
گـزارش
سـاالنه

وبینارهای تپسل
سال 1400



https://eseminar.tv/wb26262

https://www.aparat.com/v/qJg7Q

وبینار ویژگی های یک دیجیتال مارکتر

وظایف یک دیجیتال مارکتر چیست؟

طراحی استراتژی 

ابزار دیجیتال مارکتینگ 

نحوه رویارویی با تغییرات 

ثبت نام وبینار: ۲۲۹ نفر         بازدید از صفحه وبینار: ۱۵۵۵

مشاهده وبینار

1

- 

- 

- 

- 



https://www.aparat.com/v/wo02u

https://eseminar.tv/wb26655وبینار چگونه
حرفه ای انجام دهیم؟

Keyword Research

استفاده از ابزار

استراتژی استفاده از کلمات کلیدی 

Keyword Resarch

ثبت نام وبینار: ۳۸۶ نفر         بازدید از صفحه وبینار: ۲۵۳۷

مشاهده وبینار

2

- 

- 



https://www.eseminar.tv/wb26472

تعریف پوش نوتیفیکشن

مزایا و معایب پوش نوتیفیکشن

چگونگی راه اندازی سرویس پوش نوتیفیکشن

ثبت نام وبینار: ۱۵۵ نفر         بازدید از صفحه وبینار: ۱۰۲۵

3

- 

- 

- 

وبینار درآمدزایی از طریق 
پوش نوتیفیکشن



www.eseminar.tv/wb26666https://eseminar.tv/wb26666وبیـنار راه هـای هـدر دادن
پول در تبلیغات اینستاگرام

تبلیغات پربازده اینستاگرام

راه های تبلیغات مناسب

کارهای الزم قبل و بعد از تبلیغات

ثبت نام وبینار: ۲۱۹ نفر         بازدید از صفحه وبینار: ۱۳۶۲

4

- 

- 

- 



www.eseminar.tv/wb28643

https://www.aparat.com/v/gxz1m

وبینار اهـمیت اس ام اس مارکـتینگ
در دیجیتال مارکتینگ

ثبت نام وبینار: ۳۰۷ نفر         بازدید از صفحه وبینار: ۲۱۳۱

مشاهده وبینار

5



https://www.aparat.com/v/o2ATc

https://eseminar.tv/wb30252وبینار کاربرد
در دیجیتال مارکتینگ

استفاده از ابزارهای

ایمیل مارکتینگ

اس ام اس مارکتینگ

پوش نوتفیکشن

E_CRM

ثبت نام وبینار: ۲۱۱ نفر         بازدید از صفحه وبینار: ۱۰۰۳

مشاهده وبینار

6

- 

- 

- 

- 

E_CRM



www.eseminar.tv/wb32778وبینـار درآمـدزایی از طـریق
رپورتاژ برای صاحبین رسانه

انواع رپورتاژ

نحوه قیمت گذاری انتشار رپورتاژ

انواع روش های انتشار رپورتاژ

انواع روش های فروش رپورتاژ

ثبت نام وبینار: ۱۱۶ نفر         بازدید از صفحه وبینار: ۸۲۷

7

- 

- 

- 

- 



https://www.aparat.com/v/m50TS

https://eseminar.tv/wb37308وبینـار پرفورمنس مـارکـتینگ
یا بازاریابی عملکردی چیست؟

