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 شرکت دارویی باریج اسانس

 معرفی مجموعه 

   دارای مکمل های غذایی و مولتی ویتامین Barivitalدارای برند زیر مجموعه : 

https://barivital.ir/  

https://barijessence.com/    

https://greenosense.ir/   

 ، دانند  یم  ران”یکه او را “پدر صنعت اسانس ا  اسانس،جیبار یشرکت داروساز انگذاریبن ،یحجاز نی مرحوم مهندس حس

  ۱۳۷۱است را در سال   یاه یمواد مؤثره گ  هیبر پا یی و غذا یبهداشت  -یش یآرا   یکننده دارو و فرآورده ها   دیاسانس تول  جیبار
 رسمًا محصوالت خود را به بازار عرضه نموده است  ۱۳۷۴و در سال  ندینما یم  سی تاس

 1388  جیشرکت پخش داروگستر باردارای شرکت پخش سازمانی :  

 و همچنین شرکت های توابع زیر :

 ۱۳۶۴در سال   سی کشت و صنعت گلکاران : تاس •

 ۱۳۶۹در سال  س ی : تاس رانیتقط ی ساز ن یو ماش زاتیتجه  شرکت •

 ۱۳۷۱در سال   سی اسانس : تاس  جیبار یداروساز  شرکت •

و   یقاتیبا مراکز تحق وستهی پ ی علم  یگردد و همکار  یمحسوب م انیشرکت دانش بن کی اسانس به عنوان   جیشرکت بار
را در   اهانی گ  نیو توسعه و کاشت و پرورش ا جیو ترو  رانیا  یبوم   یاه ی گ  هیکشور دارد، استفاده از مواد اول  یدانشگاه 

  شرویو پ  ییا ی کشور، پو  یبه طب سنت  ژهیداروها، توجه و ی و اثربخش  ت یفیتمرکز بر ک   نیبرنامه خود قرار داده است همچن
خارج از کشور از   ی به صادرات و بازارها  ژهیو توجه و  یداخل دات یو اعتماد به تول ییمختلف، خودکفا  یها نهیبودن در زم

 باشد. یبودن م   انیشرکت در قالب دانش بن  یاهداف و آرمان ها 

دوستانه و  انسان  ،یخود، نگاه به معضالت جامعه و عمل به تعهدات اجتماع ی در کنار رسالت اصل  یمهندس حجاز  ادیزنده
  بضاعت،یافراد ب   لیتحص  نهیهز ن یره در کمک به ساخت مدارس و مساجد، تأمرا فراموش نکرده و هموا یط یمحستیز

  جادیدر قالب ا  یجامعه، گسترش فرهنگ ورزش  فیاز اقشار ضع  یبه بعض  انهی درمان، پرداخت حقوق ماه  نهیهز نی تأم
 . دیورزیاهتمام م   اسانسجیمسکن بار ی شرکت تعاون جاد ی مسکن پرسنل با ا  نی تام اسانس،جیبار ی ورزش -یباشگاه فرهنگ

 

سرکار   شان،یعامل دختر بزرگ ا تیریو با مد ره یمد ات ینظر ه ریز اسانس جیبار ی( شرکت داروساز۱۳۹۶آن زمان تاکنون )  از
 . شود یاداره م  یخانم مهندس الله حجاز
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 وبسایت شرکت-1
A-سال 19 حدود –  2002از سال  :سابقه سایت  

 
 

 در گذر زمان  لوگو  –سیر تکامل هویت بصری 
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B- نگاهی به تحول بصری وبسایت در طول زمان 

 | تغییر طراحی یا طراحی مجدد  سال  19  بازهبا احتساب وبسایت فعلی در است بار طراحی وب سایت بروز شده   5

 

 ⬇⬇⬇شاخص وبسایت فعلی⬇⬇⬇

ماه گذشته  3وبسایت از کانال های متفاوت و رتبه الکسا سایت در  ورودی چشم انداز کلی ترافیک  
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C- 100/ 61: امتیاز   )فعلی(شاخص کیفیت وبسایت 

 :  UIطراحی بصری   •

 7/10: استفاده از پالت رنگی صحیح و یکسان  .1

 .   ست یا طوسی تیرهمشخص نیست سفید ا پالت رنگی طراحی رنگ خنثی  ▪

 در بخش های اصلی صفحه  پالت رنگی برندج از احم خار استفاده از رنگ های مز  ▪

 7/10طراحی بر مبنای هویت بصری سازمانی :  .2

 رنگ بندی هویت بصری در طراحی وبسایت ترکیب استفاده کم از  ▪

،   | Design Style حیا: سبک طر  همچون  ،وبسایت دارای همه المان های بصری سازمانی نیست ▪
 ... که رعایت نشده. و  محتوای ویژهاختصاصی ، قالب ارائه   ونتف

 5/10طراحی ساده و جذاب :  .3

انجام رسالت طراحی و کارایی در عین مینیمال گرایی نه کمبود  در طراحی یعنی  مفهوم سادگی  ▪
 المان های بصری یا قابلیت های وبسایت که در این مورد حالت دوم است 

▪ Low Negative Space محدود و فضای منفی بسیار کم : دید 

▪  NO MICRO-INTERACTIONS( از المان های جذابیت :Visual  ،Functional  برای درگیر بیشتر با )
 مخاطب استفاده ای نشده 

 وبسایت  بدون تغییر تناسب با توجه به مدیوماستفاده از بنر های تبلیغاتی بیلبوردی  ▪

 مخاطبین به نیازشان صفحه اصلی در ارجای عدم توانایی   ▪

 از تحلیل تخصصی نمودار های زیر استخراج شده(   3و  2)امتیاز بخش    : UXرابط و تجربه کاربری   •

