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رسانش دیداری بیان
با سال ها تجربه کم نظیر در امور برندینگ، 

تبلیغات و رسانه به عنوان یکی از تخصصی ترین و 
متعهدترین مجمـوعه های پایتخت شــناخته می شـود.

مجموعه بیان افتخار دارد به پشتوانه و پشتکار پرسنل با ذوق 
و سرشار از اندیشه روزآمد در حوزه برندینگ و دیجیتال مارکتینِگ 

کسب و کار، خدمات خود را ارائه نماید.

مدیریت نظام منـد رسانش دیداری بیان، عـزم خود را جـزم کرده اسـت تا 
در فضای متنوع کسب وکار حقیقی و مجازی، خدمات تخصصی خود را در 
حوزه های برنـدینـگ و دیجیتـال مارکتینـگ اعتال بخشیده و ضمن برگزاری 
نمایشــگاه ها، ایونت ها، ارتبــاط با رســانه ها، تبلیغات دیجیـتال و چـاپی، 
تیزر های تبلیغاتی و تولید محتوای متنی، بصری و ویدئویی، ایده هایی 

مـوثـر و جــذاب را در راســتـای ارتـقــای کسـب وکـارهـا اجـــــرا نماید.

تیم حرفه ای و تخصصی بیان با ترکیب پرسـنل جوان در کنار 
نیروهـای مجرب و باسـابقه، بهـترین خروجی را برای 

صــاحـبان کسـب وکـار و کارفـرمـایـان محترم 
به ارمغـان می آورد.

داستان ما ...

استـــــــــــــــــراتـــژی
خالقیــــــــــــــــــــت

اجـــــــــــــــــــــــــرا
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برندها و شرکت ها

بخشی از همراهان ما در این سال ها
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برندها و شرکت ها

بخشی از همراهان ما در این سال ها
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مدیران

حامد قاسمی  |مؤسسورئیسهیئتمدیره

مدیرعامل
بیان/ ایران/  ۲۰۲۰- تا کنون

مدیر برند
گروه بلواندپی زیرساخت/ ایران/ ۲۰۱۸- تا کنون

مدیر بازاریابی
palmore International/ عمان/ ۲۰۱۹ - تا کنون

مدیر بازاریابی
unelec international group / فرانسه/ ۲۰۱۶ - ۲۰۱۹

مشاور تبلیغات و بازاریابی دیجیتال
Totalia/ ایران /۲۰۰۶ - ۲۰۱۵   

سرپرست طراحی
A24 Group/  آفریقای جنوبی/ ۲۰۱۵-۲۰۱۴

مدیرهنری
Horizon group/ آفریقای جنوبی/ ۲۰۱۴

متخصص بازاریابی
One design interior/ آفریقای جنوبی/ ۲۰۱۳-۲۰۱۲

مدیر فروش، طراحی و پروژه
Sxavolini SPA/ ایران/ ۲۰۱۲-۲۰۱۰

مدیر برند
Margin graphic/ ایران/ ۲۰۱۰-۲۰۰۵

مدیرهنری و مشاور تبلیغات
همراه اول)MCI(/ ایران/ ۲۰۰۹-۲۰۰۶
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مدیران

فارغ التحصیل طراحی گرافيک، دانشگاه هنر تهران ۱۳۸۳
عضو انجمن صنفی طراحان گرافيک ايران

عضو موسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر ایران
دبیر، مدیر هنری و مدیر اجرایی چندین دوساالنه، نمایشگاه و رویداد بین المللی

ارائه و ثبت آثار در بسیاری از موزه ها و مجموعه های معتبر دنیا

تدریس:
دانشگاه هنر تهران ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۱

دانشگاه سوره تهران، ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۱

جوایز بین المللی:
برنده جایزه دیپلم افتخار از بیستمین سه ساالنه بین المللی الهتی، فنالند ۱۳۹۶ 

برنده جایزه ویژه هیات داوران از چهاردهمین دوساالنه بین المللی مکزیک، مکزیک ۱۳۹۵ 
برنده نشان نقره از ساالنه بین المللی گرافیس آمریکا ۱۳۹۵

