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 همه چیز با یک رویا شروع میشود

 

 



 

 
 

 

 معرفی آژانس ارتباطات خالق رویانو

 

 همه چیز با یک رویا شروع میشود

با هدف ارتقا فرهنگ ارتباطات خالقانه در کسب و کار و برندینگ فعالیت  2931رویانو در سال خانواده بزرگ 

خود را آغاز نموده است. به جرات می توان اولین کمپین اینفلوئنسر مارکتینگ در اصفهان را منتسب به خانواده 

س از آن برندهایی مانند کامور رویانو دانست که برای برند رستوران های زنجیره ای جان اسنک برگزار شد و پ

، فراکام ، سخن آوران ، دپارتمان استور آویژه ، درس کالکشن ، آقای مسکن نمونه های موفقی از این سرویس 

 بوده اند.

رویانو هم اکنون یک آژانس تبلیغاتی تمام خدمت می باشد که تمامی خدمات مربوط به رشد کسب و کارها را به 

دپارتمان تخصصی انجام می دهد. رویانو دارای دپارتمان های بازاریابی و برندینگ ، شبکه  3شیوه ای خالقانه در 

های اجتماعی ، طراحی سایت ، طراحی اپلیکیشن ، دیجیتال مارکتینگ ، انیمیشن ، موشن گرافیک ، تیزر تبلیغاتی 

 ، عکاسی صنعتی می باشد.

تالشی برای خلق نتایج ماندگار دست برنمیداریم . ما ما در مسیر مواجه با رویدادهای روزانه زندگی از هیچ 

تجربه ، پشتکار و اندیشه های خود را جهت تبدیل ایده ها به نتایج ملموس و باور پذیر صرف می کنیم . رویانو 

جوان است و پرانرژی. در رویانو روزی رویا ما این بود که تمام خدمات تبلیغاتی را زیر یک سقف گردآوریم که 

کنیم زیرا هنوز اعتقاد جامه عمل پوشاندیم. ما هر روز با همان انرژی و شوق روز نخست دوباره کار میبه آن 

 داریم همه چیز با یک رویا شروع می شود. اگر از ما بپرسید محصول ما چیست ؟

 

 به شما میگوییم محصول رویانو ، خالقیت و در    

ت نهایت دیده شدن و پیشبرد فروش اس   

  

 

 



 

 
 

 

:چشم انداز   

ار تبدیل شدن به انتخاب اول برندها برای توسعه باز  

: ماموریت  

رویانو خانواده ای ماجراجو در ارائه خدمات متنوع و متمایز ایده پردازی ، طراحی ، اجرا ، و مدیریت فعالیت های 

خاطرات خوب ، تجربیات درون و برون سازمانی به کسب و کارهاست .تالش هر روزه تیم حرفه ای و مجرب ما خلق 

 احترام ، کار گروهی و سخت "پایدار و ایجاد رابطه پایدار میان برندها و مشتریان می باشد. اساس کار ما بر پایه 

 بوده و معتقد هستیم باور به این اصول بنیان موفقیت است. "کوشی و انجام تمامی امور به شیوه های خالقانه 

  :ارزش های برند 

 فرهنگ سازی 

 توجه ، احترام و دوستدار محیط زیست 

 ایجاد حس متقابل بین تیم و مشتری

 احترام به مشتری ، خواسته ها ، منافع و تجربیات وی

 رشد حرفه ای و شخصیتی و توانمندسازی نیروی انسانی 

 کیفیت اندیشی و بهبود مستمر خدمات و امکانات قابل ارائه

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 خدمات :

 
 

 بازاریابی و برندینگ

 تولیدات نرم افزاری ) سایت و اپلیکیشن(

 سئو و تبلیغات اینترنتی

 مدیریت شبکه های اجتماعی

 مشاوره کسب و کار

 افزایش فروش

 استراتژی محتوا در سئو

 دفترچه استراتژی برند

 UI/UX یا طراحی هویت بصری 

 طراحی و اجرا کمپین

 مدیریت پروژه

 انواع خدمات و تبلیغات گوگل
 هوشمند سازی کسب و کار

تولید انواع محتوا : انیمیشن ، موشن گرافیک ، تیزر تبلیغاتی ، عکاسی صنعتی ، جلوه های ویژه ، تولید 

