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تعدادی از همکاران در بخش انبار واحد ساری



 
گزارش پیش رو، گزيده ای از آمار و داده های مجموعۀ طبرستان در سال 1400 است که با
همکاری مدیـران و مسئـوالن هر بخش  جـمـع آوری  شده است. این اولیـن گـزارش جامـع
مجتمع پالستیک طبرستان است که به صورت عمومی منتشـر می شود و می کوشد تا به

موضوعات زير بپردازد:

     طبرستان در سال 1400 چه تصمیم های جدیدی گرفت و شاهد چه تغییرات مثبتی در 
بخش های مختلف مجموعه بود؟

 
     میزان پیشرفت با توجه به آمارهای ثبت شده چقدر بوده است؟

     چه فعالیت های جدیدی در فضای دیجیتال انجام شد؟

     مجمــوعۀ طبـرسـتان در سـال 1400 در حـوزۀ مسـئـولیت های اجتــماعی چه قدم هـایی 
برداشت؟

 ایــن گــزارش سـالــانـه، حـــاوِی آمـارهــای ارزنـده از فــعــالــیـت یک ســالۀ طــبــرســتــان و     
 زيرمـجـمـوعه هـایش است که با رویـکرد تصویرسازی با داده ها

و داستان سرایِی تصویری                                                       ارائه می شود.  

     

در گزارش ساالنۀ مجتمع پالستیک طبرستان چه می خوانیم؟
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مجتمع پالستیک طبرستان با 210 نمایندگی فعال در کشور، 378 نوع محصول و چنـدین
 سایـت تولــیـدی فعـال، سـهـم بزرگی از بازار محصـوالت پـلی اتـیـلـنـی را دارد کـه بـه روش
 روتومولدینگ تولید می شـوند و به عنوان بزرگ تـرين تولـیـدکـننده مخازن پـلـی اتـیلن در

 کشور فعـالـیـت می کـنـد؛ بنابـراین عـمـلـکرد ســاالنۀ این مجـمـوعـه، می تـوانـد اطـالعـات 
بسـیار مـفـیـدی را نسـبـت به جایگاه صنعت پلیمر در کشور ارائه دهد.

چرا این گزارش را نوشتیم؟



هر آن کـس که به صـورت مـسـتقـیم یا غـیـرمسـتقیم در صـنعت پلیمر فعـالیـت می کنـد؛ 
همچنین عالقه مندان و دغدغه مندان در حوزۀ دسـتـرسی به آب نیـز می توانند اطـالعـات

مـفـیـدی از این گـزارش دريافت کـنـنـد. گـزارش هـایی از این دسـت، به فعـاالن صـنــعـت، 
کارمندان و مدیــران مجمـوعـه کمک می کـنند تا ذهنـیـت شـفـاف تری نسبت به عمـلکرِد 

بخش های مختلف شرکت و صنعت پالستیک پیدا کنند.  

چه کسانی باید این گزارش را بخوانند؟





بخش اول

مجتمع پالستیک طبرستان در یک نگاه

این بخش ابتدا به معرفی مجتمع پالستیک طبرستان
یا همان شرکت مادر و زير مجمـوعه هایش می پـردازد
و با نگاه به آمارهای جمع آوری شده، میزان تغییرات و

پیشرفت  های هر بخش را نشان می دهد.





معرفی شرکت مجتمع پالستیک طبرستان

مجتمع پالستیک طبرستان، فعالیت رسمی خود را از سال ١٣٧٥ در شهر زيبای سـاری و با 
تولید وان و مخازن حجیم پلی اتیلنی که مناسب مصارف صنعتی بودند آغاز نمود. 

این مجموعه پس از کسب تجارب متعدد  و افزایش ظرفیت های تولیدی خود، هم اکنون
با مجموع پنج سایت تولیدی در شهرهای شمالی، جنوبی و مرکزی، که سه سایت تولیدی 
آن در شهر ساری واقع شده است، عنوان بزرگ ترين تولـیـدکنندۀ مـخـازن پلـی اتـیلـنـی در 

ایران را به خود اختصاص داده است.
مـجـتـمـع پـالسـتـیـک طبرسـتان  در حال حاضـر دارای سـه برند زيرمـجـمـوعــه، بـا نام هـای 
��اسـت و سـه خـط��� و سـوما����������������تـی پـی سـی �����، آذیـن پلـی نـور ��

تولید بلومولدینگ، کودک و دريایی نیز به این شرکت تعلق دارد.

ساری شعبه مرکزی

اصفهان

شیراز
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شرکت مجتمع پالستیک طبرستان، از آغاز تأسـیـس، عمـدۀ محصـوالت خـود را با برنـد تـی پـی سـی
تولـیـد و به بازار عرضه می کند. تـمـرکـز اصـلی برند تی پی سی بر روی تولـید مـحصـوالت پلـیـمـری و 
بـه  ویـژه مـخازن آب پلـی اتیـلـن اسـت؛ که خـوشـبـخـتـانـه در سـال ١٤٠٠ توانـسـت به  عـنـوان واحـد

نمونۀ صنعت پالستیک برگزيده شود.  
ایـن مـجمـوعـه فـعـالـیـت تـولـیـدی خـود را با تـعـداد مـحـدود آغـاز کـرد و هم اکـنـون با گسـتـرش 
ظرفیت های تولـیدی، نماینـدگی های متعـدد در سراسر ایران و کسب رضایت مشتريان توانسـته

است بخش گسترده ای از بازار مخازن پلی اتیلنی ایران را  به خود اختصاص دهد.