برنده جایزه ویژه هیات داوران از پنجمین سه ساالنه بین المللی ترناوا، اسلواکی ۱۳۹۱ 
برنده جایزه برتر "ایکوگرادا" از بیست و سومین دوساالنه بین المللی ورشو ۱۳۹۱

برنده جایزه ویژه هیات داوران از پنجمین دوساالنه بین المللی تایوان ۱۳۹۰ 

مهدی مهدیان  |مدیرهنری
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متخصصین بیان







دپارتمان
تـبـلـیـغـا ت  و

دیجیتال ما ر  کتینگ
Advertising & Digital Marketing Dpt.
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شرح خدمات

◂طراحی،پیادهسازیوتوسعهوبسایت
• سایت شرکتی | سایت فروشگاهی | سایت پرسنال برند | وب اپلیکیشن

• برنامه نویسی و پیاده سازی اختصاصی سرویس های خاص وب سایت

◂طراحی،پیادهسازیوتوسعهاپلیکشنهایموبایلونرمافزار
 • نرم افزار سازمانی )CRM، مدیریت فرآیند، دشبوردهای اختصاصی کنترل پروژه، 

  نرم افزارهای مالی و..(

• پالگین و اکستنشن

)SEO(بهینهسازیموتورجستوجو◂
• تحقیق و توسعه کلمات کلیدی

• آنالیز و تحلیل رقبا | شناسایی و تحلیل الگوی رفتاری رقبا

• استراتژی سئو | تهیه و نصب ابزار اورجینال آنالیز

• Site Audit )آنالیز، عیب یابی و رفع کلیه Errorهای سایت و کنسول(

 • سئو تکنیکال: )بهینه سازی سرعت، زیرساخت، سورس کد، بهینه سازی نسخه موبایل

)AMP و طراحی نسخه  

Schema سئو داخلی: )سئو محتوا | معماری اطالعات و بهینه سازی متادیتاها و • 

Links Broken، Pages Index-No،۴۰۴ لینک سازی داخلی | آنالیز کلیه ارورها، صفحات   

  و اصالح صفحات هم کانسپت(

 • سئو خارجی : )طراحی PBN، تدوین و پیاده سازی استراتژی بک لینک، مدیریت، آنالیز 

   و عیب یابی سئو خارجی و اصالح کلیه لینک های ورودی و خروجی، رپورتاژ آگهی،

)Local و سئو GMB کامنت  مارکتینگ، راه اندازی سوشال سیگنال، ثبت نام  

◂خدماتسوشالمدیا
• راه اندازی و به روزرسانی

Target Audience تدوین استراتژی متناسب با | Performance گزارش •

 • باالبردن نرخ بازدهی و Engagement کاربر، Gamification و افزایش فالوئر،

  الیک، بازدید و کامنت

• Centralizeکردن کلیه پلتفرم های آنالین

SocialMediaRobots◂
• پشتیبانی تکنیکال، به روزرسانی، امنیت و نگهداری از وب سایت و کلیه پلتفرم ها