 5/10سهولت دسترسی کاربر به همه بخش ها :  .1

 منوی باالیی شلوغ و گیج کننده بدون در نظر گرفتن پرسونای مخاطبین  2 ▪

 10/ 5ارتباط صحیح صفحات و رفع نیاز کاربر :  .2

 7/10معماری و گستردگی وبسایت :  .3
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 سرعت لود وبسایت :  •

 10/20ثانیه =   5تالش :   6سرور از نقاط مختلف و  20میانگین  .1

 نجوا ، یکتانت و ... : سنجاق ،Multiple Resource loading  مشکل ▪

 و جاوا   CSSو عدم تجمیع فایل های   Render Blocking Resourcesمشکل  ▪
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 15/20:   وبسایتریسپانسیو بودن  •

بیشتر    اسکرین  ها از عرضشکل تاچ ، محتوا در برخی نمایشگر و م کلیکی  یالمان ها نزدیکی   ▪
 ، سایز متن به نسبت سایز اسکرین تغییر نمی کند. است

، کوچک شدن بسیار و   مشکل جانمایی منو و دکمه سرچ در برخی سایز های اسکرین متوسط  ▪
   دیدن نشدن لوگو شرکت در اکثر گوشی ها 

 )شاخص بدون امتیاز (  �👥👥👥👥👥�متوسط رو به باال |   ترافیک وبسایت : •

D- 55/100:  امتیاز)فعلی( شاخص محتوای وبسایت 

 10/30نحوه پرزنت دیجیتال سازمان و خدمات :  •

o Dysfunctional Message & Presentation د چند شاخصه مهم وجود داشته باشدصفحه اصلی بای: در : 

محصول ما چیست ؟ چرا باید به ما اعتماد   ؟ ما چه شرکتی هستیم ، دقیقا چه کاری انجام می دهیم
کامل توضیح داده نشده! موارد باال باید  کدام از موارد    کنید و ما چگونه متمایز هستیم، تقریبا هیچ

 شن از نظر طراحی و پیام باشند.رو واضح و

 15/20کمیت اخبار و مقاالت داخل سایت :  •

 30/50 کیفیت محتوا ، اخبار و مقاالت وبسایت : •

o  ! بسیاری از محتوا ها فقط ویدیو بوده بدون هیچ متنیThin content 

o  و رساندن  اکثر محتوا های خوب هیچ گونه استفاده از تیتر ها و سایز فونت ها برای تفکیک محتوایی
 بهتر پیام انجام ندادند نه برای خزنده موتور جستجو و نه برای کاربر وبسایت. 

o  ها بر اساسمحتوا استراتژی تولید Pillar Content  ده استطراحی نش . 

o ،نمودار و  نشدند! در بخش اطالعات بصری مانند:برندینگ بصری   ها   عکس   در هیچ یک از محتوا ها
 ندارد. برای ذخیره و بازبینی محتوا   دلیلیکاربر بسیار ضعیف کار شده ،   اینفوگرافی

o : روز بودن روابط عمومی برند در اخبار سایت ه تفکیک بخش اخبار سازمان و مقاالت و ب  نقطه مثبت 

E- 52/100 : ()بررسی سئو سایت شاخص جایگاه وبسایت در گوگل 

 10/20هدف: گروه    3 میانگین داشتن تعداد جایگاه نتایج گوگل در گروه کلمات  •

o ، 6، امگا  کاالندوال  ، شربت اشتهاآور، یمزاج صفراو،  شربت آلوورا کلمات مهم کلیدی : روغن آرگان  
ولی در کلمات   | در محصوالت مشترک در صفحه اول است )باریویتال( چاق کننده ن یتامیو ،  )باریویتال(

 کلیدی مهم و عمومی در صفحه اول نیست 

 12/30 :گروه هدف  3 میانگین رتبه در اولویت نمایش  نتایج گوگل گروه کلمات •

 50/ 30:  امتیاز کلی سئو وبسایت ) نظر تخصصی و کارشناسی (  •

o Bad Anchor Text Distribution  | توزیع ضعیف کیفی انکر تکست های لینک بیلدینگ   

o LLP : پروفایل لینکی ضعیف با رشد بسیار کند 

o  پروفایل لینکی بدون جایگزینی!   %90  دست دادن ناگهانیاز 
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o  
o  مشکالتی در سایت مپ و تگ برخی صفحات 

o  عدم استفاده صحیح از متا دیتا ها و تکنیکالOn-Page 

o DUPLICATE META DESCRIPTIONS:  ... متا دیتا تکراری در برخی صفحات و 

 

 نمودار عنکبوتی نمایش کلی تحلیل باال در مورد 

 کیفیت طراحی و کارایی وبسایت .1

 کمیت و کیفیت محتوای وبسایت .2

 ( SEO Rankوضعیت فنی و موجود وبسایت در گوگل ) .3
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 شبکه های اجتماعی- 2

a-100/ 65: اینستاگرام 

 435تعداد پست ها :  •

 2/10  – سال  2سابقه شروع فعالیت :  •

 5/10 – پست در هفته 3نرخ آپلود محتوا :   •

 10/ 6 – هزار فالور واقعی  10تا   5، هزار فالور فیک  40حدود تعداد فالور های واقعی و فیک :  •