 محتوای متنی

 انتشار اپلیکیشن در مارکت های بین المللی

 

 



 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 دسترسی به جهانی از مشتریان

مارکتینگ رویانومعرفی دپارتمان دیجیتال   

 

امروزه بازاریابی دیجیتال یا دیجیتال مارکتینگ یک انتخاب نیست بلکه یک ضرورت است . شما با بهره مندی از 

خدمات دیجیتال مارکتینگ می توانید بدون اینکه پرداخت اضافی هزینه نیرو ، مکان ، انبارداری ، تبلیغات ، 

ا توسعه داده و ارتباطی مستمر با مشتریان خود برقرار کنید و آنها را مالیات ، بیمه و سایز هزینه ها بازار خود ر

تبدیل به مشتریان وفادار خود کنید . در دنیای دیجیتال مارکتینگ شما محدود به هیچ حد و مرز جغرافیایی 

 نیستید شما می توانید بی نهایت مشتری از هر نقطه کشور و حتی جهان داشته باشید . 

یتالی شدن کسب و کارها شما دیگر نمیتوانید فقط با تکیه بر کیفیت باال ، مشتریان قدیمی و با ابر روند دیج

شیوه های بازاریابی گذشته بازار خود را حفظ کنید. طبق آخرین گزارش های اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی 

جستجو و فروشنده را انتخاب درصد مردم قبل از خرید کاالیی در اینستاگرام و اینترنت درباره آن  06بیش از 

 می کنند .

رویانو مفتخر است نماینده رسمی گوگل در ایران و استان اصفهان می باشد و تمامی خدمات آن را بصورت 

 مستقیم به مشتریان ارائه میدهد .

 دپارتمان دیجیتال مارکتینگ رویانو خدمات زیر را جهت برندینگ و توسعه فروش شما انجام می دهد :

 ی سایت طراح 

  طراحی اپلیکیشن 

 سئو و تبلیغات اینترنتی

 انواع خدمات و تبلیغات گوگل

 هوشمند سازی کسب و کار

 انتشار اپلیکیشن در مارکت های بین المللی



 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

روز هفته 7ساعته در  42فروشگاهی   

 معرفی دپارتمان طراحی سایت رویانو

 

ارگان دولتی، دانشگاه و حتی اشخاص با در جامعه امروز داشتن یک وب سایت برای شرکت، سازمان، 

یونها نفر از اینترنت استفاده می کنند و به تعداد میل روزانه. است ضروری امری تخصص های مختلف

این افراد روز به روز افزوده می شود. وب سایت مانند یک شماره تلفن می باشد. مردم اولین جایی که 

رنت است. اگر آنها شما را در آنجا پیدا نکنند، بدون شک به دنبال شرکت شما می گردند، بر روی اینت

 رقبای شما را خواهند یافت.

روز هفته بدون  7ساعته دارید که در  12شما با داشتن یک سایت کاربردی یک فروشگاه اینترنتی 

ده اپرداختن هیچ هزینه ای برای شما بازاریابی و فروش میکند و میتوانید از موج فراگیری اینترنت استف

و میتوانید به مشتریانی فراتر از مرزهای پیشین دست پیدا کرده و با صرفه جویی در هزینه های کسب 

و کارهای سنتی محصوالت و نمونه کارهای خود را به مشتریان معرفی و ارتباطی دائمی با آنها برقرار 

 کنید و برندسازی خود را تقویت کنید.

دپارتمان های طراحی سایت در استان اصفهان است که قادر به  خانواده رویانو دارای یکی از برترین

 , PHP (Laravel) , HTML , CSSطراحی انواع سایت های فروشگاهی ، شرکتی و خدماتی به زبان های 

JavaScript (React , Angular) , Bootstrap   می باشد . همچنین با استفاده ازCMS  های آماده نظیر

Wordpress   قادر است سایت های کاربردی متفاوتی با گرافیک اختصاصی طراحی کند که بستری برای

 دستیابی به بازار جهانی خواهد شد .

