
تقویم  100 روزدوره طالیی روز ھفتھ
الیو vip و تخصصی

ویدیوی سطح عادی سھ شنبھ ھای ھرھفتھ ساعت 3:30-2 نیرمت نومزآ ویدیوی سطح متوسط vip بخش آموزش ھای گرافیکی
saturday 9 مرداد توضیحات کلی دوره - vip توضیحات بخش
sunday 10 تمرین گوگل ترند ساخت اکانت اینستاگرام آموزش گوگل ترند آموزش دو بعدی کردن تصاویر
monday 11 بحث ھای اولیھ ایمن سازی پیج ایمن سازی ایمیل آموزش ریپورت اصولی برای تولید محتوای استوری mojo معرفی برنامھ
tuesday 12 توضیح دوره و ھدف گذاری

wednesday 13 نکات مھم در انتخاب تصویر پروفایل
 +ارسال عکس پروفایل از پیج متناسب با محتوای خود

نمونھ عکس پروفایل برای پیج خودتون 3 نکات مھم در انتخاب فالویینگ ھا عکاسی از محصول 1
thursday 14 نکات مھم در نوشتن بیو ارسال بیو پیج پاسخ بھ سواالت دانشجویان بیو vipآموزش ابزارھای

friday 15 آزمون ھفتگی
saturday 16 ساخت جدول استراتژی محتوا ساخت جدول استراتژی محتوا بھبود محتوای پیچ ھای بالگری و عمومی محتوای بالگری وی آی پی با ھدف جذب مخاطب
sunday 17 محتوای اولیھ برای پیچ ھای بالگری و عمومی بھبود محتوای پیج ھای خدماتی و فروشگاھی picsart نمونھ ادیت عکس در برنامھ
monday 18 محتوای اولیھ برای پیج ھای خدماتی و  فروشگاھی ارسال پست و استوری اولیھ شرکت کردن در مسابقھ با تمرکز بر فروش vipمحتوای فروشگاھی و خدماتی motionleap آموزش ترفند متحرک سازی تصویر در برنامھ
tuesday 19 ذھنیت درست مالی

wednesday 20 آموزش تحلیل اینسایت اینستاگرام قسمت اول آموزش تحیل اینسایت اینسااگرام پیشرفتھ عکاسی از محصول 2
thursday 21 ترفندھای افزایش بازدید از ھشتگ ارسال ویدئو از نحوه ی ھشتگ زدن ترفند ھای مھم در تبادل و تعامل

friday 22 آزمون ھفتگی
saturday 23 ترفندھای افزایش بازدید از اکسپلور بررسی محتوای اکسپلور پاسخ بھ سواالت دانشجویان آموزش  استفاده از ابزارھای ھشتگ نویسی
sunday 24 نکات مھم در کپشن نویسی پیج ھای فروشگاھی و خدماتی نکات مھم برای افزایش فروش  در کپشن نویسی محتوای گرافیکی بھ روز می شود
monday 25 نکات مھم در کپشن نوسی پیج ھای بالگری و عمومی ارسال کپشن یکی از پست ھا نکات مھم برای افزایش مشارکت کاربران در کپشن نویسی چطور از تبلیعات نترسیم و راحت تبلیغ کنیم اموزش گرفتن اسکرین رکورد با گوشی و یا برنامھ ھای مختلف
tuesday 26 ترفندھای ساخت رسانھ

wednesday 27 محتوای اولیھ استوری برای پیج ھای بالگری محتوای  کاربردی استوری برای پیجھای بالگری inshot آموزش ویدئوی چالش با
thursday 28 محتوای اولیھ استوری برای پیج ھای خدماتی محتوای کاربردی استوری برای پیج ھای خدماتی معرفی ابزارھای کاربردی برای تولید محتوا 

friday 29 آزمون ھفتگی
saturday 30 محتوای اولیھ استوری برای پیج ھای فروشگاھی محتوای کاربردی استوری برای پیج ھای فروشگاھی آموزش تولید محتوا مخصوص کسانی کھ فروشگاه فیزیکی ھم دارند
sunday 31 محتوای اولیھ استوری برای پیج ھای عمومی محتوای کاربردی استوری برای پیج ھای عمومی عوض کردن ابعاد ویدیو
monday شھریور 1 نکات مھم در سرچ اینستاگرام ترفندھای  کاربردی جذب فالور بازی پایاپای موسیقی گذاشتن روی ویدیو
tuesday 2 در آینده اعالم میشود

