
 

 به نام خداي يكتا

  

Press Release (PR) 
  * خبرساز خود باشيد* 

شما  شنهاد مي  ما به  ساز  پي شيد. اين روزها مردم خبرهاي جديد را  هاي ، خدمات و ايدهمحصوالت كنيم خبر خودتان با
  . بخصوص اگر اين خبرها در اينترنت و فضاي مجازي تكثير شده باشند. كننددنبال مي

شنهاد مي   شما پي شرفت  كنيمما به  سعه ها و طرحاز پي صاحبان كاال و       ايهاي تو ست كه  سالها ا سازي كنيد.  خود خبر
  كنند.تهيه مي Press Release (PR)خود يك  كنند. آنها براي هر كارمي يافته چنين كاريخدمات در كشورهاي توسعه

PR چيست؟  
ا شود ت اي تهيه ميهاي حرفهنگاران و ژورناليست ها و توسط روزنامه ها و به سفارش شركت  خبر يا گزارشي كه براي انتشار آزاد در رسانه   

شركت مي    ضوعي را آن طور كه  ستانداردهاي رايج توليد خبر، اطالع مو شتن و تنظيم    خواهد ولي با ا ساني كند. نو دانش و تجربه الزم   PRر
نگاري نيست. نياز به شناخت از حوزه كاري مربوط به صاحب خبر و مخاطبان آن دارد. ظاهر آن بايد بسيار ساده و در حد  دارد. كار هر روزنامه

ساختار آن بايد طوري حساب    شركت     فهم مخاطبان باشد اما  شده و در ذهن بماند. همه  ها نياز به  سازمان ها و شده باشد كه پيام اصلي درك 
  ، آن طور كه بايد اثربخشي و ماندگاري الزم را ندارند. جا تبليغات بصورت آگهي گرافيكي و تيزرهمهچنين خبرسازي دارند. زيرا هميشه و 

بندي در  تهبس هايرساني در زمينه تازهاي كه بيشتر آن اطالعفعاليت حرفه نيم قرنبندي به پشتوانه هاي صنعت بستهاينك مجموعه رسانه
  باشد.تر اين خدمت ميايران و جهان بوده آماده ارائه گسترده

هاي قضــاوتهاي غلط خريداران و دهد باعث انتخابكشــور رخ مي و تجارت فقر آگاهي و نداشــتن اطالعات كافي از آن چه در صــنعت 
سبت به توانمندي  نادرست  سرمايه  نقصي است  . اين در كشور است   تجارتو  ، خدماتهاي بخش توليدن ه هاي كشور را ب كه هدر رفتن منابع و 

  را داريم.هاي توليد و تجارت ايحرفهارزشمند  في براي توضيح و تشريح خدماتدنبال دارد. ما تخصص كا

صنعتگران و بازرگانان كاربلد ايراني      صص  شق و تخ شت همت عالي و ع يدات، تولاي كه بر ارائه و معرفي حرفه ه، بيش از پيش ما را بر آن دا
  .اين كار در جهت رشد و توسعه جريان صحيح و شفاف اطالعات استتاكيد داشته باشيم.  هاي شماخدمات و ديدگاه

اي، زنجيره معرفي برداري از تخصص، ارتباطات و امكانات خبري اين مجموعه رسانه  شود با بهره در اين راستا از آن شركت معظم دعوت مي  
  كامل فرماييد.با تهيه و تنظيم اين نوع گزارش خود را ي هايا فعاليتمحصوالت 

سنامه  تهيه و پخش گزارش شنا شار نظرات، برنامه    هاي واقعي و  صورت معرفي محصوالت و خدمات، انت صنايع   دار ب شنهادات مديران  ها و پي
ــن   ــد. اين نوع از جريان اطالعات، مديران ص ــور خواهد ش ــور باعث بهبود جريان اطالعات در كش عت و تجارت را به يكديگر نزديكتر كرده و كش

ــانتر ميتصــميم ــطح و از هر نوع را آس كنند. يكي از ابزارهاي مهم آن كند. برندها با كيفيت مديريت خود ارتقاء پيدا ميگيري مديران در هر س
  خبرسازي صحيح و بموقع است.