   7/10 -  %8-7نرخ درگیری با مخاطب :  •

 10/10امتیاز هویت بصری و برندینگ محتوا :  •

 5/10امتیاز کیفیت محتوا از نظر رفع نیاز کاربر :  •

o   عکس های موشن داری که در کپشن غیرقابل کلیک لینک گذاشته شده!!! این مدل پست های اطالعات
یا ارزش افزوده ویژه در همان پلتفرم مبدا یعنی اینستاگرام به مخاطب نمی دهد همچنین ترافیک برای  

 د .  وبسایت هم ایجاد نمی کند چرا که لینک داخل بیو هم مستقیم به اون مقاله داده نمی شو

 10/ 8امتیاز کیفیت بصری محتوا :  •

 بدون امتیاز  – دسته بندی تیپ محتوا : ویدیو مدل اسالید عکس و ویدیو  •

   7/10 – هزار 1پست اخر:  9میانگین الیک   •

 9/10 – هزار  3پست اخر :  9میانگین کامنت  •

 6/10  – هزار 3پست اخر :  9ماینگین ویو ویدیو  •

b-100/ 58: امتیاز  لینکدین 

 دارد + توضحات کامل و فعال داشتن پیج کاری و توضیحات کامل در لینکدین :   •

 سال  1سابقه حضور در لینکدین :   •

 10/10برندینگ بصری :  •

 10/20تعداد محتوای منتشر شده :  •

   20/40کیفیت محتوای منتشر شده :  •

o  ها صرفا تبلیغاتی  از نظر کیفیت محتوا خوب کار شده ضعف در انتقال ارزش به مخاطب ، اکثر پست
 بوده و ارزش افزوده برای مخاطب ندارد 

 3/10نرخ بازخورد مخاطب :  •

 15/20:  صفحه تعداد دنبال کنندگان •

c-  100/ 33: امتیازآپارات 

 داشتن پیج آپارات : دارد + لینک های صحیح  •

 سال   3سابقه حضور در آپارات :  •

 10/20برندینگ بصری :  •

 4/10تعدا محتوای منتشر شده :   •

 10/30کیفت محتوا منتشر شده :  •
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o   پرسونای کاربر هدف مشخص نیست ، محتوا برای پلتفرم ویدیو متناسب با آپارات تهیه نشده صرفا
 Medium & MediaTypeبازنشر محتوا بدون در نظر گرفتن 

 7/20کل بازدید های کانال :  •

 2/20تعداد دنبال کنندگان کانال :  •

d-13/100امتیاز:   یوتیوب 

 داشتن پیج یوتیوب : دارد   •

 سال 2 سابقه فعالیت در یوتیوب : •

 2/10برندینگ بصری :  •

 20/ 4 تعداد محتوای منتشر شده : •

 5/20کیفیت محتوای منتشر شده :  •

 0/10میانگین الیک ویدیو ها :  •

 1/20میانگین تعداد ویو ویدیو ها :   •

 1/20تعداد دنبال کنندگان کانال :  •

e-  100/ 0امتیاز:  توییتر 

 : دارد  داشتن پیج کاری توییتر •

 سابقه فعالیت در توییتر : ندارند •

 

 رادار چارت قدرت حضور و ضریب نفوذ در شبکه های اجتماعی مهم برای شرکت 
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 روابط عمومیفعالیت رسانه و -3
 67/100امتیاز: پوشش رسانه ای  

 20/25: تعداد ریپورتاژ های خبری  •

                                               

 

                                                          

 
 12/25:   پوزیشن برند و هدف ریپورتاژ •

 20/25رنک وبسایت های ریپورتاژ دهنده :  •

 15/25کیفیت محتوای ریپورتاژ ها :  •

 

 برای دیدن هر ریپورتاژ می توانید روی ایکون رسانه مورد نظر کلیک کنید 
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https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-206/758589-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%BA%D8%B0%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AC-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%B3-%DA%86%D9%87-%DA%AF%D9%81%D8%AA
https://www.mehrnews.com/news/4948540/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%88%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AC-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%DA%A9%D9%85%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85%DB%8C
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1397/10/15/1915742/%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D9%87-%D9%88-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D9%84%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AC-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%B3
https://www.isna.ir/news/95081108068/%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%88%D9%84-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%A7%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AC-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%B3
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ویتا بیوتیکسشرکت دارویی   

 معرفی مجموعه 

https://vitabiotics.ir/   |https://vitaaria.com/   

https://www.instagram.com/vitabiotics.iran/   |https://www.instagram.com/meyer.iran/   

 مایر ارگانیکس از هندوستان و  ویتابیوتیکس از انگلستان دارای برند زیر مجموعه : 

نموده است. شرکت   ت یآغاز به فعال  یو داروئ یغذائ  یو عرضه مکمل ها  دیتاکنون با هدف تول۱۳۸۲ازسال   ا یآر  تا ی شرکت و
  ـران یو در سراسر ا ـدیرا تول  ی جهــان ی و استانداردها   ت یفیبا ک یبر دانش و تجــربه خود محصوالت   ــهیبا تک ایآر  تا یو

  .دینما  ی وجهــان عرضه م

  1382 سال تاسیس :

  ـران یو در سراسر ا ـدیرا تول یجهــان  ی و استانداردها  تیفیبا ک یبر دانش و تجــربه خود محصوالت   ــهیبا تک ایآر  تا ی شرکت و
  ریانگلستان و ما   کسیوتیتابی و یاز شرکتها   دیواردات و تول  ی ندگینما  ی شرکت هم اکنون دارا ن ی.ا دینما  ی وجهــان عرضه م

 باشد  یهندوستان م  کس یارگان

 

 