چیستی و نحوه اجرا پرفورمنس مارکتینگ

معرفی انواع اهداف تبلیغات

معرفی انواع تبلیغات در فضای اینترنت 

ارائه راهکارهای پیشنهادی انتخاب بهترین نوع تبلیغ

نیازمندی های ساخت کمپین تبلیغاتی در تپسل و نتیجه گرفتن مطلوب 

ثبت نام وبینار: ۵۶۲ نفر         بازدید از صفحه وبینار: ۹۹۵۷

مشاهده وبینار

8

- 

- 

- 

- 

- 



www.eseminar.tv/wb32778

https://www.aparat.com/v/6HLv0

چگونه در شبکه های اجتماعی
بهینه تبلیغ کنیم؟

جایگاه شبکه های اجتماعی و اینستاگرام در تبلیغات دیجیتال 

شناخت مخاطب هدف و کاراکترهای شخصیتی ایده آل

بررسی شبکه های اجتماعی مورد هدف و تحلیل رسانه های در دسترس

تدوین کمپین، اهداف آن و شیوه رصد  اهداف

نحوه اجرای کمپین، تحلیل نتایج و بهینه سازی 

ثبت نام وبینار: ۴۰۸ نفر         بازدید از صفحه وبینار: ۲۳۸۵

مشاهده وبینار

9

- 

- 

- 

- 

- 



www.eseminar.tv/wb38637

https://www.aparat.com/v/IdqNY

وبینار چطور از تبلیغات کلیکی
بهترین نتیجه را بگیریم؟

تبلیغات کلیکی چیست؟
چرا به تبلیغات کلیکی نیازمندیم؟

انواع کمپین های کلیکی چه مواردی هستند؟
چه میزان هزینه کنیم تا به اهداف مد نظرمان برسیم؟

چه استراتژی هایی برای اجرای کمپین های تبلیغاتی تحت وب وجود دارد؟
بهـینه ترین روش ها بـرای افزایـش فـروش محصوالت یا خدماتمان

چه مواردی هستند؟
چگونه می توانیم با بهینه سـازی کمپین ها، کمتر هزینه کنیم اما بیشتر به

اهداف مد نظرمان دست پیدا کنیم؟

ثبت نام وبینار: ۳۴۸ نفر         بازدید از صفحه وبینار: ۹۸۹۴

مشاهده وبینار

10

- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 



www.eseminar.tv/wb39624

https://www.aparat.com/v/qyku3

وبینـار چـگونه ارتباط با مشـتـریان را بـه
مهم ترین ابزار فروش سازمانی تبدیل کنیم؟

حلقه تداوم در سازمان ها و نقش ارتباطات در خلق ارزش
بررسی ارتباطات از نگاه بازاریابی فرانوگرا 

فروش از دریچه ارتباط با مشتریان
فرهنگ سازمان های فروشنده

استراتژی سازمان های فروشنده
نقش تکنولوژی در فروش مبتنی بر ارتباطات

آینده فروش در سازمان های فروشنده و سازمان سنتی
پرسش و پاسخ 

ثبت نام وبینار: ۲۶۹ نفر         بازدید از صفحه وبینار: ۸۹۴۷

مشاهده وبینار

11

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
+



https://eseminar.tv/wb40683

https://www.aparat.com/v/ZuNm3

وبینار چگونه از تبلیغات در اپلیکیشن
خود کسب درآمد کنیم؟

طراحی جایگاه های تبلیغاتی

بهینه کردن جایگاه های تبلیغاتی

اصطالحات و متریک های مهم

پرسش و پاسخ

AD Design

ثبت نام وبینار: ۱۸۹ نفر         بازدید از صفحه وبینار: ۱۸۸۳۰

مشاهده وبینار

12

- 

- 

- 

+



www.eseminar.tv/wb42426

https://www.aparat.com/v/QLrNO
https://www.aparat.com/v/WLG38 https://www.aparat.com/v/wqrFe

وبینار کارگاه طراحی یکپارچه
کمـپین های تبلیغاتی آنالین

کدام نوع تبلیـغ آنالین برای مـا پر بازده تر اسـت؟

چطور به سرعت بتوانیم مقدمات اجرای کمپین ها 

را فراهم کنیم؟ از کجا شروع کنیم؟

چه ایده هایی را می توان برای اجرای کمپین های مناسبتی به کار برد؟

چطور تبلیغاتمان را اثربخش تر کنیم؟ 

ثبت نام وبینار: ۱۰۲۰ نفر         بازدید از صفحه وبینار: ۱۸۹۶۵

مشاهده وبینار دوم کارگاهمشاهده وبینار اول کارگاه

مشاهده وبینار سوم کارگاه

151413

- 

- 

- 

- 



www.eseminar.tv/wb43677

https://www.aparat.com/v/7igQX

وبینار چـگونه با تبلیغات جـستجوی
کافه بازار کاربر خود را افزایش دهیم؟

تبلیغات در جستجو یا سرچ ادز                          چیست؟
چرا سرچ ادز                         مهم است؟

مزایای سرچ ادز                          برای توسعه دهندگان
عوامل تاثیر گذار بر کمپین های سرچ ادز

مزایده قیمت اول و قیمت دوم
بهینه سازی کمپین های سرچ ادز

دیسکاوری ادز چیست؟
نحوه ساخت کمپین های دیسکاوری ادز

(Search Ads)
(Search Ads)