خانه امن آب

تی پی سی

رشد فروش تناژیرشد فروش ريالیدرصد تحقق هدف در سالتنوع کل محصوالت
رشد تعداد کل مشتريان
نــســبــت بـه ســال ۱۳۹۹

٢٢٤٧٠ ١٠٣٩�٢٠



بــزرگ و بــزرگ تــر مــی شــویــم...

تعداد محصوالت جدید سال  ۹

مخزن کولر آبی

استخر بلودريم



مخزن ۳۰ هـزار لیتری
بـزرگ تـرين مخـزن تـولـیـدشـده،
به روش روتومولدینگ در ایران

تعداد محصوالت جدید سال  ۹



تعداد محصوالت جدید سال  ۹

مخزن ���

مخزن ۳ هزار لیتری کوتاه

مخزن ۱۵۰۰ لیتری نیسانی

مخصوص حمل و نقل مایعات
بدون نیاز به فريم



مخزن ۱۵۰۰ لیتری بیضی

مخزن ۲۵ هزار لیتری عمودی

مخزن ۲۰ هزار لیتری عمودی بلند

تعداد محصوالت جدید سال  ۹



پرفروش ترين مخازن سال ۱۴۰۰

۱۰۰۰  لیتری افقی کرکره ای مخزن ۵۰۰ لیتری افقی کرکره ای

ایرانیان مخازن پلی اتیلن را برای چه مصارفی خريداری می کنند؟

مخازن خريداری شده مصرف صنعتی دارندمخازن خريداری شده مصرف خانگی دارند

�۵,۶۰ �۹۴,۴۰



یک روز کاری در بخش تولید مجتمع پالستیک طبرستان چه می گذرد؟

ظرفیت های تولیدی در سه شعبه 

تعداد کوره های اصفهانتعداد کوره های ساری تعداد کوره های شیراز تعداد کل کوره ها

میانگین تولید روزانۀ واحد اصفهانمیانگین تولید روزانۀ واحد شیرازمیانگین تولید روزانۀ واحد ساری

١٧٩ محصول = ٩ تن٣٠٠ محصول = ١٢ تن ٤١٥ محصول = ٢٤ تن

میزان کل تولید روزانۀ شعب

٨٩٤  محصول = ٤٥ تن

٤ ٤ ٨ ١٦

آمار ذکر شده، مربوط به محصوالتی است که به روش روتومولدینگ تولید می شوند.



از شمال تا جنوب  
خريد آسان از هر نقطۀ ایران

تعداد کل نمایندگان کشور

٢١٠

. مازندران

پرنماینده ترين استان های ایران

  ١ . مازندران  ٢ . فارس  ٣ . تهران



بخش پاسخگویی و ارتباط با نمایندگان فروش



زمـــان پـاســخــگـویــی
بــه تماس های ورودی
تــنـــهـــا در یـک ســـال

٣٠٥٤٣
تــعــداد تــمــاس هـای ورودی در یـک ســال

گوش به زنگیم 
مـرکـز پـاسـخـگـویـی
بـــه مـــشـــتــــريـــان

    پاسخگـویـی بــه تــمــاس هـای ورودی
تــنــهـــا در یـک ســال

    ٥١٦٠٤ دقیقه = ٣٥ روز کامل



آمادۀ پیگیری
مرکز پاسخگویی به شکایات

١٤٠٠

  ١٣٩٩

میانگین زمان رسیدگی به شکایات مشتريان

افزایش سرعت
پــاسـخـگـویــی

�۳۷
٥٫٦ روز٣٫٥ روز



گسترده اما منسجم
 بازدید دوره ای از نمایندگی های کشور

استان های نمایش داده شده به رنگ آبی، استان هایی هستند که کارشناسان فروش طبرستان
 در سال ١٤٠٠ از آن ها بازدید کرده اند.

مأموريت های انجام شدهاستان های بازدید شده اعطای نمایندگی جدید

١٦٣

٢٣ ١٢ ٢٣

کـل بـازدیـد از نـمـایـنـدگی ها





سوما

مخصوص نگهداری آب آشامیدنی

«سـومـا»، یکی از برنـدهای زيرمـجـمـوعـۀ شرکت مـجـتـمـع پالسـتـیک طـبـرسـتان اسـت که از سـال 
١٣٩٨ به صـورت رسـمی آغاز به کار کرد و هدف اصلی آن، ایجاد دسـترسی آسـان به آب آشـامـیـدنی
در تمـام شـهـرهای ایران، نقـاط دوردسـت و مـناطـق کمـتر برخـورداِر ایـران اسـت؛ به همین منظور

مخازن پلی اتیلنی سوما، با کیفیت باال و قیمت اقتصادی تر عرضه می شوند.