wednesday 3 قوانین اولیھ تبلیغات در اینستاگرام مطالعھ دروس قبلی توسط دانشجویان ابزار ھای استوری 1
thursday 4 یافتن کردن پیج مناسب برای تبلیغات در اینستاگرام پاسخ بھ سواالت دانشجویان

friday 5 آزمون ھفتگی
saturday 6 ساخت بنر تبلیغات و محتوای تبلیغاتی ارسال بنرساختھ شده نکات مھم در پاسخگویی بھ دایرکت ھا آموزش الگوریتم وی آی پی اکسپلور
sunday 7 اجرای کمپین تبلیغاتی و تحلیل درست آن باال بردن سرعت ویدیو نکات مھم در پاسخگویی بھ کامنت ھا
monday 8 نکات مھم و ترفند ھای الیو برگزاری الیو درپیح شخصی پاسخ بھ سواالت دانشجویان در آینده اعالم می شود عکاسی از محصول 3
tuesday 9 ترفندھای افزایش فروش

wednesday 10 نکات مھم در ارائھ خدمات و معرفی خدمات نکات مھم برای بیزنس ھای محلی محتوای گرافیکی بھ روز می شود
thursday 11 ارسال لی اوت ھای مناسب پیج خودتون  نکات مھم در مورد لی اوت پیج قوانین حقوقی کسب و کارھای آنالین مغرفی روش ھای تیتر نویسی برای افزایش بازخورد

friday 12 آزمون ھفتگی
saturday 13 مطالعھ دروس قبلی برای دانشجویان نکات مھم برای افزایش فروش افزایش فروش در دایرکت وی آی پی
sunday 14 تیتر نویسی تیترنویسی در مورد کسب و کار ارتباط موثر با بالگرھا بعد از تبلیغات اضافھ کردن زیرنویس یا متن بھ ویدیو
monday 15 ترفندھای افزایش بازدھی تبلیغاتی نکات مھم در مورد قیف مشتریان و بھبود آن افزایش فالور از طریق الیو وی آی پی درست کردن عکس نوشتھ حرفھ ای 1
tuesday 16 روش ھای نوین سرما یھ گذاری

wednesday 17 ترفندھای افزایش بازدید استوری پاسخگویی بھ سواالت دانشجویان آموزش تبدیل ویدیو بھ گیف
thursday 18 عکاسی و ادیت ویدیو ارسال عکس مناسب برای پست مطالعھ دروس قبلی برای دانشجویان

friday 19 پایان دوره اینستاپ نقره ای آزمون جمع بندی
saturday 20 ترفندھای افزایش فالور از اکسپلور افزایش در آمد از طریق تبلیغات اینفلوینسری
sunday 21 تبلیغات رایگان  خارج از اینستاگرام عکاسی از محصول 4
monday 22 ارسال متن پیام کامنت مارکتینگ ترفند ھای کامنت مارکتینگ در آینده اعالم می شود درست کردن عکس نوشتھ حرفھ ای 2
tuesday 23 ترفندھای فروش بھ مشتریان قبلی

wednesday 24 guide آموزش ترفند ھای قسمت ساخت گاید گذاشتن فیلتر ھای مختلف برای باال بردن جذابیت ویدیو
thursday 25 پاسخ بھ سواالت دانشجویان  ارزیابی بازار با پرسشنامھ  آنالین

friday 26 آزمون ھفتگی
saturday 27 ترفندھای انجام تبلیغت توسط بالگرھا فروش برای پیج ھای نمایندگی فروش
sunday 28 اعتماد بھ نفس زدن پیج تست و گرفتن ویدئو از خود درست کردن عکس نوشتھ حرفھ ای 3
monday 29 آموزش قسمت سواالت متداول اینستاگرام مدیریت تیم و ادمین وی آی پی ابزارھای استوری 2
tuesday 30 در آینده اعالم می شود

wednesday 31 صحبت با خانواده ھا کات دادن قسمت ھای دلخواه از یک ویدیو
thursday مھر 1 آموزش نکات مھم تاثیر سایت در فروش

