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گروه کسب  و کار هومه
روابط عمومى و تبلیغات / وب برندینگ / طراحى و چاپ / مشاوره کسب و کار

مزایاى سفارش به هومه :
حضور افراد حرفه یى در حوزه هاى  مختلف

سفارش بدون نیاز به حضور مشترى 
ارتباط فعال با رسانه هاى اجتماعى و خبرى کشور

قیمت کارى مناسب



چاپ رول و شیت فلکسو
F l e x o  r o l l  p r i n t i n g

لیبل خام

لیبل تجارىچاپ رول و شیت فلکسو
F l e x o  r o l l  p r i n t i n g

لیبل خام جهت درج اطالعات متغیر  

این محصول در تمایم صنایع کاربرد گسترده ای دارد. عمدتا 
جهت درج اطالعات متغیر توسط پرینترهای زبرا نظیر بارکد 
و اطالعات محصوالت متنوع با تیراژ کمتر یا بسته بندی کیل 

محصوالت خردجهت انبار یا ارسال. بیشترین کاربرد را دارد. 

تمایم صنایع غذایی- دارویی- بهداشیت- واحدهای تولیدی 
صنعیت جهت عرضه محصوالت خود در هر تیرازی نیازمند 

بستری برای ارایه هویت محصول خود در بازار دارند و 
این امکان از طریق تولید لیبل های رول در متریال های 
کاغذ- PVC - متاالیز و ترانسپارنت باقابلیت چاپ ٦ رنگ 

فلکسودر این واحدامکان پذیر یم باشد.



طـــــــراحـــــــى و چـــــــاپ
D e s i g n  &  P r i n t i n g

چاپ رول و شیت فلکسو
F l e x o  r o l l  p r i n t i n g

طراحی لوگو

طراحی و چاپ انواع کارت ویزیت های خاص با متریالهای 
خاص PVC- لمینیت- کتان فابریانوو گالسه  

طراحی و چاپ اوراق اداری 

طراحی و چاپ -کاتالوگ- بروشور  

مشاوره و اجرای امور چاپ و تبلیغات

کاربرد این لیبل عمدتا جهت باال بردن ضریب امنییت 
محصوالت در راستای تایید اصالت محصول و جلوگیری 
از جعل ان یم باشد که به دو صورت هلوگرام و یا ترکیب 

لیبل و هلوگرام یم باشد.



روابط عمومى وتبلیغات
R e p o r t a g e

رپورتـــــــاژ

Audio v isual  SEO
تولید محتواىروابط عمومى وتبلیغات

 شنیدارى و 
دیدارى

رپورتاژ به سبیک از خبر و گزارش تبلیغایت اطالق یم گردد 
که در جهت معرفی تولیدات و خدمات ارائه شده توسط 

شرکت ها و کسب و کارها تهیه شده و در آن دسته از 
سایت های خبری که از نظر میزان بازدید کاربران، آمار 

باالیی دارند انتشار یم یابد.

رپورتاژ ییک از موثرترین روش ها برای برندینگ و تبلیغات 
دیجیتال است که برترین برند های دنیا برای اینکه 

محصوالت یا خدمات خود را معرفی کنند از این روش 
استفاده یم کنند. رپرتاژ آگهی تاثیرات بسیاری در مخاطب 

یم گذارد و همچنین نظر مخاطب را جلب خواهد کرد و 
تمایم مطلب را به طور مشتاقانه مطالعه یم کند.

یک صدای دلنشین، یک تصویر زیبا و یک ویدئو زیبا یم 
تواند بیشتر از صدها صفحه متن تاثیرگذار باشد.

موبایل امروز بعنوان ییک از ملزومات زندیگ انسان ها 
تبدیل شده است. و معروفترین برنامه های موباییل برنامه 
هایی هستند که صوت، تصویر و ویدئو در آن ها بیشتر به 

کار برده شود. 

موشن گرافیک، پادکست، اینفوگرافیک، بنرهای تبلیغایت، 
ویدئوهای آموزیش، انگیزیش و تبلیغایت از جمله تولیدات 

این حوزه یم باشد.



W e b  P a g e  D e s i g n & S E O

روابط عمومى وتبلیغات طراحى سایت
 و تولید محتواى

 سئو شده

Social Media & Advertising

روابط عمومى وتبلیغات تبلیغ 
در شبکه ها 
و رسانه هاى 

اجتماعى

سئو کردن محتوا 

به معین تولید و بهینه سازی محتواییست که پتانسیل کسب 
رتبه باال در موتوهای جستجو را داشته و یم تواند ترافیک 

زیادی از نتایج جستجو کسب کند.وب سایت، بیشترین 
عامل حضور شما در نتایج موتورهای جستجو است. 

شناسایی نوع محتوا برای انتشار، کلمات کلیدی هدف، زمان 
انتشار، چگونیگ بهره وری از آن و کاربران هدف را 

شناسایی و ضمن راه اندازی و مدیریت سایت و صفحات 
مجازی، برنامه استراتژی محتوایی را برای کسب و حرفه 

شما تدوین یم کنیم.

یک دقیقه از هر چهار دقیقه وقت گذراین در اینترنت، در 
یک شبکه ی اجتماعی صرف یم شود. 

این نوع تبلیغ ییک از روش های معرفی کسب¬و¬کارهای 
مختلف در دنیای دیجیتال امروزی است. این تبلیغات با 
استفاده از تکنیک های مختلفی مانند برگزاری کمپین ها یا 
استفاده از اینفلوئنسرها و غیره روی پلتفرم های گوناگون 
تبلیغایت، مشتری را جذب یم کند.وفرصت خویب را برای 

برندهای تجاری فراهم یم کند تا از طریق اینترنت و شبکه 
های اجتماعی بتوانند کاربران را جذب کرده و درآمد 

کسب کنند.
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