رشد فروش تناژیرشد فروش ريالیدرصد تحقق هدف در سالتنوع کل محصوالت
رشد تعداد کل مشتريان
نــســبــت بـه ســال ۱۳۹۹

١١٢٩٠ ١٤٠١٦٠�٧٣



چرا سوما؟ 

قیمت اقتصادی

درب سوپاپ دار

ضد جلبک

سه الیه

بهداشتی

مـخـازن عـمـودی سومـا
مخصوص نگهداری آب آشامیدنی



مـخــزن ١٠٠٠ لـیــتــری افــقـی سـومــا
مخصوص نگهداری  آب آشامـیـدنـی





آذین پلی نور

تولیدکنندۀ محصوالت دکوراتیو و کاربردی

«آذین پلی نور» یکی از زيرمـجـمـوعـه های مـجتـمـع پالسـتیـک طـبرسـتان اسـت کـه به عـنـوان بـزرگ تـرين 
 مـحصوالت نورانی در خاورمـیـانه به صـورت رسـمـی فعالـیـت خـود را از سـال ١٣٩٧ آغـاز کرد.

ٔ
تولیدکننده

مـهـم ترين وجه تمایز آذیـن پلی نور، جنـس پلیمری و قابلیت نورانی شدن بعضی از مـحصـوالتـش اسـت
که در سال های اخیر مورد توجه بسیاری از مصرف کنندگان قرار گرفت.

رشد فروش تعدادیرشد فروش ريالیدرصد تحقق هدف در سالتنوع کل محصوالت
رشد تعداد کل مشتريان
نــســبــت بـه ســال ۱۳۹۹

۳۵۴۱۵۹ ۹۸۶۹�٨٤

آذین پلی نور

تولیدکنندۀ محصوالت دکوراتیو و کاربردی

«آذین پلی نور» یکی از زيرمـجـمـوعـه های مـجتـمـع پالسـتیـک طـبرسـتان اسـت کـه به عـنـوان بـزرگ تـرين 
 مـحصوالت نورانی در خاورمـیـانه به صـورت رسـمـی فعالـیـت خـود را از سـال ١٣٩٧ آغـاز کرد.

ٔ
تولیدکننده

مـهـم ترين وجه تمایز آذیـن پلی نور، جنـس پلیمری و قابلیت نورانی شدن بعضی از مـحصـوالتـش اسـت
که در سال های اخیر مورد توجه بسیاری از مصرف کنندگان قرار گرفت.

رشد فروش تعدادیرشد فروش ريالیدرصد تحقق هدف در سالتنوع کل محصوالت
رشد تعداد کل مشتريان
نــســبــت بـه ســال ۱۳۹۹

۳۵۴۱۵۹ ۹۸۶۹�٨٤



افزایش تنوع، به ١٥٢ نوع محصول در طول ٤ سال

١٣٩٧ ١٣٩٨ ١٣٩٩ ١٤٠٠

افزایش تنوع، به ١٥٢ نوع محصول در طول ٤ سال

١٣٩٧ ١٣٩٨ ١٣٩٩ ١٤٠٠



ویژگی محصوالت نورانی آذین پلی نور

دارای دو مدل برقی و شارژی

مقاوم در برابر اشعۀ 	
 خورشید ضدضربه

ضدآب

قابلیت تغییر نور به ١٦ رنگ متفاوت

دارای ريموت کنترل 

قابلیت تنظیم نور به ٤ ريتم کاربردی

ویژگی محصوالت نورانی آذین پلی نور

دارای دو مدل برقی و شارژی

مقاوم در برابر اشعۀ 	
 خورشید ضدضربه

ضدآب

قابلیت تغییر نور به ١٦ رنگ متفاوت

دارای ريموت کنترل 

قابلیت تنظیم نور به ٤ ريتم کاربردی



پر استقبال ترين  محصوالت

پرفروش ترين محصـول سال از نظر ريالی

پرفروش ترين محصول آذر ماه

مبل تک نفره هالل برقی

مـیـز کمـر بـاريک گـرد بـرقـی
پرفروش ترين ماِه سال

آذر 

پر استقبال ترين  محصوالت

پرفروش ترين محصـول سال از نظر ريالی

پرفروش ترين محصول آذر ماه

مبل تک نفره هالل برقی

مـیـز کمـر بـاريک گـرد بـرقـی
پرفروش ترين ماِه سال

آذر 



١٢٣

٤٥٦

گلدان منشوری مشکی

          میز سوارز کمـر باريک گـرد؛

 قطر ٦٠ سانتی متر (مدل برقی)

مبل تک نفرۀ نورانی

 (مدل برقی)

گلدان ایتالیایی مشکی؛

ارتـفـاع ٧٠ ســانـتی مـتـر

گلدان ایتالیایی سفید؛

ارتفاع ٧٠ ســـانتی مـتـر

گلدان منشوری طرح سنگ

محصول پرفروش 
سال از نظر تعداد

١٢٣

٤٥٦

گلدان منشوری مشکی

          میز سوارز کمـر باريک گـرد؛

        قطر ٦٠ سانتی متر (مدل برقی)

مبل تک نفرۀ نورانی

(مدل برقی)

گلدان ایتالیایی مشکی؛

ارتـفـاع ٧٠ ســانـتی مـتـر

گلدان ایتالیایی سفید؛

ارتفاع ٧٠ ســـانتی مـتـر

گلدان منشوری طرح سنگ



نیمکت پلی اتیلن شاسی فلزی (مدل برقی)

٧٨

٩

١٠

          میـز سـوارز کمـر بـاريک گـرد؛

 قطر ٦٠ سانتی متر (مدل شارژی)