friday 2 آزمون ھفتگی
saturday 3 آموزش نکات زبان بدن برای ساخت ویدئو گرفتن ویدئو متناسب با نکات موجود در ویدئو مھاجرت و اینستاگرام برای ایرانیان خارج از کشور
sunday 4 کال تو اکشن در پست و استوری ابزارھای استوری 3
monday 5 نکات مھم برای حفظ ھارمونی پیج ھای بالگری در آینده اعالم می شود محتوای گرافکی بھ روز می شود
tuesday 6 ترفندھای افزایش سود

wednesday 7 ساخت ویدئو ترنفدھای افزایش ویو ویدئو کاور پست
thursday 8 فروش محصوالت عمده در فضای آنالین تبلیغات رایگان خارج از اینستاگرام وی آی پی

friday 9 آزمون ھفتگی
saturday 10 آموزش افزایش فروش و در امد برای کمپین ھای تابستان و پاییز و تبدیل بیننده بھ طرفدار vip شناخات مخاطب
sunday 11 پاسخ بھ سواالت دانشجویان
monday 12 ترفندھای افزایش پروفایل ویزیت ارسال امار پروفایل ویزیت یک ھفتھ ی اخیر تاثیر و معرفی فیلترھای وی آی پی برای تولید محتوا
tuesday 13 کمپین ھای پاییز

wednesday 14 تلگرام مارکتینگ ساخت کانال برای پشتیبانی پیج
thursday 15 تلگرام مارکتینگ ساخت باشگاه مشتریان در تلگرام

friday 16 آزمون ھفتگی
saturday 17 برقراری ارتباط موثر تر در الیو ارسال الیو الگوریتم ھای وی آی پی اینستاگرام برای افزایش ویو
sunday 18 پاسخ بھ سواالت دانشجویان
monday 19 در آینده اعالم می شود در آینده اعالم می شود
tuesday 20 در آینده اعالم می شود

wednesday 21 واتس اپ مارکتینگ و افزایش فروش از این طریق ارسال گزارش در مورد فروش در واتساپ



thursday 22 برای افزایش مشارکت threads آموزش استفاده از ابزار روش ھای وی ای پی افزایش کامنت
friday 23 آزمون ھفتگی

saturday 24 پاسخ بھ سواالت دانشجویان آموزش فروش در سایت و نکات افزایش فروش در سایت
sunday 25 برای افزایش مشارکت igtv آموزش استفاده از ابزار دوست دارند یا ویدئو زیر یک دقیقھ igtv نظر سنجی از مخاطب کھ
monday 26 در آینده اعالم می شود آموزش نکات مھم برای زبان بدن در چھره
tuesday 27 بھبود ارتباط با مشتری

wednesday 28 ترفند ھای تلگرامی برای پیج ھای بالگری ارسال گزارش از بازخورد نکات
thursday 29 نکات تکمیلی پیج ھای بالگری

friday 30 آزمون ھفتگی
saturday 1 آبان ترفندھای افزایش مشارکت کاربران در استوری نکات مھم تبلیغات در پیج ھای بالگری و شخصی
sunday 2 آموزش مقدماتی منوھای ایسنتاگرام
monday 3 پاسخ بھ سواالت دانشجویان در آینده اعالم می شود
tuesday 4 در آینده اعالم می شود

wednesday 5
 اموزش تیم سازی حرفھ ای و بخش بندی کسب و کاری

برای دپارتمان ھای مختلف
thursday 6 روبیکا مارکتینگ ارسال عکس یا ویدئو از روبیکا مارکتینگ خود کالب ھاوس

friday 7 آزمون ھفتگی
saturday 8 در آینده اعالم می شود چطور برندسازی کنم؟

sunday 9
 اموزش اعتماد سازی برای مخاطب و جا انداختن کسب و کار نو پا

( نماد و درگاه پرداخت مستقیم e معرفی )
monday 10 در آینده اعالم می شود
tuesday 11 الیو جمع بندی دوره توسعھ کسب و کار با ابزراھای آنالین

wednesday 12 پاسخ بھ سواالت دانشجویان
thursday 13 پاسخ بھ سوالت دانشجویان آموزش پیدا کردن چالش ھای پر بازدید برای پیج اینستاگرامی

friday 14 آزمون جمع بندی دوره
saturday 15 پاسخ بھ سواالت دانشجویان
sunday 16 پاسخ بھ سواالت دانشجویان