 

https://koorosh.co/
https://koorosh.co/
https://koorosh.co/
https://koorosh.co/
https://vitabiotics.ir/
https://vitaaria.com/
https://www.instagram.com/vitabiotics.iran/
https://www.instagram.com/meyer.iran/
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 وبسایت شرکت-1
A-سال 9 حدود –  2011 از سال  :سابقه سایت  

 
 

 در گذر زمان  کنندهشرکت وارد  لوگو  –سیر تکامل هویت بصری 

 
 

 

https://koorosh.co/
https://koorosh.co/
https://koorosh.co/
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B- نگاهی به تحول بصری وبسایت در طول زمان 

 یطراح ا ی  ی طراح رییتغ   |با احتساب وبسایت فعلی بروز شده سال   9در این  تی وب سا  یبار طراح  4

 

 ⬇⬇⬇شاخص وبسایت فعلی⬇⬇⬇

ماه گذشته  3وبسایت از کانال های متفاوت و رتبه الکسا سایت در ورودی چشم انداز کلی ترافیک   

https://koorosh.co/
https://koorosh.co/
https://koorosh.co/
https://koorosh.co/
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C- 100/ 69: امتیاز   )فعلی(شاخص کیفیت وبسایت 

 :  UIطراحی بصری   •

 7/10: استفاده از پالت رنگی صحیح و یکسان  .1

،  Weak Cloning :کپی برداری ضعیف از وبسایت مادر)شرکت تولید کننده دارو( نقاط ضعف  ▪
م عمومی  ت کپی شدهمادر ، سایت   وبسایت برخالف رنگ های با شارپنس باال و هیجان انگیز

یک رنگ طوسی بی ربط دارد، عدم استفاده از رنگ اصلی برند به شکل شاخص برای ایجاد  
 Poor Visual Branding Impact|  تاثیرگذاری بصری

 9/10طراحی بر مبنای هویت بصری سازمانی :  .2

 کپی ضعیف تری نسبت به وبسایت اصلی است ولی در پیاده سازی خوب اجرا شده ▪

 7/10طراحی ساده و جذاب :  .3

 :  UXرابط و تجربه کاربری   •

 7/10سهولت دسترسی کاربر به همه بخش ها :  .1

 یجاد دسترسی بر اساس پرسونای مخاطبین  ا  :Persona Based Designنکات مثبت : ▪

  به پشتیبانی شرکت نمایش ضعیف شماره دسترسی و  کامل  عدم وجود اطالعاتنکات منفی :   ▪
، درباره ما و ادرس مشخص و یا چت آنالین رابطه با کاربر پس از ورود به سایت وجود   در هدر

 ندارد صرفا معرفی است . 

 10/ 7یح صفحات و رفع نیاز کاربر : ارتباط صح .2

 به دلیل تحلیل تخصصی پیوست زیر ▪

 3/10معماری و گستردگی وبسایت:  .3

 معماری بسیار ضعیف وبسایت و ساختار لینکی بد. ▪

فوتر ضعیف از نظر ارتباط دهی و برخی صفحات بدون اطالعات کافی صرفا ورود محتوا به شکل   ▪
 انجام وظیفه مثل صفحه ویدیو های آموزشی 

https://koorosh.co/
https://koorosh.co/
https://koorosh.co/
https://koorosh.co/
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 سرعت لود وبسایت :  •

 10/20ثانیه =   5تالش :   6سرور از نقاط مختلف و  20میانگین  .1

    طوالنی برای صفحه محصوالتبسیار مشکل لود  ▪

▪ LCP   وTTFB  بسیار باال 

 ثانیه زمان می برد.   9پینگ سرور بسیار عالی ولی به دلیل عدم کانفیگ درست رندر کامل  ▪

 19/20:   ریسپانسیو بودن وبسایت •

 )شاخص بدون امتیاز (  �� |  کم  ترافیک وبسایت : •

https://koorosh.co/
https://koorosh.co/
https://koorosh.co/
https://koorosh.co/
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D- 70/100:  امتیاز)فعلی( شاخص محتوای وبسایت 

 15/30نحوه پرزنت دیجیتال سازمان و خدمات :  •

o  باره مجموعه ، سازمان بسیار ضعیف الت بسیار خوب ، عرضه اطالعات در عرضه اطالعات در مورد محصو 

 19/20کمیت اخبار و مقاالت داخل سایت :  •

o   وجود ندارد ، مقاالت در قابل یک وبسایت جداگانه به نام مجلسه  اصلی وبسایت  در هیچ بخش اخبار
 محتوایی گذاشته نشدهماه است هیچ   5حدود  | /https://behdashtmag.comسالمت عرض می شود: 

 36/50 کیفیت محتوا ، اخبار و مقاالت وبسایت : •

o هومی با ارزش اما متاسفانه بر اساس استراتژی بازاریابی محتوا نوشته  محتوا از نظر بار معنایی و مف
  همچنین پرسونای سگمنت گروه مخاطبین دقیقا مشخص نیست محتوا مناسب این مدیم نیست !  نشده