گلدان ایتالیایی مشکی؛

ارتـفـاع ٤٠ ســانـتی مـتـر

گلدان ایتالیایی سفید؛

ارتفاع ٤٠ ســـانتی مـتـر

نیمکت پلی اتیلن شاسی فلزی (مدل برقی)

محصول پرفروش 
سال از نظر تعداد

٧٨

٩

١٠

          میـز سـوارز کمـر بـاريک گـرد؛

        قطر ٦٠ سانتی متر (مدل شارژی)

گلدان ایتالیایی مشکی؛

ارتـفـاع ٤٠ ســانـتی مـتـر

گلدان ایتالیایی سفید؛

ارتفاع ٤٠ ســـانتی مـتـر





همکاران برند آذین پلی نورهمکاران برند آذین پلی نور





بلومولدینگ

مجتمع پالستیک طبرسـتان در سال ١٣٩٤ پس از ٢٠ سال سابقۀ تولید مخـازن پلی اتیـلـن، 
وارد مرحلۀ جـدیدی در صنـعت بسـته بندی شد. این شـرکت با واردکردن پیشـرفـتـه ترين و
به روزترين ماشین آالت قالب گیری دمشی دنیا (بلومولدینگ)، اقدام به تولید بشکه های
بسـیار مقـاوم و چندالیه نمود. در حال حاضـر مجتمـع پالستیک طبرسـتان، اولـیـن و تـنـهـا
تولـیـدکنــندۀ بـشـکه های بسـتـه بنـدی چـنـدالیـه در ایـران اسـت که بـه صـورت تخصـصـی

بشـکـه های مـناسـب بــرای نگهـداری از گسـترۀ وسـیـعی از مـواد را تولـیـد می کنـد. نحـوه 
عرضه و فروش این محصـوالت، بیشتر به صورت ��� (شرکت  به  شـرکـت) انجـام می شـود
و خوشـبـختانه تا به امروز افـتـخار هـمـکاری با تولـیــدکنـنـدگان بسـیار مطـرح در صـنـعــت

مواد غذایی، تولید مواد بهداشتی، آرایشی، شیمیایی و... را داشته است.

رشد فروش تعدادیرشد فروش ريالیدرصد تحقق هدف در سالتنوع کل محصوالت
رشد تعداد کل مشتريان
نــســبــت بـه ســال ۱۳۹۹

٢٦٠ ٩٥٠��١١



همکاران فروش خط تولید بلومولدینگ





خط تولید دريایی

خط تولیــــد محصــــوالت دريایی مجتمع پالســـتیک طبـرســــتان از ســــال ١٣٧٥ راه اندازی شد و 
اولین پــــروژۀ  آن در سال ١٣٨٠ به بهره برداری رســــید. محصوالت تولــــیدی این الیــــن شـامــــل

 اسکله های شناور، بـویــــه، شـناورهای لوله و... اســــت که از قدیمی ترين پروژه های انجام شـده 
می تـــوان بـــه اسکلــــه های شـــــناور بنـــدر صیادی ســـلخ در جزيرۀ قشـــم، اســـکلۀ شـــط علی 
خوزســــتان و چوئبده آبادان اشــــاره نمــــود؛ که همــــچنان پس از گذشـــت بیش از ٢٠ ســـال در

حال بهره برداری هستند. 
بویــــه های شناور، یکی دیگر از محـصــــوالت خط تولـیــــد دريایی اســــت که تـولــــید آن از سـال
 ١٣٩٦ آغــــاز شــــد و هم اکنون در آب های خلـیــــج فارس مورد استفــــاده قرار می گیرد و نقــــش

 بسیار مهمی در هدایت و ناوبری کشتی ها ایفا می کند.



بویه های شناور

رشد فروش تناژیرشد فروش ريالیدرصد تحقق هدف در سالتنوع کل محصوالت
رشد تعداد کل مشتريان
نــســبــت بـه ســال ۱۳۹۹

٥٧٣٣٨ ١٣٠٢١١�٢٥



شناور

شناور ٥٠٠-٦٣٠-٨٣٠

شناور ١٥٠-٢٥٠-٣٣٠





خط تولید کودک

مـحصـوالت خـط تولـیـد کودک شامـل انواع اسـتـخـر، آبـاژورهـای عروسکی، صندلی اتـاق 
کودک، مـیـز تولد نورانی و... است، که در دسـتـه بندی جداگانـه عـرضـه می شـوند. نحـوۀ 
فـروش این مـحصـوالت، به  صورت مـسـتقـیم از درب کارخانه و یا نمـایندگی های معـتـبـر 

کشور انجام می شود. 

رشد فروش تعدادیرشد فروش ريالیدرصد تحقق هدف در سالتنوع کل محصوالت
رشد تعداد کل مشتريان
نــســبــت بـه ســال ۱۳۹۹

١٤١٦٢ ١١٠٩٥�٥٦



همکاران واحد منابع انسانی



بخش دوم

منابع انسانی

این بخش متـشکل از آمار و ارقام مرتبـط با منـابع انســانی و کارکـنان مجمـوعه است که
به صورت مـسـتقیم در شرکت مشـغول به کار هستند. اطالعات مربوط به سـرمایه های 
انسانی مجموعه، همانند پنجره ای است که شما را به درون مجتـمع پالستیک طبرسـتان

می برد..