ش تواند در قالبهاي مورد نظر ميگزارش شده   هاي متفاوتي تهيه و ارائه  ود. براي آگاهي بيشتر از خدمات ما در اين زمينه به اطالعات ارائه 
    در صفحه بعد توجه بفرماييد.
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 ها:دانستني

 
 شود.هاي تخصصي مربوطه انجام ميها به صورت سفارشي هستند اما تهيه و تنظيم گزارش با استانداردهاي رايج و روشگزارش -

 باشد.اي ميو صاحب امتياز اين شبكه رسانهباسابقه سردبير  رضا نورائيها با ويرايش و تنظيم نهايي همه گزارش -

وان باشد. اين پايگاه و مديريت آن به عنعنوان منبع توليد و انتشار خبر مي(با مجوز وزارت ارشاد)، به "بنديپيام صنعت بسته"پايگاه خبري  -
 بندي و صنايع جانبي در ايران شناخته شده است.ترين منبع اخبار تحليلي بستهاي) و حرفه1376 ترين (ازباسابقه

بندي ل بستهبانك مشاغ"و  هاي تخصصي مختلفاينستاگرام، گروه، صفحه "بنديستهمجله صنعت ب"مانند كانال تلگرامي ما اي ساير ابزار رسانه -
 باشند.اني فرعي در اين پروژه ميرسبه عنوان ابزار اطالع "ايران

 شد. باميدهنده گزارش سفارشبه محل گزارش با يا تيم توليد خبرنگار (در صورت لزوم) هزينه رفت و آمد  -

 زودتر به اين دفتر اعالم كند. روز10برنامه هر گزارش را حداقل دهنده، سفارش بهتر است -

 هستند. تومانهزينه تهيه و تنظيم گزارش بر اساس جدول زير محاسبه خواهد شد. اعداد در واحد  -

  
  هاو شبكه انتشار در پايگاه خبري  توليد (برداشت و تنظيم)  حجم خروجي  هاي متنيگزارش خدمات  
  1،000،000  كلمه 700تا   متني بر اساس اطالعات دريافتي گزارش  1

  1،200،000  كلمه 700تا   گزارش متني بر اساس گفت و گوي تلفني  2  700،000
  1،500،000  كلمه 700تا   گزارش متني بر اساس گفت و گوي حضوري  3
  -  -  عكس 5تا   عكاسي ساده در گزارش حضوري  4

  هاها و شبكهدر سايت انتشار  توليد (ضبظ و اديت)  زمان خروجي  ويديويي هايخدمات گزارش  

  سايتهر برابر تعرفه بنر  2ين بنرها = ب  3،000،000  دقيقه 15تا   گزارش ويديويي (موبايل) در محل شركت  5
  يك صفحهتعرفه  در صفحات داخلي = معادل

  6،000،000  دقيقه 15تا   ويديويي (دوربين) در محل شركتگزارش   6  در اينستاگرام و تلگرام = بر اساس تعرفه

  فضاي مجازي خواهد بود.دهنده است و رد و بدل اطالعات و گزارش در تنظيم گزارش بر اساس اطالعات ارسالي از سوي سفارش :1بند  توضيح

  كه براي نشر خبر در فضاي مجازي كافي است. باشد) ميHD: عكاسي با گوشي موبايل با كيفيت معمول (4توضيح بند 

  اي.است كه براي پخش در فضاي مجازي و نشر خبر كافي است. همراه با تدوين حرفه HD: تهيه ويديو با گوشي موبايل با وسايل مخصوص و با كيفيت 5توضيح بند 

  اي.است كه رزولوشن و عمق ميدان بهتري دارد.  همراه با تدوين حرفه HD: تهيه ويديو با دوربين مخصوص و كيت نورپردازي و با كيفيت 6توضيح بند 

 د.باشهاي صوتي و تصويري، تعدد گزارش و برنامه همكاري بلندمدت و... قابل مذاكره ميهاي ديگر، صداگذاري و نَرِيشن، ووله و افكتموارد تركيبي، گزارش به زبان

  باشد.ها مسئول نميعدم انتشار و يا كيفيت انتشار گزارش در ساير رسانه بندي در برابر انتشار يارسانه صنعت بسته

  پذير است.بندي هم امكانهاي سفارشي و نشر آن در موضوعات غير از صنايع بستهخدمات توليد گزارش
  

 http://www.iranpack.ir    بنديپايگاه خبري پيام صنعت بسته

 http://www.instagram.com/iranpack.ir    بندياينستاگرام پيام صنعت بستهصفحه 

  براي دريافت لينك به شماره زير پيام بدهيد    بنديمجله بسته واتساپ هايكانال
 09359901019        اپواتس شماره