• خدمات میزبانی سایت و ایمیل

• ثبت دامین

• تخصیص سرویس های اختصاصی هاست و ایمیل

• خدمات راه اندازی و مدیریت شبکه و امنیت

◂استراتژیتبلیغاتوتدوینکمپینهای360درجهواسپانسری

◂آنالیزوبهینهسازیکمپین
• آنالیز وضعیت بازار، همکاران و رقبا

• برنامه ریزی و پیاده سازی خدمات Lead Generation و بانک اطالعاتی

• مدیریت بودجه و آنالیز و بهینه سازی کمپین ها جهت تقویت Channelهای موثر

• بهینه سازی نرخ تبدیل )CRO( و افزایش فروش از تبلیغات هدفمند

◂تبلیغاتمحیطی
• ترانزیت: اتوبوس، مترو، ون سیار
• اجرای Show Roadهای نمایشی

Stream تولید آگهی های شبکه های تلویزیونی و رسانه های •

• بیلبورد و عرشه پل

 • کلیه رسانه های عمومی | فضاهای تبلیغاتی نقطه فروش )مال ها، پاساژها، 

  مجتمع های تجاری( | مراکز عمومی )فرودگاه، ادارات و ...(

◂تبلیغاتآنالین
• تبلیغات کلیکی )گولگ Ads | گولگ Display | میان برنامه ای(

• انواع تبلیغات بنری، سایت واید و سایدبار

• تبلیغات ویدئویی و Pre-Roll در پلتفرم های ویدئو محور

Push Notification و Pop-Up ،راه اندازی الیت باکس •

• ایمیل مارکتینگ و اس ام اس مارکتینگ

• Social Advertising، پروموشن های سوشال مدیا، اینفلوئنسرمارکتینگ

• داده کاوی و تهیه گزارشات از کلیه Visitorها و نحوه عملکرد کمپین های تبلیغاتی

◂خدماتنمایشگاهی
• برگزاری صفر تا صد همایش ها، نمایشگاه، ایونت ها و ...

• طراحی برنامه ساالنه حضور تبلیغاتی و تقویم نمایشگاهی

• طراحی و اجرای خدمات غرفه سازی و سازه های نمایشگاهی و انواع کانتر

• تهیه، طراحی و اختصاصی سازی انواع هدایای تبلیغاتی
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https://www.blueandpgroup.com
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https://tosee-siloha.com
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https://tahviehtoos.ir
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https://tosee-siloha.com
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https://palmoreco.com
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https://parstableau.com
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https://arianasazeh.com
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https://sirvan.build
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https://bluepsolutions.com
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http://tatheer.tech
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https://sodaaria.com
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https://beheshtdamavand.com
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https://parsabco.com
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https://adopservices.com
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تبلیغاتمحیطی
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استودیو
تولید محتوا

Content Creation Studio
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◂خدماتعکاسی
تبلیغاتی | صنعتی | آتلیه ای | خبری | هوایی )هلی شات(

◂خدماتفیلمبرداری
صنعتی | رئال | تبلیغاتی | مستندسازی

3Dتصویرسازیوشبیهسازی◂

◂طراحیکاراکترتبلیغاتی)شخصیتونمادیازبرندها(

 ◂ویدئوگرافی|موشنگرافیک)لوگوموشن،بنردیجیتالپویا،فلتموشنواینفوموشن
گرافیکس(|تیزرهایتبلیغاتی|انیمیشن|پستهایموشنسوشالمدیا

◂اینفوگرافیک|پیکتوگرام

 ◂تولیدمحتوامتنیبالگ|نشریات|معرفیکسبوکار)سایت،کاتالوگ،بروشور،
بیزینسپروفایل(بهزبانهایانگلیسی،فارسی،عربی،فرانسویو...|کپشننویسی

شرح خدمات
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موشنگرافیک

چندفریمازموشنهایاجراشده
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تصویرسازیسهبعدی
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تصویرسازیسهبعدی
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تصویرسازیفتومونتاژ
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محتوایاینستاگرام



37

تیزرتبلیغاتی

چندفریمازتیزرتبلیغاتی
گروهبلواندپی



استودیو
طراحی گرافیک

و چاپ
Graphic design & Print media Studio
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◂هویتبصری
طراحی لوگو | لوگوتایپ | ری دیزاین/ بازسازی لوگو

◂طراحیاوراق،اسنادوملزوماتادارای
اوراق اداری )سربرگ، کارت ویزیت، پاکت نامه، پاکت A۴( | اوراق بهادار و بن خرید | 

طراحی فرم های سازمانی | لوح و تقدیرنامه | گواهی نامه | تمبر | مهر | فولدر | پوشه 

کارت دعوت، تبریک و پستال به همراه پاکت با تیغ اختصاصی | کارت بانکی، کارت 

پرسنلی، اعتباری و.. | کارت ضمانت و گارانتی | سطح و جلد لوح فشرده | استند 

رومیزی | ساعت رومیزی و دیواری | خودکار

◂نشریات
بروشور تک برگ و چندلتی | کاتالوگ | مجالت | تقویم )رومیزی، دیواری، زیردستی، 