تنوع جایگاه شغلی در سازمان

٩٠



١٣٧٧ ١٣٨٠ ١٣٨٥ ١٣٩٠ ١٣٩٥ ١٤٠٠

تعداد نیروهای انسانی از ابتدای تاسیس تا سال ١٤٠٠

٦
٢٥

٨٧

١١٨
٢١٨

٤٠٠



برخی از موقعیت های شغلی جدید در سال ١٤٠٠

کارشناس برقکارشناس ارشد فروشکارشناس تولید محتوا

کمک انباردارکارشناس مکانیک کارشناس فناوری اطالعات



نیروهای انسانی مجموعۀ طبرستان چندساله هستند؟

نیـروهای انسـانی بیشـتر در کدام بخـش ها مشـغول به کار 
هستند؟

٥٠ به باال

٥٠-٤٦

٤٥-٤١

٤٠-٣٦

٣٥-٣١

٣٠-٢٥

زير ٢٥

عـمــلــیــاتـی

پـشـتـیـبـانی

غیر عملیاتی

 *منظور از ((عملیاتی))، نیروهایی است که در بخش تولید فعالیت می کنند.

 *منظور از ((غیر عملیاتی))، نیروهایی است که در واحد های فروش، مالی و منابع انسانی فعالیت می کنند.

 *منظور از ((پشتیبانی))، نیروهایی است که در واحد های فنی، تدارکات، کنترل کیفیت و انبار فعالیت می کنند.

� ١٢

�٢٦

�٢٣

�٢٤

� ١٠

�٤

� ١

� ١٣

�٢٢

�٦٥





مـیـانـگـیـن مــدت مـانـدگــاری کـارمــنـدان در تــی پــی ســی و 

چند شرکت نام آشنا چقدر است؟

میانگین مدت ماندگاری کارکنان در مجموعۀ طبرستان ٤ سال است.

منبع: ایران تلنت

٢/٢٥ سال ٢/٥٠ سال ٤ سال١/٧٦ سال 

(مجتمع پالستیک طبرستان)بی ای تی پارسکاله (گروه سولیکو)آسان پرداخت



چه تغییرات و اقدامات جدیدی در بخش منابع انسانی 

انجام شده است؟

تهیه چارت سازمانی استاندارد برای تمامی شعب

����به روزرسانی شرح وظایف پست های سازمانی با توجه به استانداردهای 

بهبود روند گزينش و جذب نیروهای جدید

گسترش اعضای تیم منابع انسانی

 تهیۀ جداول استاندارد برای حقوق و دستمزد کارکنان

ارائه ی بسته های خوش آمدگویی به کارمندان جدید الورود

تهیۀ بسته های تجهیزات حفاظتی و آموزش دستورالعمل ایمنی عمومی و 

تخصصی برای هر فرد



برگزاری مراسم تقدیر از کارمندان و مدیران سابق شرکت

اختصاص بسته های حمایتی (سبد کاال) به کارکنان شرکت به صورت دوره ای

ارسال پیامک های اختصاصی و کارت پستال جهت تبريک مناسبت های مهم

ارائه ی کتاب راهنمای کارکنان

انجام فرایند جامعه پذیری کارکنان تازه استخدام شده از طريق منتور

(������������������



بررسی دقیق رزومه های متقاضیان

مراحل جذب نیرو در سال ١٤٠٠

دريافت تست شخصیت شناسی از متقاضیان

انجام مصاحبۀ تلفنی 

 اعالم نتیجۀ مصاحبه به فرد منتخب

تعیین زمان مصاحبه با متقاضیان منتخب

تنظیم مصاحبۀ عمومی با واحد منابع انسانی 

گهی استخدام درج آ

دريافت رزومه های متقاضیان

انجام مصاحبۀ تخصصی 

برگزيدن فرد منتخب در کمیتۀ تصمیم گیری



مستمر در مسیر یادگیری

بخشی از دوره ها به صورت درون سازمانی و بخشی دیگر برون سازمانی انجام شد.

کارکنـان شـرکـت پس از اتـمـام دوره، خالصه ای از مطالـب را طـی یک الـی چنـد وبـیـنـار بـه همکـاران بـخـش 
 

٦٨٨ ساعت ١٫٧٤٧ ساعت٣٫٠٧٢ ساعت

دوره های برگزارشـده
در ســــه شـــــعـــبـــه

٦٣٧ ساعت

دوره های برگزارشده
در واحــــــد ســـــــاری

دوره های برگزارشده
در واحــــــد شـــیــــراز

دوره های برگزارشده 
در واحـد اصــفــــهان

مربوطه ارائه می دهند.