 ، برخی از مقاالت هم بسیار کوتاه و بدون تفکیک صحیح بصری اطالعات هستند مثال : 

o  رژیم غذایی در دوران یائسگی 

E- 20/100:  ()بررسی سئو سایت شاخص جایگاه وبسایت در گوگل 

 5/20 گروه هدف:   3میانگین داشتن تعداد جایگاه نتایج گوگل در گروه کلمات  •

o   : ن یقطره فروگلوب ،   تیدوپاو ، 3شربت اولترا امگا کلمات مهم کلیدی   ، 

 30/ 5 :گروه هدف  3 میانگین رتبه در اولویت نمایش  نتایج گوگل گروه کلمات •

 10/50سایت ) نظر تخصصی و کارشناسی (:  امتیاز کلی سئو وب •

o م لینک بیلدینگ  ح و مداو عدم وجود برنامه صحی 

o توزیع ضعیف انکرتکست ها 

o  پروفایل لینک بیلدینگ بسیار ضعیف 

o  مشکل در سایت مپ و بسیاری از تگ های صفحات 

o  ضعف بسیار زیاد در متادیتا ها اکثر صفحات حتی صفحه اصلی 

o  وبسایت صفحات تقریبا اکثر on-Page   نشده 

https://koorosh.co/
https://koorosh.co/
https://koorosh.co/
https://koorosh.co/
https://behdashtmag.com/
https://behdashtmag.com/%d8%b1%da%98%d9%8a%d9%85-%d8%ba%d8%b0%d8%a7%d9%8a%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%8a%d8%a7%d8%a6%d8%b3%d9%80%da%af%db%8c/
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 شبکه های اجتماعی- 2

a-100/ 39: اینستاگرام 

 578تعداد پست ها :  •

 5/10  – سال  5 سابقه شروع فعالیت : •

 2/10 – پست در هفته 1  نرخ آپلود محتوا : •

 3/10 – هزار فالور واقعی  5تا   1، هزار فالور فیک  20حدود تعداد فالور های واقعی و فیک :  •

 2/10 - % 3-2نرخ درگیری با مخاطب :  •

 6/10یاز هویت بصری و برندینگ محتوا: امت •

 6/10امتیاز کیفیت محتوا از نظر رفع نیاز کاربر :  •

o برخی از محتوا ها صرفا از اینستاگرام برند مادر بدون در نظر گرفتن زبان گروه مخاطب صرفا کپی شده ،
 Poor CC(content calendar)برنامه مشخص تولید محتوایی وجود ندارد ، 

 10/ 6امتیاز کیفیت بصری محتوا :  •

 بدون امتیاز  –عکس و ویدیو دی تیپ محتوا :  دسته بن •

 3/10 –  600پست اخر:  9میانگین الیک   •

 3/10 – 50پست اخر :  9میانگین کامنت  •

 3/10 – هزار 1.2 پست اخر : 9ماینگین ویو ویدیو  •

b-100/ 10: امتیاز  لینکدین 

 داشتن پیج کاری و توضیحات کامل در لینکدین : دارد + توضحات کامل و فعال  •

 ماه از اولین پست  4سابقه حضور در لینکدین :   •

 3/10برندینگ بصری :  •

o  پست   1به دلیل داشتن فقط 

 20/ 1تعداد محتوای منتشر شده :  •

 5/40کیفیت محتوای منتشر شده :  •

o امتیاز هم به دلیل     5، فقط یک ویدیو تبلیغاتی منتشر شده در هیچ سطحی با مخاطبین ارتباط نگرفته
 محتوا داده شده  1کیفیت همان 

 0/10نرخ بازخورد مخاطب :  •

 1/20تعداد دنبال کنندگان صفحه :  •

c-100/ 20: آپارات امتیاز 

 دارد + لینک های صحیح داشتن پیج آپارات :   •

 سال   2سابقه حضور در آپارات :  •

 4/20 برندینگ بصری :  •

 4/10تعدا محتوای منتشر شده :   •

 10/30کیفت محتوا منتشر شده :  •

https://koorosh.co/
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o   20محتوا ها از نظر بصری و درگیری با مخاطب جذابیت ندارد و به طور مشخص هیچ کدام بیش از  
 امتیاز گرفته.  10بودن پرسونای مخاطبین و انتقال ارزش بازدید نداشته اند. اما به دلیل مشخص  

 1/20کل بازدید های کانال :  •

 1/20تعداد دنبال کنندگان کانال :  •

d-:100/ 0 یوتیوب امتیاز 

   نداردداشتن پیج یوتیوب :  •

e-  :10/100توییتر امتیاز 

 : دارد  داشتن پیج کاری توییتر •

 سال 8سابقه فعالیت در توییتر :  •

 1/20تعداد میانگین الیک ها :   •

 5/20تعداد توییت ها:  •

 2/20کیفیت محتوای توییت:   •

o  توجه به ایجاد  صرفا بازنشر محتوای اینستاگرام یا یک توییت بدون ارزش افزوده برای مخاطب و بدون
 ارتباط معنا دار با گروه هدف مخاطبین 

 1/20نرخ درگیری با مخاطب : •

 1/20تعداد دنبال کنندگان پیج :  •

 

 شرکت رادار چارت قدرت حضور و ضریب نفوذ در شبکه های اجتماعی مهم برای 

https://koorosh.co/
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 فعالیت رسانه و روابط عمومی-3
 100/ 0پوشش رسانه ای امتیاز: 

 هیچ محتوایی در رسانه های معتبر آنالین یافت نشده
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پوراطب شرکت دارویی   

 

https://pourateb.com/  |https://shiderstore.com/  |https://www.armanpharmed.com/ 

https://rouzdarou.com/  |pharyabdarou.com/https://   |https://irandarouk.com/  

واردات   نهیدر زم  رانیا  تختیدر پا   ۱۳۷۹خود را از سال  ییابتدا  تیپوراطب فعال ییو دارو ی پزشک زاتیشرکت تجه
را به خود اختصاص دهد.امروزه   ی از بازار داخل  یآغاز کرده و تا کنون توانسته است سهم عمده ا  غذایی– یمیرژ  یمکملها 