باکسی( | سررسید | دفترچه راهنما | دفتر و دفترچه | طراحی روزنامه )ساختار کلی 

روزنامه، شیوه حروف چینی و صفحه بندی( | کتاب )ساختار، یونیفرم گروه کتاب، صفحه آرایی 

متنی و تصویری( | بیزینس پروفایل | قالب پرزنتیشن

◂بستهبندی
انواع جعبه | بگ مقوایی | انواع ظروف )لیوان، بشقاب، زیربشقابی و..( | ساک 

خرید و کیسه | کاغذ کادو | کارتن مادر | تگ کاال | لیبل محصوالت

◂تابلو،سازههاورسانههایتبلیغاتی
تابلو ورودی | تابلو سردر | تابلو زینتی | تابلو راهنما | پوستر )فوم بورد، استرابورد، 

کوتد، گالسه( | بنر | لم پست | استرابورد | استند )ایکس، رول آپ، پاپ آپ، قاب 

فلزی( تندیس و یادبود | الیت باکس | قاب فلزی

شرح خدمات

◂طراحیتبلیغاتی
تراکت | آگهی )یک چهارم، یک دوم، تمام صفحه روزنامه( | تبلیغات یکپارچه 

بدنه اتوبوس و ... | تبلیغات محیطی عرشه پل و بیلبورد | وابلر، هنگر، دنگلر )ابزار 

اطالع رسانی در فروشگاه ها که از سقف آویزان می شود( | استیکر )مش و استیکر براق( 

شلف تاکر )ابزاری که از آن برای اطالع رسانی در عرض طبقات، در قفسه های فروشگاهی استفاده 

می شود. | بانتینگ )ابزار اطالع رسانی که معموال بر روی مقوا یا طلق چاپ شده و به صورت 

ریسه ای( | ارائه ی ماکت | پرچم رسمی )رومیزی، ایستاده( و استند پرچمِی تبلیغاتی

◂البسهسازمانی
تی شرت | کاله | کاله های مهندسی | لباس فرم | َبج سینه

UI/UXطراحیرابطکاربری◂
واسط کاربری UIX سایت و اپلیکیشن و نرم افزار | انواع بنرهای دیجیتال تبلیغاتی 

انواع CTA | انواع ایمیل سیگنچر | قالب ایمیل مارکتینگ | یونیفرم کلی پست و 

استوری سوشال مدیا )تک فریم، چند فریم و اسالیدی، پازلی(

◂طراحیتایپفیس
طراحی قلم وب | طراحی قلم تیتر | طراحی قلم متن | طراحی خانواده حروف در 

وزن های مختلف

◂مشاورهونظارتبرچاپوتولید
با متخصصین دوره دیده و مسلط به روندهای چاپ افست و دیجیتال
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◂معرفی:
 )GC( گروه بلواندپی متشلک از یک شرکت پیمانکار عمومی

و سه هولدینگ تخصصی در زمینه زیرساخت، صنعت و 

کسب وکار است.
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42



43
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◂معرفی:
ایستک نام یک برند ماءالشعیر در ایران می باشد که توسط شرکت های 

آرپانوش و خورشید زریوار تولید می شود. این شرکت ابتدا در سال 

۱۳۸۲ در شهر رشت )استان گیالن( شروع به تولید کرد. سپس این 

شرکت در شهر سنندج مرکز استان کردستان یک کارخانه افتتاح کرد.
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◂معرفی:
فالی استار نماینده پیشرو هندلینگ و ارائه دهنده خدمات پشتیبانی 

هوانوردی در جنوب شرقی اروپا. Flystar خدمات نمایندگی، نظارت 

و هماهنگی ۲۴/7 را برای پروازهای جت خصوصی در سراسر شبکه 

FBO ارائه می دهد.
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◂معرفی:
گروه ساختمانی سیروان با استفاده از بهترین متریال، با بهترین عملکرد در هر دو بحث 