سایت در حوزه های گردشگری ، خدماتی ، صنعتی ، فروشگاهی و  93رویانو هم اکنون طراحی بیش از 

 سایت بین المللی را در کارنامه خود دارد . 9

 

 



 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 موفقیت ایده ها و طرح ها

 معرفی دپارتمان طراح اپلیکیشن رویانو

 

دلیل قانع کننده ای نیست تا صاحبان مشاغل، اپلیکیشن های  1611کاربر موبایل تا سال  میلیاردآیا وجود چهار 

موبایل خود را تولید کرده و توسعه دهند؟ بهرحال مصرف کنندگان باید برای انتخاب خدمات و محصوالت شما 

 .ا سایر رقبا دلیلی داشته باشنددر مقایسه ب

یکی از اهداف اصلی مارکتینگ موبایل جلب توجه مشتریان است. گوشی های هوشمند این رویا را به واقعیت 

که بیش از پنجاه درصد از کاربران گوشی های هوشمند، بدون  نشان میدهدتبدیل کردند. نتایج بدست آمده 

وشمند به ابزار ضروری برای نوشند. بعبارت دیگر گوشی های ههم نمی  چایگوشی های خود حتی یک فنجان 

 .انسان مدرن مبدل شده است زندگی

 

تصور کنید چه میشد اگر نخستین چیزی که کاربران هر روز صبح می دیدند اپلیکیشن موبایل شما بود. چه 

ریق گوشی های موبایل درصد از کل ترافیک آنالین جهانی از ط 21هم اکنون چیزی بهتر از فروش بیش تر است؟ 

بوده است. تصور کنید اگر اپلیکیشن موبایل، کمپانی شما را به قدرت اول تبدیل میکرد چه افزایش فروشی 

 .را تجربه می کردید

 

دپارتمان طراحی اپلیکیشن رویانو این رویای شما را با جمع آوری تیمی از بهترین متخصصان این حوزه محقق 

 , Java , Swiftانو متخصصان طراحی اپلیکیشن ما میتوانند با استفاده از زبان های کرده است . در خانواده روی

Flutter   و همچنین بهره گیری از تکنولوژیPWA  و تبدیل وب اپلیکیشن ها به اپلیکیشن موبایل تجربه یک

 اپلکیشن کاربردی که منجر به توسعه برند و افزایش فروش شما شوند را مهیا کنند

منتشر  Google Play , App Storeدر این بخش ما قادر هستیم اپلیکیشن شما را در مارکت های بین المللی نظیر 

 کرده و دسترسی شما را به میلیون ها مخاطب برقرار سازیم . 



 

 
 

 

 

 



 

 
 

و شروع فروش آنالینرتبه اول جستجوی گوگل   

 معرفی دپارتمان سئو و بهینه سازی وب سایت رویانو

 

را هم داشته باشید اما ورودی به این سایت نداشته باشید مانند این است که در بهترین اگر شما بهترین سایت 

نقطه شهر ، بهترین فروشگاه را دارید اما هیچ مشتری نداشته باشید ! به نظر شما داشتن یک فروشگاه بدون 

ایت شما هدایت مشتری فایده ای دارد ؟ در سئو ما بر اساس خدمات و محصوالت شما مشتریان را به سمت س

درصد بیشتر  26میکنیم .طبق آخرین تحقیقات میزان خرید از رتبه اول جستجوی گوگل نسبت به رتبه دوم 

درصد کسانی که یک کلمه را جستجو میکنند هیچ گاه به صفحه دوم گوگل مراجعه نمی کنند برای  36است و 

ی پنهان کردن یک جسد صفحه دوم گوگل همین متخصصان سئو اصطالحی دارند که میگویند بهترین مکان برا

 است

با یک برنامه سئو مدون و حرفه ای شما میتوانید با رقبایی که در فضای سنتی از شما قدرتمندتر هستند رقابت 

کنید و در یک حیطه کشوری و بین المللی مشتریان زیادی داشته و قدرت برند خود را توسعه دهید . یکی از 