پک  خوش آمدگویی همکاران جدیدالورود



جلسٔه همکاران در واحد مارکتینگ



بخش سوم

واحد مارکتینگ

شناسایی دقیق مخاطب، رفع نیاز آن ها و عرضۀ باکیفیت ترين نمونۀ تولیدشده در کشور،
همواره سـبب شده است تا مـشـتريان ما به صـورت خودجوش، به عـنوان اصلـی تـرين ابزار

 تبلیغات به حساب بیایند. اگرچه این نوع از تبلیغات (���) بسـیار قدرتمـند و تاثـیـرگـذار 
است؛ اما با توجه به گسترده تر شدن بازار هدف و تغـییراتی که نسـبت به گذشته در حوزۀ 
تبلیغات صورت گرفـته است، ارتقا یافتن و اسـتفاده از ابزارهای جدید یک امـر انکـارناپـذیر
است؛ به همین جهت مجتمع پالستیک طبرستان، در سال ١٤٠٠ تصـمیـم گرفت تا با توجه
بـه نــیـاز امـروز جامـعـه، تیـم تـبلـیـغـات خود را گسـترش داده و با انـسجـام بـیـشــتـری بـه 
فعـالـیت های بخش دیجـیتال بـپـردازد. آمـار و اطـالعـاتی که این بـخـش از گـزارش سـاالنـه
مشـاهده خواهـید کرد،به فعالـیـت هایی اختصاص دارد که توسط تـیـم مارکتـیـنگ و در 

طول یک سال انجام شده است.

فعالیت های واحد مارکتینگ در یک نگاه

در دنیای امروز، نـقش فضـای دیجـیـتال و اینـتـرنت بیشتر از گذشـتـه پـررنـگ شـده است؛ 
اگـرچـه بخش عمده ای از جامعۀ هدف صـنـایع پلی اتـیـلـن همچنان در بازار سـنتی فعـال
هسـتند؛ اما همچنان می توان بـه صـورت هدفمـند از این بسـتر فراهـم شـده در راسـتـای

تبلیغات بهره مند شد.
در سـال ١٤٠٠ با تمـرکز بـیـشـتر بـر روی بخـش مارکـتینگ و تـبـلـیـغـات (آفـالیـن و آنـالیـن)، 

توانستیم تغییرات بسیار مهمی را رقم بزنیم.



آغـاز نوسـازی، با حفـظ هـویـت

������������ ريبرندینگ 

یکی از مهم ترين اقدامات صورت گرفته مربوط به «ريبـرندینگ» یا یکپارچه سـازی و ایجاد
تغییرات در هویت بصری المان های طبرستان است. 

تغییر لوگوی سازمان



��یا دفترچۀ برند���������� � تدوین برندبوک  



یکپارچه سازی اقالم تبلیغاتی

User_Name



«خانۀ امن آب»

تگ الین جدید برند تی پی سی

مجتمع پالستیک طبرستان از آغاز فعالیت، تالش خود را در جهت ارائۀ بهترين محصوالت
 انـجـام می داد و هـمـچـنـان به عــنوان بـزرگ ترين تولیدکنـنـدۀ مخازن پلی اتیلن در ایــران 
فعالیت می کند. پس از رسـیدن به جایگاه مطلـوب خود، در سـال ١٤٠٠ تصـمیـم گرفت تا 

تگ الین ((خانۀ امن آب)) را برای تی پی سی انتخاب کند.
 این مجموعه هـدف هـای مـهـمی را در دسـتـور کار خود قـرار داده است که یکی از آن هـا 
تولید مخازن بهداشتی و ایجاد دسـترسـی آسان به آب آشـامیدنی است؛ بنابراین انتخـاب 
تگ الین جدید برند، به صورت هوشـمندانه بخشی از اهداف مجتمع پالسـتیک طبرسـتان

را برای مخاطبان ترسیم می کند.



نمایندگی های فروش
 

نقطۀ آغازِ یکپارچگی

متراژ تابلوهای به روز شدۀ نمایندگی ها

٦٥٩ متر مربع



مــتــراژ بــنـــرهـای نــصــب شــده بــر
روی ماشین های حمل بار تی پی سی

١٠٢ متر مربع



به روز رسانی دیگر اقالم تبلیغاتی



به پاس یک سال تالش
قدردانِی ساالنه از نمایندگان برتر و شایستۀ تقدیر

آیفون ��
 ������  

تندیس اختصاصی مجتمع
پــالسـتــیــک طــبــرســتــان

لوح تقدیر سامسونگ ����������������
و بلندگو

تعداد نماینده های شایستۀ تقدیر

٣٥٢٥

تعداد نماینده های برتر

���
����



جلسات تیم مارکتینگ



محتوا؛ ابزاری برای ابراز بهتر

عکاسی های انجام شده از محصوالت

٥٠٣

کلمات نوشته شده در بخش محتوا

 ١٨٤.٧٠١

در دنیای امـروز، مصـرف کنندگان هـوشـمند تر خريد می کنـنـد و پیـش از اقدام، به دنبال 
گاهی نسـبت به برند و محصـوالت هستند؛ این امر در فضای دیجـیـتال بـیشـتـر  کسـب آ
مشاهده می شود و حضور فعال در این بستر مستلزم تولید محتوای مناسب و کاربردی
است. در ادامه، آمار فعـالیت ها و مـحتـواهایی را مشـاهده خواهید کرد که در طـول یک

گاهـی از برند، در بسـتر دیجـیتال مـنتـشـر  سـال، باهـدف گسـترش مخاطـبان و افـزایش آ
کرده ایم.