باشد.شرکت پوراطب با   یمختلف م ی در بخشها  رمجموعهیز  نیچند ی مادر شناخته شده که دارا ی کمپان  کی پوراطب بعنوان 
  ی ها  نه یخود را در زم ت یفعال غذایی   – یم یرژ ی واردات توانسته است عالوه بر مکملها  نهیگسترش و توسعه روز افزون در زم

   .گوناکون گسترش دهد

و همچنین  ، آرایشی بهداشتی  ورزشی  ،واردات و تولید تحت لیسانس مکمل های دارویی ، غذایی  مجموعه : تمرکز فعالیت 
 . در کنار داشتن شرکت های پخش مربوطه تجهیزات پزشکی 

 1379 سال تاسیس :

 

 

 

با توجه به اینکه تمامی شرکت های بررسی شده در این تحلیل خود شرکت مادر و برند محصول تحلیل شدند ما به جای  
ررسی          بسایت شرکت اصلی پوراطب رو ب تحلیل داروخانه اینترنتی شیدر که در دسته بندی دیگری قرار می گیرد خود و

 می کنیم. 
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وبسایت شرکت-1  
A-سال  15حدود –  2005 از سال  :سابقه سایت  

 
 

 در گذر زمان لوگو شرکت  –سیر تکامل هویت بصری 
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B- نگاهی به تحول بصری وبسایت در طول زمان 

 مجدد داشته   یطراح ا ی  یطراح  رییتغ سال |    15 نیدر ا با احتساب وبسایت فعلی بروز شده  تی وب سا  یبار طراح  6

 

 ⬇⬇⬇شاخص وبسایت فعلی⬇⬇⬇

ماه گذشته  3وبسایت از کانال های متفاوت و رتبه الکسا سایت در  ورودی چشم انداز کلی ترافیک  
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C- 100/ 73امتیاز:   )فعلی(شاخص کیفیت وبسایت 

 :  UIطراحی بصری   •

 7/10: استفاده از پالت رنگی صحیح و یکسان  .1

بنر های تبلیغاتی کامال خارج از   دارای  وبسایت  سایدبار Misleading Color Range : نقاط ضعف  ▪
مثال:بنر مارو دنبال کنید در اینستاگرام یا آپارات سایدبار مقاالت هیچ   ،پالت رنگی هستند

 ندارند. وبسایت و هویت سازمانی برند  ارتباط مفهومی و رنگی به قاب بصری

▪ Poor Color Contrast   به ویژه در بخش هدر اصلی وبسایت 

 7/10طراحی بر مبنای هویت بصری سازمانی :  .2

دیگر المان های مهم هویت  از استفاده    رنگ اصلی سازمانی و  2د شده به  هویت بصری محدو ▪
 ، سبک طراحی ، قالب ارائه و ... رعایت نشده. فونت اختصاصی بصری مثل ، 

 6/10طراحی ساده و جذاب :  .3

: از المان های جذابیت  NO MICRO-INTERACTIONSطراحی در سطح سادگی مطلوب بوده اما  ▪
(Visual  ،Functionalبرای درگیر بیشتر با مخاطب استفاده ای نشده ) 

  : UXرابط و تجربه کاربری   •

 5/10سهولت دسترسی کاربر به همه بخش ها :  .1

مگا منو بسیار شلوغ با سطح تجربه کاربری گیج کننده ، عدم ارتباط موثر موضوعی محصوالت و   ▪
حات به یکدیگر برای سهولت دسترسی کاربر، مشکل در بخش های متفاوت مثل صفحه  صف

 سفید بخش زبان دوم سایت در زمان بررسی 

 10/ 6ارتباط صحیح صفحات و رفع نیاز کاربر :  .2

 زیربه دلیل تحلیل تخصصی پیوست  ▪

 8/10وبسایت: معماری و گستردگی  .3

 زیربه دلیل تحلیل تخصصی پیوست  ▪
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 سرعت لود وبسایت :  •

 17/20ثانیه =   4تالش :   6سرور از نقاط مختلف و  20میانگین  .1

 آدرس متفاوت !!!   3لود شدن منابع از دامین های دیگر حداقل    نقاط ضعف : ▪

 CLSشاخص باالی  ▪

 17/20:   ریسپانسیو بودن وبسایت •
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جهت اشتباه ، مشکل بصری گزینه جستجو و چت آنالین  منو موبایل سمت چپ و نقاط ضعف :  ▪
 در اکثر گوشی های موبایل 

 )شاخص بدون امتیاز (  �👥👥�  | رو به پایین  متوسط  ترافیک وبسایت : •

D- 55/100امتیاز:  )فعلی( شاخص محتوای وبسایت 

 20/30نحوه پرزنت دیجیتال سازمان و خدمات :  •

o   ، برندها و محصوالت خوب کار شده جذابیت و کارایی ارتباط گیری با  سادگی و معرفی خوب سازمان
 مخاطب و وجه تمایز کلیدی در پرزنت دیجیتال نقطه ضعف وبسایت است. 