 شت سرمایه بیشتر نسبت به هر روش تبلیغاتی دیگر می باشد .بهترین مزایای سئو بازگ

در دپارتمان سئو رویانو ما تیمی از متخصصان خالق سئو را گرد هم آورده ایم که با قابلیت های انحصاری رویانو 

در دسترسی به سرویس های اختصاصی گوگل میتوانیم بصورت تضمینی شما را به صفحه نخست جستجوی 

 مه ای برسانیم .گوگل با هر کل

 در دپارتمان سئو رویانو ما خدمات زیر را ارائه می دهیم :

 انواع خدمات بهینه سازی وب سایت ، سئو داخلی و سئو خارجی

 اجرای کمپین های تبلیغاتی کلیکی و بنری

 اجرای کمپین های پوش نوتیفیکیشن

 اجرای کمپین های رپورتاژ

 خدمات گوگل اد 

 .سرویس های اختصاصی گوگل



 

 
 

 

 

 



 

 
 

 جهانی از مشتریان واقعی در فضای مجازی

 معرفی دپارتمان مدیریت و تولید محتوای شبکه های اجتماعی رویانو

 

درصد مردم قبل از هر خریدی در اینستاگرام جستجو میکنند و بیش  06امروزه در دنیایی زندگی میکنیم که 

ساعت از وقت خود را در آن سپری  2انگین میلیون ایرانی فقط در اینستاگرام حضور دارند و بصورت می 23از 

می کنند ! پس حضور در فضای مجازی نه یک انتخاب بلکه یک اجبار برای برندینگ و توسعه فروش شما می 

 باشد.

حتما رقبای زیادی در کسب و کار خود می شناسید که در زمانی بسیار کمتر به میزان فروش بیشتری از شما فقط 

گذاری در فضای مجازی دست پیدا کرده اند . برای موفقیت در اینستاگرام شما نیاز به به لطف حضور و سرمایه 

یک استراتژی قدرتمند تولید محتوا و تبلیغات و همچنین ادمین های حرفه ای نیاز دارید تا که بتوانند با انتشار 

 محتوای باکیفیت فروش شما را تضمین کنند .

تبلیغاتی در زمینه خدمات اینستاگرام و اجرای کمپین های تبلیغاتی و رویانو یکی از موفق ترین آژانس های 

 126اینفلوئنسر مارکتینگ می باشد که اینها نتیجه کارکرد یک تیم حرفه ای است . در رویانو ما با بیش از 

برای پیج پرمخاطب قرارداد داریم تا بتوانیم بهترین بازخورد را  966اینفلوئنسر استانی و کشوری و بیش از 

 شما ایجاد کنیم . 

 در دپارتمان مدیریت و تولید محتوا شبکه های اجتماعی رویانو ما خدمات زیر را ارائه میدهیم :

 تبین استراتژی تولید محتوا

 خدمات ادمین اینستاگرام

 اجرای کمپین های تبلیغاتی اینفلوئنسر مارکتینگ

 تولید محتوا شبکه های اجتماعی

 امنیت پیج



 

 
 

 ا

 



 

 
 

تصور با دنیای انیمشنفراتر از   

 

انیمیشن همیشه انتخاب برندهای برتر برای معرفی محصوالت یا خدمات شان می باشد . با انیمیشن شما دیگر 

 هیچ محدویتی در تصویرسازی رویاهایتان ندارید .

 انمیشین در کنار این همه جذابیت سخت ترین روش تولید محتوا نیز هست ! زیرا نیاز به نیروهای متخصص ،

زمان و سیستم های کامپیوتری پرقدرت دارد و از سایر ساختارهای مدیا نیز گران تر است . اما تاثیرگذاری آن 

 در ذهن مخاطب قابل قیاس با هیچ چیزی نیست

 

دقیقه انیمیشن  966دپارتمان انیمیشن رویانو قدیمی ترین و پرسابقه ترین واحد آن است که تاکنون بیش از 

دوبعدی ، سه بعدی و ژانرهای فانتزی ، رئال ، کمیک به سفارش های نهادهای خصوصی و در قالب های مختلف 

 دولتی ساخته است .

