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 قالب: فلت سام

 فعالیت اصلی مورد نظر است: 3در صفحه اول 

 آموزش -

 انتشارات -

 مشاوره -

 و تب های اصلی:

 درباره ما -تماس با ما -وبالگ -فروشگاه -مشاوره -انتشارات -کارگاههای آموزشی -صفحه نخست

فعالیت اصلی+ تبلیغ و لینک خرید محصول  3)داخل صفحه( توضیحات و لینکهای و در صفحه اصلی 

 + جدیدترین محصوالتآموزشی فعالکارگاه های + تبلیغ و لینک خرید پرفروش کتاب

 

 آموزشی کارگاههای

توسعه  -دوره های کسب و کار -وره های مدیریتید: (تبهایآیتم های )کارگاههای آموزشی در صفحه 

 دوره نویسندگی -مهارتهای زندگی -فردی

یض تفو -انگیزه بخشی به کارکنان -هدف گذاری و برنامه ریزی -سیستم سازی دوره های مدیریت شامل:

 -مهارت ارتباطی مدیر -سیستم کنترلی در مدیریتطراحی  -حرفه ای مدیریتمهارتهای  -اختیار مؤثر

 ارزیابی عملکرد -تیم سازی -استخدام

 -بازاریابی -فروش -سیستم سازی کسب و کار -راه اندازی کسب و کار شامل:کسب و کار دوره های 

 مالی -رهبری کسب و کار

مدیریت  -عزت نفس و اعتماد به نفس -ارتباط یبرقرار -یوربهره شیافزا شامل: توسعه فردیدوره های 

 هدف گذاری -زمان

http://peykemoshaver.ir/wp-admin/


مقابله با  -مقابله با استرس -جانیمقابله با احساسات و ه -یهمدل -یخودآگاه شامل: مهارتهای زندگیدوره 

 یارتباطات یمهارتها -مهارت تفکر نقاد -تفکر خالق -یریگ میمهارت تصم -مهارت حل مسئله -خشم

تولید  -یسیتبلیغ نو -داستان کوتاه -رمان نویسی -و دوره نویسندگی شامل: نوشتن کتاب غیر داستانی

 محتوا

 انتشارات

 -کتابهای پرفروش -در دست چاپ -تجدید چاپ -تازه ها -کتابخانه: (تبهایآیتم های ) اراتنتشادر صفحه 

یسندگی که در کارگاههای )صفحه آموزش نویسندگی با صفحه دوره نو آموزش نویسندگی -پذیرش اثر

 آموزشی آمده یکی است(

 مشاوره

ه مشاور -نابع انسانیممشاوره  -مشاوره استراتژِی -مشاوره مدیریت :(تبهایآیتم های ) مشاورهدر صفحه 

 ساختار سازمانی

 

طراحی سیستم ارزیابی  -طراحی سیستم کنترل -سیستم سازی -عارضه یابی ت شامل:مشاوره مدیری

 حفظ و نگهداری سیستم مدیریت جدید -عملکرد

پیاده سازی  -تدوین استراتژی -تعریف چشم انداز -تعریف اهداف سازمانی شامل: استراتژیمشاوره 

 استراتژی

 تعیین شرح وظایف مشاغل -تعیین ساختار و چارت سازمانی شامل: ساختار سازمانیمشاوره 

 برای هر یک از آیتمها الزم است حداقل یک صفحه محصول آماده شود. :1 توضیح

 پرداخت )با کمترین درصد ممکن(درگاه برای ایمیل ماکتینگ و  :2 توضیح

 

 صفحه فرود

 برای فروش کتاب به عنوان تبلیغات )طرح کتاب به جای سررسید( یک صفحه فرود مجزا مورد نیاز است.



 سایت مورد نظر از نظر مشابهت:

https://modiresabz.com/ 

https://modiresabz.com/shop/ 

-af8%d9%88%d8%a8%d9%87%d8%a8%category/%d-https://modiresabz.com/product

c/8%af%db8%d1%b8%d9%81%d% 

 نمونه برای محصول کتاب

-8a8%d7%a8%aa%d8%d9%https://modiresabz.com/product/%da%a

/1b8%ab%d8%d9%88%d9%85%d%-aa8%d7%a8%d3%b8%d9%84%ac%d8%d% 

 نمونه برای دوره ها:

/5https://modiresabz.com/product/jashn 

 نمونه برای محصوالت غیرحضوری:

-9%87d1%b8%d9%88%af%d8%d%-9%85d9%84%c%d8%db9%81%https://modiresabz.com/product/%d

-9%87d9%84%d7%a8%d3%b8%c%d2%80%8e9%c%da%a8%db%

-af8%c%d8%db9%84%d9%88%aa%d8%d%-9%87d9%86%d7%a8%ae%d8%d1%b8%d7%a8%d9%da%a%

/9b8%d7%a8%d9%84%d7%b8%d7%a8%d% 

 نمونه محصوالت دانلودی:

film/4s://modiresabz.com/product/jashnhttp 

 

-af8%d9%88%d9%84%d9%86%d7%a8%af%d8%https://modiresabz.com/product/%d

-8a8%d7%a8%aa%d8%d9%da%a%

-c8%db9%c%da%a8%db9%86%d9%88%d1%b8%aa%d8%d9%da%a9%84%d7%a8%d%

c/8%c%db8%db7%a8%c%d8%db9%88%d1%b8%d%-af8%d9%85%d2%a8%d1%b8%af%d8%d% 

 

 فحه فرود )البته برعکس بقیه نمونه ها خیلی جذاب نیست(:نمونه ص

https://modiresabz.com/buybook/ 
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