(Search Ads)

(Frist price & Second price)

ثبت نام وبینار: ۲۶۲ نفر         بازدید از صفحه وبینار: ۴۰۳۴۲

مشاهده وبینار

16

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 



www.eseminar.tv/wb44433

https://www.aparat.com/v/RrQYL

وبینار اندازه گيرى موفقيـت يک كمپين
ديجيتال با استفاده از ابزارهای دیجیتال

معرفى يک كيس كمپين واقعى
اهداف كمپين/ رسانه هاى كمپين/ چالش هاى اصلى كمپين

شاخص هاى كليدى موفقيت كمپين/ نتايج كمپين
اندازه گيرى:ا

راه اندازه ايونت ها با گوگل تگ منيجر
ست كردن گل ها با گوگل آناليتيكس
سـاخـت داشـبورد با ديـتا استوديو

ثبت نام وبینار: ۲۶۵ نفر         بازدید از صفحه وبینار: ۷۴۶۷

مشاهده وبینار

17

- 
- 

- 
- 
- 



www.eseminar.tv/wb45648

https://www.aparat.com/v/2ZEFT

وبینار آشنایی با فرآیند مدیریت
شبکه های اجتماعی

اصول تولید محتوای مناسب

بررسی مفهوم                              (گوش دادن در شبکه های اجتماعی

بررسی مبحث

معرفی ابزارهای کاربردی برای آنالیز رفتار کاربران

اصول طراحی مسابقه

ثبت نام وبینار: ۸۴۱ نفر         بازدید از صفحه وبینار: ۸۲۷۸

مشاهده وبینار

18

- 

- 

- 

- 

- 

( Social Listening

Social Selling(فروش از طریق شبکه های اجتماعی)