سازه ای و معماری در پروژه های ساختمانی با رویکرد ابتکاری جهت بهره برداری و بکارگیری 

بهترین معماری و برترین خدمات در ساخت بناهایی لوکس و منحصر به فرد فعال می باشد.
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◂معرفی:
شرکت آریانا سازه سازنده سازه های فلزی پروژه های داخلی و 

بین المللی در صنعت برق است.
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◂معرفی:
پالمور اینترنشنال یک شرکت نوآورانه و پویا متخصص در 

خدمات EPC در حوزه های برق و آب، توسعه پروژه، تامین 

محصوالت الکتریکی و نفت و گاز با کیفیت باال و ارائه خدمات 

انبارداری کارآمد، سازه های فوالدی و راه حل های ایمنی است.
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◂معرفی:
گروه ایداد سنتر با طراحی و تامین مبلمان و furniture منحصر به فرد 

جهت استفاده در فضای اداری و همچنین دکوراسیون فضای خانگی در 

حوزه طراحی و دکوراسیون داخلی فعالیت دارد.
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◂معرفی:
برند Benguela Cove از برجسته ترین برندهای فعال در زمینه 

تهیه مواد غذایی خاص و امالک و سبک زندگی در خلیج واکر و 

مظهر زندگی لوکس است.
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دپارتمان
بـرنـدینــگ و

برنامه ریزی استراتژیک
Branding & strategic planning Dpt.
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 ◂مشاورهبرندینگ|توسعهبرند|خدماتریبرندینگ|برنامهریزینگهداریبرندو
یکپارچهسازی|خدماتبرندسازیوجایگاهسازیبرند|برنامهریزیمسیراستراتژیکبرند

◂تحقیقاتومطالعاتبازار|آنالیزرقبا)نقاطضعفوقدرت،وجهتمایز،فرصتها(
شناساییبازار

 ◂انتخابنامبرند|ساختاربرند|استراتژیبرند|برنداستوری|برنداستیمنت)تگالین،
شعار(|چشمانداز،ماموریتوارزشها|طراحیسندهویتبرند)برندبوک(|تدوین

سوتیتر،شعارتبلیغاتیواستراتژی

 ◂تدوینبرنامهاستراتژیبرندینگسازمان|طراحی،راهاندازیوپیادهسازیسرویسو
ابزارهایITمرتبطبرندینگسازمانی

◂ارائهراهکارهاییکپارچهسازیوادغامکلیهابزارهاوروشهایمدیریتوارتباطبا
مشتریمتمرکز

Rupمستندسازیکاملپروژهودرقالبهایمشخصیابراساساستانداردهاینظیر◂



دپارتمان
معماری و فضاسازی

Interior & Exterior design Dpt.
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 ◂بازسازیونوسازی|دکوراسیونداخلی)منزل،محیطتجاری،اداری(|فضایبازومحوطه،
3Dروفگاردن،طراحینما|نورپردازی|مدلسازیو

◂خدماتدکوراتیو)انواعسقفکاذب،دیوارسبز،دیوارترمووود،آجری(|خدماتکفسازی

 ◂طراحیاختصاصیکلیهتجهیزات)درب،پنجره،برق،کابلبرقولولهکشی،کابینتوکمد،
سرویس،تراس،شیرآالت،کلیدوپریز(

 ◂تحلیلوآنالیزفضا|رنگوسبکشناسی|تامینوطراحیکاملوسایلوتجهیزات
ومتریال

IOTخدماتهوشمندسازیو◂

◂گرافیکمحیطی

 ◂انواعتابلوهایراهنما)تابلوطبقات،تابلوآسانسور،تابلوراهنماورودی،تابلوهای
سردر(|پالک|تابلوهایایمنیساختمانیوکارگاهی
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طراحیواجرایغرفهنمایشگاهی
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طراحیواجرایغرفهنمایشگاهی
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Allocated areas and spaces

1. Yard
2. Lower floor (the reason that this

area is assigned to a gallery
considering its space constraint, was
that the features could be observed
by visitors)

3. Upper floor
1

2
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