
گروه سوشیانت

نگاه حرفه ای به کسب و کار

Professional Look to Business



محمد غفاری

MBAبازاریابی

DBA ،کارآفرینی و رهبریCalifornia Southern (CSU)

مالی، دانشگاه عالمه طباطباییDBAدانشجوی 

موسس و مدیر عامل گروه سوشیانت

مشاوره و اجرا در حوزه های فروش، بازاریابی، تبلیغات، برندینگ و مشاوره استارت آپ ها

(استارت آپ ها)مشاور کسب و کار پارک علم و فناوری دانشگاه تهران 

و مدرس دوره های تخصصی بازاریابی، فروش، تبلیغات و برندینگ در

دانشگاه تهران، دانشگاه عالمه طباطبایی و مدرسه کسب و کار ماهان

...مشاور اجرایی مدیر عامل در هولدینگ افریقا، ویستالین پارس، ساریامهر، کینگ، رابین دارو، شب تاب و✓

...سابقه مشاوره در بانک انصار، رنگ اورانوس، فست کلیک و ✓

...مدیر کل بازاریابی و فروش در شرکت های مبین نت، رایتل، ارتباطات فراگستر کیش و ✓

 LG Mobile ،Lenovo Mobile ،ASUS Mobile ،CATسابقه مدیریت فروش و بازاریابی در برندهای بین المللی ✓

Mobile ،Telenor Operator و...



:حوزه های تخصصی و تجربیات

ارزیابی، عارضه یابی و تدوین استراتژی و برنامه عملیاتی

طراحی و اجرای برنامه های تحقیقات بازار

تدوین و اجرای برنامه های بازاریابی، کمپین های تبلیغات و برندینگ

بازاریابی دیجیتال

(الیبیزنس مدل، بیزنس پلن و بودجه بندی م)برنامه ریزی مالی و تجاری 

B2Gو B2Bتوسعه بازار، شبکه سازی تجاری، بازاریابی و فروش 

گیمیفیکیشن در بازاریابی، فروش، تبلیغات و برندینگ

مشاوره، راه اندازی و توسعه کسب و کار و استارت آپ ها



بخشی از سوابق کاری و مدیریت اجرایی

در ایران( یدب)مدیر بازاریابی و توسعه شبکه فروش موبایل و تبلت لنوو و فست تلکام 
شمال افریقا فست تلکام یکی از بزرگترین توزیع کنندگان موبایل و تبلت در خاورمیانه و

می باشد

(در ایرانLGنماینده انحصاری موبایل )مدیر فروش مدیا پردازش 
شرکت مدیا پردازش یکی از شرکت های زیر مجموعه گروه معظم گلدیران و نماینده

می باشدLGانحصاری موبایل های 

مدیر کل بازاریابی مبین نت
بزرگترین شبکه وایمکس کشور

مدیر ارشد بازاریابی و فروش سازمانی رایتل
همکاری در طراحی استراتژی و راه اندازی رایتل به همراه تیم مشاور فرانسوی

MENAدر حوزه UISدر ایران و ITAمدیر توسعه کسب و کار 

ا پیمانکار حوزه برق، آب، نفت و گاز در ایران، خاورمیانه و شمال افریقITA/UISشرکت 
می باشد

.....



بخشی از سوابق مشاوره

...هولدینگ افریقا، ساریا مهر، ویستالین پارس، شب تاب، رابین دارو و 
ه مشاور مدیر عامل در برنامه ریزی کسب و کار، توسعه بازاریابی و فروش،  آموزش و توسع

...نیروی انسانی، بودجه بندی و برنامه ریزی مالی و استراتژیک 

فست کلیک
بتنی مشاور مدیر عامل در طراحی کمپین های دیجیتال و آموزش تیم برای بازاریابی و فروش م

...بر کمپین و تغییر تفکر فروش رسانه 

بانک انصار
اختار مشاور اداره کل بازاریابی در طراحی و پیاده سازی واحد بازاریابی دیجیتال و بازطراحی س

اداره کل بازاریابی و ارزیابی پروژه ها و سرمایه گذاری های بانکی

رنگ اورانوس
ای مشاور مدیرعامل در بازطراحی شبکه فروش، تدوین برنامه و بودجه سالیانه، تدوین و اجر

استراتژی جدید شرکت در بازار رنگ

ویستا پخش رایانه
بازار مشاور مدیر عامل و مدیر بازاریابی شرکت در حوزه برنامه ریزی و اجرای برنامه های توسعه

موبایل و تبلت
....



:بخشی از سوابق آموزشی و تدریس

و MBAمدرس و سخنران دروس فروش، بازاریابی، برندینگ و تبلیغات در دوره های •
DBAه در مدرسه کسب و کار ماهان، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، دانشگاه عالم

طباطبایی

مدرس  و سخنران مباحث راه اندازی و توسعه استارت آپ ها و کسب و کار جدید در •
پارک علمی و فناوری دانشگاه تهران

بیمه معلم، بانک )مدرس و سخنران دوره های تخصصی برای شرکت ها و موسسات •
...(انصار، ایساکو، گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو ساوال بهشهر و 

:تخصصی و مباحثMini-MBAو DBA ،MBAسابقه تدریس در دوره های •
مهندسی فروش، فروشندگی و مذاکرات تجاری–
دیجیتال مارکتینگ و طراحی کمپین های دیجیتال–
بازاریابی، تبلیغات و طراحی کمپین های بازاریابی و تبلیغات–
برند و برند سازی در کسب و کارهای خدماتی، تولیدی و تجاری سازی برند–
ه طراحی و تحلیل بیزنس مدل، بیزنس پلن، برنامه ریزی و مدل سازی مالی، سرمای–

(DBAدوره )گذاری و ریسک 



گروه سوشیانت



ساختار گروه سوشیانت

SOCIANT Management Consulting

(مشاوره مدیریت در حوزه های فروش، بازاریابی، تبلیغات و برندینگ)

SOCIANT Digital Agency

(آژانس مشاوره تبلیغاتی و خالقیت)

SOCIANT Legal Consulting

وقی مشاوره حقوقی کسب  و کار، ثبت شرکت و برند، قراردادها و مذاکرات تجاری داخلی و بین المللی، دادخواست های حق)
...(کسب و کار و 

SOCIANT Academy

(برگزاری دوره های تخصصی در حوزه های فروش، بازاریابی، تبلیغات و برندینگ)

SOCIANT Startup & Investment Consulting

(مشاوره سرمایه گذاری و استارت آپ ها)



همکاران کلیدی



Africa Holding

برخی از مشتریان داخلی



لیبرخی از مشتریان و برندهای بین المل

Mobile

Mobile Mobile
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info@sociantgroup.com

www.sociantgroup.com

@sociantgroup

https://t.me/sociantconsulting

88397820-021

http://www.sociantgroup.com/
http://www.sociantgroup.com/


با تشکر
محمد غفاری

88397820–021 ،09122173445

ghafari@sociantgroup.com

www.sociantgroup.com