رویانو با ساختار تولید منحصر بفردی که دارد هزینه و زمان تولید انیمیشن را بسیار کاهش داده است و تولید 

 آن را برای نهادهای مختلف به صرفه کرده است 

 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

به تصویر می کشیم رویاهای شما را  

 معرفی دپارتمان موشن گرافیک رویانو

 

موشن گرافیک هنر متحرک سازی تصاویر است که قطعا یکی از جذاب ترین ساختارهای تولید محتوا است . با 

گرافیک  موشنموشن گرافیک میتوانید انبوهی از اطالعات را بصورتی گویا و تاثیرگذار به  مخاطب منتقل کنید . 

متفاوتی در صنعت تبلیغات و آموزش دارد . شما می توانید فارغ از محدودیت های عکسبرداری و  کاربردهای

 .فیلمبرداری به معرفی خدمات ، محصوالت ، نحوه استفاده از یک محصول یا کابردهای آن بپردازید

 وشن گرافیک فوریاخطار : لطفا فریب تبلیغات با عباراتی چون موشن گرافیک ارزان ، موشن گرافیک آماده ، م

  که تبلیغات آن را حتما در سایت ها و شبکه های اجتماعی بارها دیده اید را نخورید

چرا ؟ چون ساخت موشن گرافیک یک فرآینده زمان بر و پیچیده است و نیاز به طراحی یک سناریو هدفمند ، 

ن مسیر با دانش و تجربه کافی طی بررسی رقبا ، بررسی هویت بصری برند و ده ها موضوع دیگر دارد که باید ای

شود . وقتی یک موشن گرافیک که با پروژه های آماده سفارش می دهید باید احتمال این هم بدهید که موشن 

  . گرافیک شما با رقیبتان مشابه باشد و این یعنی نابودی اعتبار و حیثیت برند شما

ها و حرکت هایی که مختص خودتان طراحی شده  ما در رویانو برای ساخت موشن گرافیک از آبجکت ها ، رنگ

استفاده می کنیم. ما با اتکا به تخصص کارشناسان مان بهترین گوینده را برای کار شما انتخاب میکنیم تا در 

 .نهایت یک کار حرفه ای و تاثیرگذار در اختیار داشته باشید

تولید میکنیم که شامل لیست زیر می باشد  ما در رویانو برحسب نوع محتوا و خدمت انواع موشن گرافیک ها را

: 

 موشن گرافیک دوبعدی

 موشن گرافیک سه بعدی

 موشن گرافیک صنعتی

 استاپ موشن

 ویدیو موشن )کروماکی(

 



 

 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

 خلق دنیایی از رنگ و طرح

 معرفی دپارتمان طراحی گرافیک رویانو

 

است که به خوبی می دانند دنیای امروز اگر زیباتر صدایی آشنا برای تمام کسانی  طراحی گرافیکی یا شاید طراحی گرافیک

از گذشته شده است این را مدیون افرادی است که خالقیت و هنرهای خود را که بسیار ارزشمند است به دنیای امروز 

تر  ممنتقل کرده اند و با استعداد و خالقیتی که در این زمینه دارند باعث شده اند دنیای امروز ما به زیبایی هرچه تما

 .خود برسد و این زیبایی ها در نقش نقش تمام شاهکارهای هنری این افراد خالق و مبتکر به خوبی دیده می شود

وقتی صحبت از طراحی گرافیک میشود مردم معموال طراحی لوگو و کارت ویزیت را به یاد می آوردند اما کمتر کسی میداند 

ای ما ارزانی داشته اند و هر آن چیزی که ما در دنیای انسانی می بینم این طراحان گرافیک هستند که خالقیت را به دنی

 محصول تفکر آنهاست

 

 در رویانو ما طیف گسترده ای از خدمات طراحی گرافیک را ارائه میدهیم :

 طراحی لوگو

 طراحی کارت ویزیت 

 طراحی ست اداری

 طرحی کاتالوگ

 طراحی استند

 طراحی بروشور و فالیر

 طراحی تراکت

 طراحی پوستر

 طراحی هویت بصری

 ui , ux طراحی 

  

