنظور اخذ
حمایتهای ذکرشده الزامی میباشد.
 -4-3سقف و درصد حمایت هریک خدمات فوق بر اساس نمره ارزیابی طبق جدول زیر تعریف میشود .توضیحات و جدول
ارزیابی مرتبط با هر عنوان خدمت در پیوست این آییننامه آمده است.
میزان حمایت موسسه

نمره ارزیابی هر خدمت از 10

 50درصد

8-10

 40درصد

6-8

 30درصد

4- 6

 0درصد

کمتر از 4
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پیوست ،روشهای ارزیابی هر خدمت:
 )1ایجاد وبسایت
خدمات مرتبط با این آییننامه شامل موارد زیر میشود:
 .1هزینه ثبت دامنه

 .3هزینه طراحی و ایجاد وبسایت

 .2هزینه فضای میزبانی

 .4هزینه پشتیبانی فنی

ارزیابی وبسایت شرکتها در سه حوزه فنی ،بصری و اقتصادی انجام میشود .جدول شاخصهای امتیازدهی در سه حوزه نامبرده
در ذیل مشاهده میگردد:
جدول :1ارزیابی حوزه اقتصادی وبسایتها

شاخصها

معیار امتیازدهی

دسترسی

منو اصلی -منوی اصلی وبسایت (کمتر از 6تب) -نقشه وبسایت -لینک برای محصوالت ،اخبار و خدمات ویژه

بهروز بودن

وجود بخش اخبار و اطالعات روز -وجود حداقل سه خبر با تاریخ حداکثر یک ماه -استمرار در خبررسانی -مقاله با محتوای
چندرسانهای بهروز -گزارش از رویدادهای برگزارشده

اطالعات تماس

دسترسی ساده به اطالعات تماس -اطالعات تماس کامل -نقشه -در اختیار داشتن ایمیل سازمانی

محصوالت و خدمات

وجود بخش محصوالت و خدمات و دستهبندی این بخش -قابلیت جستجو -دستهبندی به همراه جستجو و نظر کاربران

جابجایی بین صفحات

وجود منو وبسایت در تمامی صفحات -لینک صفحه اصلی در تمامی صفحات -لینک اشاره به باالی صفحه در انتهای
صفحات -نقشه وبسایت

هویت وبسایت

بهرهگیری از لوگوی شرکت ،رنگ و طرح سازمانی -شرکتهای همکار -لینک به وبسایت محصوالت نانو
( )nanoproduct.irو ستاد نانو و کریدور -مشتریان و نمونه کارها -درباره ما (اهداف ،چشمانداز و مأموریت)

تعامل مخاطبین

بخش تماس با ما -امکان ثبت اطالعات مخاطب در سایت -امکان ثبت نظر -وجود تاالر گفتگو

امکان جستجو

امکان جستجو در سایت -امکان جستجو در بخشهایی مختلف -قرارگیری باکس جستجو در محل مناسب

دستهبندی محتوا

اطالعات کاربردی -اخبار روز حوزه -اطالعات علمی

نگارش متون

این امتیاز توسط کارشناسان ادبیات و رسانه داده میشود

قابلچاپ بودن

امکان چاپ صفحات محصوالت و خدمات -امکان چاپ اخبار و مقاالت -امکان چاپ اطالعات تماس

چند زبانی

زبان فارسی -زبان دوم -زبان سوم

جدول :2ارزیابی حوزه فنی وبسایتها

شاخصها

معیار امتیازدهی

تطابق با استانداردها و توصیهها

استانداردهای  – W3Cتوصیههای  -usability.govاستانداردهای داخلی

فناوری و محل host

استفاده از  hostداخلی

مرورگری و هدایت

ساختار منو -نقشه سایت -امکان جستجو -مشخص بودن محل کاربر در سایت

قابلیت دسترسی

چند زبانی -پشتیبانی از مرورگرهای مختلف -Responsiveness -پشتیبانی از  -RSSثبت دامنههای مشابه

 SEOمقدماتی

متن برای عکس -ثبت در موتورهای جستجو -Header Tags -امکان جستجو برای محتوی پویاMeta Tags -
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جدول :3ارزیابی حوزه بصری وبسایتها

شاخصها
تعادل

الگوها

تناسب

هماهنگی

چشمانداز

تنوع

تأکید

تکرار

حرکت

نواخت

یکدستی
 )2طراحی و چاپ اقالم تبلیغاتی:
خدمات مرتبط با این آییننامه شامل موارد زیر میشود:
 .3طراحی و چاپ کاتالوگ و بروشور
 .4عکاسی صنعتی

 .1طراحی لوگو یا نشان تجاری
 .2طراحی و چاپ سربرگ و ست اداری
الزم به ذکر است هزینههای تهیه هدایای تبلیغاتی شامل حمایت نمیشود.
ارزیابی اقالم تبلیغاتی در دو بخش ظاهری /گرافیک و محتوایی موردبررسی قرار میگیرد که در جدول ذیل به آن اشارهشده است:
شاخصها

حوزه ارزیابی

تصاویر با وضوحباال
عکاسی صنعتی
فونت خوانا
سایز فونت متنها

ظاهری و گرافیکی

حجم متناسب بسته تبلیغاتی
کلیات طراحی (رنگبندی و المان)
متریال مناسب
سایز متناسب جهت حمل
معرفی و تاریخچه شرکت
ارائه امتیازات ،مجوزها و استانداردها (استاندارد و نماد و....
امکانات تماس
هدفگیری درست مخاطب
متن ساده ،روان ،قابلفهم و کامل (ساختاری و نگارشی)

محتوایی

دید مقایسهای در متن
ترکیب مناسب متن و تصاویر
دیتاشیت

Application
Features
Specification
Performance
Packaging & maintenance
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 )3دیجیتال مارکتینگ
تأمین ،نگهداری و بهروزرسانی محتوای وبسایت میتواند باعث متمایز شدن وبسایت شرکتها نسبت به سایر رقبا شود.
جلوگیری از کپی کردن مطالب از سایر سایتها و تولید و بروز رسانی محتویات ،سایت شرکت را به یک منبع اطالعاتی درزمینه
کاری خود تبدیل میکند  ،این موضوع عالوه بر تأثیر مفیدی که در بهینهسازی سایت دارد ،باعث افزایش و ایجاد مخاطبان خواهد
شد .همچنین انتشار محتوای موجود میتواند باعث شناخته شدن هرچه بیشتر محصوالت و خدمات شرکت شود.
خدمات مرتبط با این آییننامه شامل موارد :تأمین محتوی ،سئو و بهینهسازی وبسایت ،کمپین تبلیغاتی ،بازاریابی محتوا ،انتشار
محتوا ،رپورتاژ آگهی ،مدیریت شبکههای اجتماعی ،می باشد.
با توجه به انتخاب هریک از خدمات فوق توسط شرکت ،گزارشی از قبل و بعد انجام این خدمت مبنی بر تأثیر و بازدهی آن
دریافت و پرداخت بر اساس ارزیابی صورت گرفته انجام خواهد شد.