www.eseminar.tv/wb37308

https://www.aparat.com/v/m50TS

وبینار مدیریت ارتباط با مشتریان

پرسونا شناسی
انواع راه های ارتباطی

طراحی فرآیند
مدیریت ارتباط با مشتری 

کنترل کیفیت
سیستم های نظرسنجی 

ثبت نام وبینار: ۴۰۸ نفر         بازدید از صفحه وبینار: ۷۹۷۷

مشاهده وبینار

19

- 
- 
- 
- 
- 
- 



www.eseminar.tv/wb47331

https://www.aparat.com/v/dPFDl

وبینار صفر تا صد ایجاد کمپین های
نوتیفیکیشن پوش 

کمپین پوش نوتیفیکیشن چیست

محتواهای پوش نوتیفیکیشن رو بر چه اساس انتخاب کنیم

آنالیز کمپین های پوش نوتیفیکیشن با گوگل آنالیتکس

بررسی دو کمپین اجرا شده ی موفق پوش نوتیفیکشن

ثبت نام وبینار: ۴۳۱ نفر         بازدید از صفحه وبینار: ۸۱۰۵

مشاهده وبینار

20

- 

- 

- 

- 



www.eseminar.tv/wb49407

https://www.aparat.com/v/zTVmW

وبینار آشنایی با پرسونای
مخاطب در مارکتینگ

آشنایی با پرسونا و انواع آن

روش های مخاطب شناسی

بررسی چند نمونه سوال پرسونا

بررسی پرسونای مدرسه دیجیتالینگ

ثبت نام وبینار: ۶۵۵ نفر         بازدید از صفحه وبینار: ۵۸۶۹

مشاهده وبینار

21

- 

- 

- 

- 



www.eseminar.tv/wb49431

https://www.aparat.com/v/ieJfw

وبینار تدوین استراتژی های بازگشت مشتری

پرسونا مشتری
انواع روش جذب مشتری

تعریف قیف فروش
انواع ابزار ترک (رصد) کردن کاربر
استراتژی های بازگشت مشتری

نحوه هدف گذاری کمپین بازگشت مشتری
انواع روش بازگرداندن کاربر

ابزار و روش بررسی موفقیت کمپین ریتنشن

ثبت نام وبینار: ۵۳۲ نفر         بازدید از صفحه وبینار: ۱۱۰۸۲

مشاهده وبینار

22

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 



www.eseminar.tv/wb51531

https://www.aparat.com/v/sl05L

وبینار صفر تا صد اجرای کمپین های گوگل ادز

گوگل ادز چیست؟

چرا باید از تبلیغات گوگل ادز استفاده کنیم ؟ 

گوگل ادز چگونه کار میکند؟

چگونه کمپین گوگل ران کنیم؟ 

ابزار و روش بررسی موفقیت کمپین ریتنشن

ثبت نام وبینار: ۵۸۵ نفر         بازدید از صفحه وبینار: ۵۰۲۴

مشاهده وبینار

23

- 

- 

- 

- 

- 



https://eseminar.tv/wb52557

https://www.aparat.com/v/LO9qZ

وبـینـار تـحلیل کمپین هـای
تبلیغاتی با گوگل آنالیتیکس

معرفی کلی گوگل آنالیتیکس

معرفی پارامترهای مهم در آنالیز دیتا

راه های بهینه کردن عوامل تاثیرگذار بر کمپین

بررسی و تحلیل کمپین های تبلیغاتی

ثبت نام وبینار: ۴۴۴ نفر         بازدید از صفحه وبینار: ۴۹۸۰

مشاهده وبینار

24

- 

- 

- 

- 



https://eseminar.tv/wb53967

https://www.aparat.com/v/yDkfQ

وبینار افزایش عملکـرد و درآمد
وب سایت با پوش نوتیفیکشن

پوش نوتیفیکیشن چیست؟
تاریخچه پوش نوتیفیکیشن

انواع پوش نوتیفیکیشن
بررسی تاثیر پوش نوتیفیکیشن بر عملکرد وبسایت
دسته بندی موضوعی مخاطبین پوش نوتیفیکیشن

درامدزایی از طریق پوش نوتیفیکیشن
نحوه راه اندازی پوش نوتیفیکیشن

ثبت نام وبینار: ۲۴۵ نفر         بازدید از صفحه وبینار: ۱۰۰۵

مشاهده وبینار

25

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 



www.eseminar.tv/wb54945

https://www.aparat.com/v/VqkUY

وبینار استراتژی مقدم بر دیزاین

ساختار بریف و انسجام شناخت نیاز
الگوریتم اجرایی دیزاین و استراتژی

نحوه پرزنت پس از طراحی
فرآیند خالقه در راستای بریف

اهداف مورد نیاز استراتژیک فروش است یا خالقه
شناخت رسانه های انتشار

ثبت نام وبینار: ۲۷۲ نفر         بازدید از صفحه وبینار: ۱۳۴۰

مشاهده وبینار

26

- 
- 
- 
- 
- 
- 



www.eseminar.tv/wb56037

https://www.aparat.com/v/IUtyo

وبینار بازاریابی داده محور

مقدمه ای بر دیتا دریون مارکتینگ
انواع هدف در کمپین

شاخص کلیدی عملکرد چیست؟
شاخص های اندازه گیری مهم در مارکتینگ و کمپین

اندازه گیری و رصد کردن  شاخص های کلیدی عملکرد در یک کمپین

ثبت نام وبینار: ۳۳۴ نفر         بازدید از صفحه وبینار: ۱۲۶۲

مشاهده وبینار

27

- 
- 
- 
- 
- 



www.eseminar.tv/wb58617

https://www.aparat.com/v/T4YWf

وبینار چطور از کمپین های 360
بهترین نتیجه را بگیریم؟

تعریف کمپین ۳۶۰ درجه
چه زمانی باید ۳۶۰ درجه برگزار کنیم؟

چطور یک کمپین ۳۶۰ درجه طراحی کنیم؟
چند نمونه کمپین ۳۶۰ موفق

نیم نگاهی به کمپین اخیر فالی تودی | چرا حیف بود که برگردیم خونه؟

ثبت نام وبینار: ۳۰۶ نفر         بازدید از صفحه وبینار: ۱۴۷۳

مشاهده وبینار

28

- 
- 
- 
- 
- 



www.eseminar.tv/wb60099

https://www.aparat.com/v/7hyB5

وبینار مسیر شغلی دیجیتال مارکتینگ

از کجا شروع کنیم؟
شاخه های دیجیتال مارکتینگ

Soft Skill 
رنج حقوقی دیجیتال مارکترها

پرسش و پاسخ

ها

ثبت نام وبینار: ۳۷۱ نفر         بازدید از صفحه وبینار: ۱۴۳۶

مشاهده وبینار

29

- 
- 
- 
- 
- 