 



 

 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

 کسب و کار خود را رونق دهید

 معرفی دپارتمان مشاوره تبلیغات و برندینگ

 

امروزه فضای کسب و کار بسیار پررقابت و پر از چالش شده است . هدف عموما مشخص است اما مسیر مشخص 

بردی ارائه میدهیم : مشاروه بازاریابی ، مشاوره برندینگ نیست . ما در دپارتمان مشاوره رویانو سه خدمت کار

 ، مشاوره تبلیغات 

 مشاور تبلیغاتی

تبلیغات هدفمند و با برنامه، نیازمند استفاده از تجارب باال در این زمینه است. هر برند نیازمند حضور یک 

مسیر را برای رسیدن به اهداف  مشاور تبلیغاتی با تجربه و حرفه ای در کنار خود است تا هم بتواند بهترین

 تبلیغاتی مشخص کند، و هم بتواند رویکرد و صدای برند را به بهترین شکل به گوش مخاطبان برساند

 مشاور مارکتینگ

قبل از فروش است. شما برای فروش نیاز به بازاریابی موثر دارید و انجام چنین  مهم ترین اصلبازاریابی 

بازاریابی ای نیازمند حضور یک تیم یا فرد قوی در زمینه ی بازاریابی یا مارکتینگ است. مشاوره در زمینه ی 

  .است بازاریابی و مارکتینگ به منظور کمک به برندها برای شناسایی بازار هدف و رسانه های هدف

 مشاور برند سازی

ساخت یک برند و انتقال معنا و نام آن در ذهن مخاطب کار ساده ای نیست. اینکار با برنامه ریزی های متعدد در 

بازاریابی و تبلیغات صورت می گیرد. برای اینکه بتوانید برنامه ای ایده آل برای برند سازی خود داشته باشید 

  .زمینه ی برندینگ استفاده کنید می توانید از یک تیم مشاوره در

در دپارتمان مشاوره رویانو ما با تکیه بر تجارب متعهدد همکاری با برندهای مختلف و دانش بازاریابی و برندینگ 

با شناخت و تعیین هدف کسب و کار شما مسیر درست برای فروش محصوالت و خدمات را شناسایی می کنیم . 

ایجاد ارتباط موثر با مخاطبان کمیپن های تبلیغاتی طراحی کرده و شما را به صدر اینجاست که برای معرفی شما و 

 اخبار میرسانیم و از شما یک برند قابل توجه و اطمینان می سازیم .

 در این دپارتمان ما خدمات زیر را ارائه می کنیم :

 طراحی دفترچه استراتژی برند



 

 
 

 تحقیقات بازار

 طراحی پلن های بازاریابی

 و اجرای انواع کمپین های تبلیغاتی طراحی

 شناسایی و انالیز داده 

 آنها که به ما اعتماد کرده اند :

و دا ص –بهزیستی سازمان  –برند اورلین  - فراکام  –کامور  –انتخاب گروه  –اسنوا  –مبارکه فوالد  –ذوب آهن 

ارخانه کفش شهپر ، خانه گردشگری ورزنه ،  -اصفهان شهرسازی  –آزاد دانشگاه  –عموکاال  –اسنپ  –سیما 

چاپخانه آنالین فکر فردا قم ، فروشگاه آنالین اسپرت باران ، موسسه مهاجرتی جورجیا ، موسسه اعزام دانشجو 

جان اسنک ، اسنوا ، گروه صنعتی رحمانی ، گروه تی کوثر ، شرکت راهبردسیستم قم ، شرکت پارس قطران ، 

اقای مسکن ، کامور آکادمی سخن آوران ، بهریزانکافه رز ، آژانس مسافرتی به تور دی اس ، کیلینک عابدی ،

،دکوسقف ، اکتیوتک ، کلینیک زیبایی مریم عابدی ، مانتو آویژه ، قهوه اکتیوتک ، موسسه آموزشی دارالفنون 

 ،تله استار ، فروش دات نت ، گاروبین  رستم ، بایو سالمت

 و ده ها مجموعه دیگر ...................................

 

 

 

 