 15/20کمیت اخبار و مقاالت داخل سایت :  •

 20/50 کیفیت محتوا ، اخبار و مقاالت وبسایت : •

o   موضوعات صحیح درست کارشده ، از نظر محتوا  از نظر انتقال محتوا و پرسونای مخاطبین و انتخاب
برخی مقاالت کامال تخصصی نیستند و برخی هم محتوای کم و بدون متن کافی هستند ، به صورت کلی  

نقاط ضعف بزرگ تر : عدم ضریب درگیری مخاطب با کاربر به ویژه در محتوا ها قدیمی تر کم می شود.
: اینفوگرافی   اطالعات بصری قابل ذخیره   برندینگ بصری محتوا ، کمبود تن  تفکیک بصری اطالعات ، نداش 

 ن را سیو کند.دولی که مخاطب نیاز باشد آ ، نمودار یا ج

E- 61/100:  ()بررسی سئو سایت شاخص جایگاه وبسایت در گوگل 

 13/20 گروه هدف:   3میانگین داشتن تعداد جایگاه نتایج گوگل در گروه کلمات  •

o  زاتیتجه،   فلکس پل یتر ویتالی تون ، مولتی دیلی ، کسلیم سیترات ، هلث برست ،: کلمات مهم کلیدی  
   یباردار نی تام ی و یمولت ،  یی و دارو یپزشک 

o   با توجه به اینکه شرکت پوراطب با وبسایت شیدر استور دارای جایگاه بهتر هست و در کلمات بیشتری
 شود. وبسایت تجمیع لحاظ می   2رتبه دارد در اینجا امتیاز 

 15/30 :گروه هدف  3 میانگین رتبه در اولویت نمایش  نتایج گوگل گروه کلمات •

 33/50امتیاز کلی سئو وبسایت ) نظر تخصصی و کارشناسی (:   •

o  پروفایل لینک بیلدینگ ضعیف 

o  مشکالت کوچک درon-Page   صفحات داخلی 

o  توزیع ضعیف انکرتکست ها Anchor Text Distribution  

o  مشکلKeyword Stuffing  ر متادیتا ها به ویژه صفحه اصلی د 

o Cannibalization (نمودار زیر) | شیدر و پوراطب شرکت  تی وب سا  2مشترک  ی دیبابت کلمات کل 

 بهینه سازی به تفکیک وبسایت های دارای کلیدواژه های مشترک در گوگل  ترافیک جذب شده از سئو ونمودار میزان ️⬆
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 عنکبوتی نمایش کلی تحلیل باال در مورد نمودار  

 کیفیت طراحی و کارایی وبسایت .1

 کمیت و کیفیت محتوای وبسایت .2

 ( SEO Rankوضعیت فنی و موجود وبسایت در گوگل ) .3
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 شبکه های اجتماعی- 2

a-100/ 26: اینستاگرام 

 1.120تعداد پست ها :  •

 6/10 - الس  6سابقه شروع فعالیت :  •

 3/10 – پست در هفته  2.5نرخ آپلود محتوا :   •

 1/10 – هزار فالور واقعی  2تا   1،  هزار فالور فیک 40حدود تعداد فالور های واقعی و فیک :  •

 0/10 -  %0.2 نرخ درگیری با مخاطب : •

 5/10 امتیاز هویت بصری و برندینگ محتوا: •

 4/10 امتیاز کیفیت محتوا از نظر رفع نیاز کاربر : •

 10/ 4محتوا : امتیاز کیفیت بصری  •

 بدون امتیاز  –دسته بندی تیپ محتوا : عکس و ویدیو  •

 1/10 –  113پست اخر:  9میانگین الیک   •

 1/10 – 10پست اخر :  9میانگین کامنت  •

 1/10  – 300پست اخر :  9ن ویو ویدیو ماینگی  •

b-100/ 47: امتیاز  لینکدین  

 توضحات کامل و فعال داشتن پیج کاری و توضیحات کامل در لینکدین : دارد +   •

 سال  1سابقه حضور در لینکدین :   •

 5/10برندینگ بصری :  •

 20/ 3تعداد محتوای منتشر شده :  •

 15/40کیفیت محتوای منتشر شده :  •

o   تعداد محدود پست 

 6/10نرخ بازخورد مخاطب :  •

 18/20تعداد دنبال کنندگان صفحه :  •

c- :100/ 31آپارات امتیاز 

 دارد + لینک های صحیح داشتن پیج آپارات :   •

 سال   6سابقه حضور در آپارات:  •

 7/20برندینگ بصری:   •

 7/10  تعدا محتوای منتشر شده : •

 10/30کیفت محتوا منتشر شده :  •

o   وجود نداشتن یک برنامه ریزی و روند مشخص برای تولید و فرم محتوا و همچنین مشکل در ارتباط
حتوا صرفا منتشر  ، هدف کلی کانال مشخص نیست مگرفتن با پرسونای مخاطبین و گروه هدف هر ویدیو

 شده در آپارات . 

 4/20کل بازدید های کانال :  •
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 3/20تعداد دنبال کنندگان کانال :  •

d-:100/ 0 یوتیوب امتیاز 

 داشتن پیج یوتیوب : ندارد   •

e- :100/ 6  توییتر امتیاز 

 : دارد  داشتن پیج کاری توییتر •

 سال 3سابقه فعالیت در توییتر :  •

 0/20تعداد میانگین الیک ها :   •

 3/20  :تعداد توییت ها  •

 2/20کیفیت محتوای توییت:   •

o   صرفا بازنشر محتوای اینستاگرام یا یک توییت بدون ارزش افزوده برای مخاطب و بدون درگیری با هیچ
 مخاطبی 

 0/20نرخ درگیری با مخاطب :  •

 1/20تعداد دنبال کنندگان پیج :  •

 

 
 حضور و ضریب نفوذ در شبکه های اجتماعی مهم برای شرکت رادار چارت قدرت 
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 فعالیت رسانه و روابط عمومی-3
 100/ 0پوشش رسانه ای امتیاز: 

 .هیچ محتوایی در رسانه های معتبر آنالین یافت نشدهاز وبسایت اصلی پوراطب 

گرفتن امتیاز به معرفی فعالیت های روابط  اما باتوجه به اینکه شیدراستور هم زیرمجموعه این بخش بوده بدونه در نظر  
 عمومی می پردازیم. 

