
نقطه آغاز نگاه است





ما برای خلق آهنگی ماندگار از برندها، ارکستری هارمونیک را در بطن سازمانی حرفه ای گرد هم آورده ایم. از نگاه ما، این هماهنگی ایده، اجرا 
و تحقق موثر آن است که در میان انبوهی از صداهای گنگ و نامفهوم، مخاطب را به شنیدن و دیدن وا می دارد.آژانس تبلیغاتی نگاه شرقی 
 سبز، در طی این سال ها، با شناخت صحیح ریتم بازار، ملودی هایی زیبا و اثرگذار برای مشتریانش نواخته است. تالش ما این است که 

هم صدا با خالقیت، آهنگ برند، محصول یا خدمات شما را بر صفحه ی خاطره ها جاودان و ماندگار کنیم.

نگاه شرقی مجموعه ای است از افراد متخصص که مانند یک خانواده منسجم و با تجربه برای مشتریان و مخاطبان خود بهترین راه کارهای 
جامع را ارایه می دهد و  در تمامی مراحل  آغاز تا به ثمر نشستن کار و کسب، مشتریان را همراهی می کند. 

ماموریت نگاه شرقی همراهی از نخستین نگاه تا چشم اندازهای روشن آینده است.

برترین آگهی فرهنگی10 همکار برتر  رسانه ملیعضو طالییعضو هیأت مدیره یار  فرهنگی  همکار  و سفیر  

این نگاه، شنیدن دارد!



رهبری  
ارکستری هماهنگ

S t r a t e g y
خلق استراتژی های ارتباطات یکپارچه
Communications Strategy
برنامه ریزی رسانه
Media Planning
ارائه راهکار تبلیغاتی و ارتباطی متناسب با نوع محصول و هدف
  Advertising Solution

تدوین استراتژی کمپین های °360 یکپارچه
Campaign 360° Strategy

طراحی تجربه مشتریان
Customer Experience Design

برندینگ و جایگاه سازی برند
Branding & Positioning

مشاوره و راهبری کسب و کار
Business Consulting



Marketing Research
هم ریتم  
با بازار 

شناسایی و تحلیل پتانسیل بازار
Market Analysis
بررسی وضعیت رقبا
Competitor Analysis
تعریف نیاز مشتریان

  Customer Approach

تحلیل و پایش برند
Brand Audit
بررسی روندهای صنعت
Industry Trends



Creativi ty
ارایه ایده های خالق
Creative Concept
ارایه راهکارهای خالقانه بازاریابی
Creative Solution
تعریف پروموشن های خالق

  Creative Promotion
نواختن 
ایده های نو

بازاریابی چریکی
Guerilla Marketing
کمپین 360 درجه
Campaign 360°
خلق کانسپت
Concept Generation



خلق شعارهای تبلیغاتی )اسلوگان، تگ الین و ...(
Slogan
طراحی نام محصول یا خدمت
Naming
تولید محتوا برای بسترهای آنالین و آفالین
Content Generation

آهنگ برند
روی کالویه کلمات

Copywriting



تارنمایی  
از نت های صفر ویک 

D i g i t a l
تدوین استراتژی و کمپین های دیجیتال
Digital Campaign Strategy
تولید محتوای دیجیتال
Digital Content Creation
بازاریابی محتوایی

  Content Marketing

تبلیغات در گوگل
Google Advertising (seo, adwords)
طراحی وب سایت، مولتی مدیا و اپ
Web, Multimedia, App
مدیریت شبکه های اجتماعی
Social Network Management



Production
ساخت 
سناریوهای پرسروصدا

ارائه سناریوهای خالقانه تبلیغاتی
Creative Scenario
تدوین و مونتاژ
Editing
تولید ویدیو )تیزر، مستند، موشن گرافیک و ...(

  Video Production

اصالح رنگ
Color Correction
جلوه های ویژه
Visual Effects
عکاسی
Photography



تصویری  
هم آهنگ از ایده ها

G r a p h i c
مدیریت هنری و مدیریت دیزاین
Art Direction
طراحی هویت بصری برند و سازمان
CI , BI
طراحی لوگو و لوگوتایپ
Logo & Logotype Design

طراحی پوستر، بروشور و کاتالوگ 
Editorial Design
طراحی آگهی های تبلیغاتی
Ad Copy Design

طراحی اینفوگرافیک 
Infographic Design



Decoration
مشاوره، طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی
Interior Design
غرفه آرایی نمایشگاهی
Fair Exibition Design
ترجمان هویت برند در معماری
Branded Interior Design 
تولید اقالم دکوراتیو
Decorative Objects

طراحی
در چنگ ما



صفحه ای دیگر
از خدمات ما

v
چاپ
Print
هدایای تبلیغاتی
Adverising Gift
برگزاری همایش
Event 
 انتشار محتوا در رسانه ها
 )صدا و سیما، رسانه های دیجیتال، تبلیغات محیطی، مطبوعات و ...(
Media



گروه صنعتی پوشینه
باخـتر
شـرکت پتروشیمـی)سهامی خاص(

اتحادیه سراسری 
کانون های وکالی دادگستری ایران

نجمن حساربسی اریان
ا

مشتریان مـــا



نگاه شرقی سبز
  1 9 6 6 9 1 5 5 9 3 تهران

2 9 بلوارآفریقا/خیابانناهیدغربی/شماره

2 6 2 0 3 8 9 2 -  5 تلفن/ 

w w w . n e g a h . i r

i n f o @ n e g a g h . i r

تماس بـا مـــا