تی پی سی  در رسانه های اجتماعی

تی پی سی

سایت اینستاگرام

مجموع پست های سال

مجموع استوری های سال 

پروژه های انجام شده

٥١

٢٦١

پست های#ایران_سیراب

* هر دو روز ١ استوری

١٩

١٠+محصول جدید

١٦.٥٣٨ کلمات بارگزاری شده

١٠

اینستاگرامسایت

صنعت پلیمر، از آن دسـت صنایعی است که به دلیل تخصـصی بودن و حضور بیشتر 
مخاطبان در بازار سـنتی، سهـم بسیار کمی از محتـواهای اینترنت را به خود اختصـاص

داده اسـت؛ بنـابـراین در سـال ١٤٠٠ با تمـرکز بیشـتر بر روی تولـیـد محتـواهـای مـتـنـی، 
تصویری و ویدیویی، جهـت ارائه ی اطالعات مفـیـد دربارۀ مـحصـوالت و صـنعـت، گـام 

بسیار مثبتی در فضای گستردۀ دیجیتال برداشتیم.



افــزایــش تــعـداد بـازدیــد
����از صفـحه �����������

  میزان تغییرات صفحۀ اینستاگرام 
 شــرکــت نــســبـت بـه ســال ١٣٩٩

افزایـش تعـداد به اشـتراک گذاری
�����محتواهای منتشر شده�� ٪١٢٢

افزایش تعداد بازدیـد از محتواهای
���������مــنــتـــشـــر شــده��� ٪٢٥

٪٩٨

 



از پنجرۀ اینستاگرام

ساخت تیزرهای تبلیغاتی، جهت معرفی محصوالت جدید



از پنجرۀ اینستاگرام

بازدید پست های معرفی محصوالت جدید، در صفحات اجتماعی استان های هدف

تعداد کل بازدید 

گیالن
تهران قم

قزوین

٣٨.٤١٢

تعداد بازدید: ٦/٧٩٢

تعداد بازدید: ٥/٠٠٥ تعداد بازدید: ٢/١٤٤ تعداد بازدید: ٥/٩٠٤

تعداد بازدید: ٢/٤٦٦ تعداد بازدید: ١٣/٥١٦

تعداد بازدید: ٣/٢٣٥

اصفهان

تعداد بازدید:  ٣/٢٤٠تعداد بازدید: ٣/٥٩

سمنان

مرکزی

یزدکرمان



سایت اینستاگرامسایت

آذین پلی نور

مقاالت منتشرشده در سایت

توضیحات محصول

پست دکوراسیونمحصوالت جدید سایت

معرفی محصول

مجموع پست ها٦٣٫٣٤٩ کلمه

١١٣

٧٥

١٤٢

٢٦

١١٦



دکورآذیون

 راهنمای چیدمان به سبک مدرن

«دکورآذیـون» ترکیب دو کلـمٔه آذین پلی نور و دکوراسـیون است. نکات و راهنمایی هایی 
که با این عنوان در صفحۀ اجتـمـاعی برند آذین پـلی نـور منتشـر می شـود، شامـل مـطالـب

 دکوراسـیون داخـلی و نکات زيباسـازی محیط است؛ این محـتـواها عـالوه 
ٔ

 آموزشی درباره
بر کاربردی بودن، دارای اهداف تبلیغاتی نیز هستند.



سایت اینستاگرام سایت

مجموع پست ها

سوما

٢١مجموع مقاالت ٣٣

٢٣.٨٨١کلمات نوشته شده

اینستاگرام



تبلیغات در بستر رسانه 

 ثانیه تیزر رادیو ٤٤٠

گهی در خبرگزاری های آسیانیوز و مثلث آنالین انتشار بیش از ٢١٦٧ کلمه رپورتاژ آ

گهی تلویزيون ٢٧٦  ثانیه آرم آ



تبلیغات آفالین

طراحی و نصـب بنر راهنمای مـوقـعـیـت مکـانـی، در شـهـرک صـنـعـتی واحـد سـاری 
(تبلیغات محیطی شهرک و نمایندگی ها)

طراحی و چاپ استند و پرچم تبلیغاتی با شعارهای هدفـمند جهـت قـرارگـیـری در 
بخش فروش و مکان های پرتردد شرکت



برندسازی 
حمایت مالی یا اسپانسرينگ

 تیم فوتسال امید شهروند
 دوازدهمین کنفرانس بین المللی فناوری اطالعات دانشگاه علوم و فنون مازندران

 سومین دوره رویداد استارتاپی حوزه صنعت دانشگاه مازندران
 همایش خانه صنعت، معدن و تجارت مازندران

تعداد دفعاتی که طبرستان اسپانسر شد ٤



استودیوی عکاسی از محصوالت





بخش چهارم

دست به دسِت هم
مسئولیت های اجتماعی حوزۀ آب

در آخرين بخش از گزارش ساالنه، با رویکرد توصیفی نگاهی به فعالیت های انجام شده
در سال ١٤٠٠ می اندازيم؛ از کمـک رسـانی های انجام شده در سراسر ایران تا شـکل گیـری

 زمانی کوتاه، بسیار تاثیرگذار بود.
ٔ

کمپینی که در بازه



داستاِن دسترسی به آب

یکی از مهم ترين مـشـکالت رفاهی در برخی روستـاهای ایران، عـدم دسـتـرسی آسـان به 
آب پاکیزه است؛ که کیفیت زندگی افراد را به شدت تحت تاثیر قرار داده است.