 رسالت اصلی دارند:  2 اینجا : ریپورتاژ های خبری همچنین ذکر یک نکته بسیار اهمیت دارد در  

 مدیریت روابط عمومی ) افکار بازار و مشتریان ( با انتشار محتوا  .1

 SEOبرای فروش یا فرآیند های    Leadلینک سازی سالم و گرفتن  .2

بسیار اهمیت دارد که محتوا جذاب ، مناسب با گروه مخاطبین هدف و البته پنهان در قالب خبری باشد که کاربر عادی با  
 تفکر اینکه آن رسانه خبری منبع خودش محتوایی نسبت به فالن برند منتشر کرده تا ضریب تاثیر گذاری آن افزایش یابد. 

اوت با مدل کپی کاری همان محتوا ضریب نفوذ و تاثیر محتوا را کاهش می دهد،  همچنین تکرار یک خبر در رسانه های متف
تمامی موارد ذکر شده به این دلیل بوده که محتوا ریپورتاژ شده در رسانه های زیر هیچ یک از ویژگی ها باال و البته موارد  

 تخصصی تر که ذکرش در این سند نمی گنجد را دارا نیست. 

 

                                                 
 

                

 

 برای دیدن هر ریپورتاژ می توانید روی ایکون رسانه مورد نظر کلیک کنید 
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 جمع بندی 
ساعت داده کاوی ، تحلیل تخصصی ، آنالیز و طبقه بندی اطالعات با    300ماه کار ناپیوسته بالغ بر  3سند پیش رو حاصل 

المان تاثیر گذار گردآوری شده    600شاخص فرعی و در مجموع با بررسی بیش از  269شاخص اصلی و   60بررسی بیش از 
سال دانش تجربی در حوزه اکوسیستم استارتاپی و دیجیتال    7سال دانش تخصصی بنده و   10است ، این سند حاصل  

با امید آنکه بیان موارد تخصصی در کنار شفاف سازی زمینه رقابتی آنالین نقطه شروعی بر همکاری  مارکتینگ بنده است، 
بصری  ، در این بخش سعی کردم با جمع بندی ساده و  بنده و مجموعه محترم شما باشد به بخش نتیجه گیری می رویم

 داده ها یک چشم انداز مناسب نسبت به شرایط موجود فراهم کنم.

 

 جداول و نمودار های مقایسه ای

 نمودار سن آنالین هر برند: 

هرچند در هیچ یک از شاخص های امتیاز دهی تاریخچه فعالیت و مدت زمان حضور در پلتفرم های آنالین به عنوان شاخص  
ذکر سابقه فعالیت آنالین یا همان سن دیجیتالی برند اهمیت فراوانی دارد چرا که نمایش  امتیاز دهی لحاظ نشده ، اما 

 دهنده چند عامل مهم است : 

 میزان اولیت دهی شرکت ها به سرمایه گذاری در پلتفرم های آنالین  .1

 سابقه ساخت آگاهی از برند به واسطه داشتن زمان بیشتر برای تاثیرگذاری  .2

 جی با در نظر گرفتن فرصت زمانی بیشتر یا کمتردرک نسبت فعالیت به خرو .3
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 نمودار مقایسه بخش های متفاوت وبسایت و امتیاز کلی وبسایت 

همان طوری که در نمودار نشان داده شده شما می توانید میزان کمیت و کیفیت فعالیت هر برند رو در بخش های  
یا همان امتیاز نهایی مجموع امتیازاتی است که    Scoreمتفاوت بررسی کنید ، هر رنگ نماینده یک برند است ، شاخص  

 ،   ضعف توضیح داده شده استخراج شدهدر بخش های اولیه از نقاط قوت و 

https://koorosh.co/
https://koorosh.co/
https://koorosh.co/
https://koorosh.co/


   Koorosh Heydari | Digital Marketing Consultant 

Page | 33 

Koorosh.Co 

 نمودار مقایسه قدرت حضور و تاثیرگذاری در شبکه های اجتماعی مهم 
هر رنگ نماینده یک برند می باشد و شما می توانید میزان نفوذ و قدرت حضور هر برند رو به نسبت رقبا به تفکیک شبکه  

جمع جبری امتیاز های کسب شده در هر شبکه اجتماعی است   Scoreاجتماعی ذکر شده مشاهده کنید و در نهایت شاخص 
 لتفرم های اجتماعی است ، و نماینده ضریب نفوذ و میزان فعالیت هر برند در پ
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 بخش ذکر شده و چشم انداز هر برند   3نمودار کلی فعالیت در  

شده، و در  به و بررسی  حضور در رسانه است که پیشتر محاس نماینده همان بخش روابط عمومی و PR Scoreدر نمودار باال 
وسعت سهم بازار دیجیتال مارکتینگ هر شرکت که  خرین نمودار می رسد یعنی آ   نهایت مجموع همه دادکاوی های باال به

 تجمیع همه داده هاست و نمایشگر قدرت حضور و ضریب تاثیر و نفوذ برند ها در کنار یکدیگر است. 

 است   با تارگت گروپ عدد و حجم بزرگتر نمایانگر قدرت بیشتر و سهم بازار بزرگتر در نظر مخاطب در نقاط اتصال آنالین
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 )پیوست آخر(رزومه شخصی 
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