با همه گیر شدن ویـروس کـرونا، آب سالـم و بدون آلودگی، بیشتر از هر دورانی اهمـیت 
پـیـدا کـرد. یکی از عـوامـلی که در روسـتـاهـا، سـبــب آلـودگی آب می شـود، نـگـهــداری و

ذخیرۀ آب در ظرف های باز و محافظت نشده است. 
عـالوه بر این امـر، طی کردن مـسـافـت هـای طـوالنــی جـهـت آوردن آب نیز یــکی دیگـر از 
مسئله های مهم در روسـتـاهای کمـتـر بـرخوردار است که در سال ١٤٠٠، با تمـرکـز ویژه بر

روی آن، به سهم خود قدمی در جهت رفع این مشکل برداشتیم. 



معرفی کمپین «ایران سیراب»

یکی از فعالیت های همیشـگِی مجتمع پالسـتیک طبرسـتان،کمـک به منـاطـق مـحـروم و
روسـتاهای کمـتـر برخـوردار اسـت که در سـال  ١٤٠٠ تحـت عـنوان کمـپـیـن «ایـران سـیراب»

رسمیت پیدا کرد.
مجتمع پالسـتیک طبرســتان تصـمـیـم گرفـت تا با راه انـدازی کمپین ایران سیـراب، عالوه بر 
سـامان دهی به فعالـیـت های اجتمـاعی، حس خـوب یـاری رسـانـی را از طـريق شـبـکه های

اجتـمـاعـی بـا دیگـران بـه اشـتـراک بگـذارد و بـا تـشـویـق کردن سـازمـان هـای دیگر، تـوجـه 
بیشتری را بـه سمت مشکل دسترسی به آب روستاها جلب نماید.



ایران سیراب در یک نگاه

١٢٠٥٨ ٨٦٠٫٨٠٠ لیترسیستان و بلوچستان

٦٫٢٥٠ لیتر٢٠٫٠٠٠ لیتر

تعداد کل 
مخازن اهدایی

تعداد استان های 
کمک رسانی شده

معادل لیتراژ
بیشترين تعداد اهدایی
بــه کـدام اســتـان بـود؟

 ٥١٨٫٢٥٠ لیتر

سیستان و 
بلوچستـان

١٧٦٫٥٠٠  لیتر

کرمان

٥٠٫٠٠٠ لیتر

خوزستان

٤٩٫٦٠٠ لیتر

کهگیـلویـه
و بویراحمد

٢٠٫٢٠٠ لیتر

خراسان
رضــوی

٢٠٫٠٠٠ لیتر

هرمزگان

مازندرانتهران

 ٨٦٠/٨٠٠ لیتر مخزن اهدایی   =   ٣٫٤٤٣٫٢٠٠ لیوان آب



مخازن اهدایی کمپین ایران سیراب به چه منظوری اسـتفاده 

می شوند؟

هالل احمرمحیط زيستمصارف خانگی

٠.٧٨

خانه های بهداشت

١.٣٦ ٢.٩٣ ٩٤.٩٣  



از اقدام تا اهدا 

داسـتان کمک رسـانی به روستاهای قشم

مشاهدۀ درخواست رفع مشکل آب روستاهای جزيره قشم در صفحۀ اجتماعی کارزار

یافتن راه ارتباطی برای تماس با نویسندۀ درخواست و اطالع از جزئیات ماجرا

آشنایی با آقای عقیلی و فعالیت های داوطلبانه گروه شان

اهدا و ارسال مخازن درخواست شده و موردنیاز برای روستاها

١

٢

٣

٤



پس از بررسی های انجام شده توسط تیم مارکتینگ، دريافتیم که بسیاری از خانه های آن
منطقه فاقد لوله کشی آب هستند و سطـح رفـاه افـراد ساکـن در روسـتـاها بسـیار پایـیـن
است. آقای عقیلی یکی از اهالِی روستاهای قشـم است که به کمک تیم خود، هفـتـه ای
یک روز را به لوله کشی و نصب مـخازن در خانۀ افـراد کمـتـر بــرخوردار اختصاص می دهـد.
به دلیل شـیـوع کرونـا و کمـبـود بـودجـه، این پروژه نیمـه کـاره رهـا شـده بـود و حـدود ٥٠ 

خانوار همچنان بدون لوله کشی آب زنـدگی می کردنـد. درخواسـت کـمـک از طـرف یکی از
اعضای روستاهای قشم نسبت به احداث آب شـیـرين کن و رفع مشـکالت آب آن مـنطـقـه 
سـبـب شد تا عـالوه بر جــمع آوری ٢٧٣٥ امـضـا و مـطالـبــه گـری از مــسـئـولـیـن مـربوطـه، 
مـجـتـمع پالسـتـیک طـبـرسـتـان نـیـز بـه  صـورت داوطـلبـانـه بخـش کوچــکی از مـشکـالت 

روستاهای قشم را نسبت به دسترسی به آب آشامیدنی برطرف کند.

١٤٠٠

٤ اردیبهشت اقدام پروژه

١٥ تیر اجرای پروژه



بازتاب «ایران سیراب» در رسانه ها

بازتاب خبری کمپین ایـران سـیـراب در روزنـامـه هـای «حـامی شــمال»، «حـرف مـازنـدران»،
«خبـر شـمـال»، «نهضت شمال»، «حـّس هفـتـم» و سـایـت های خـبـری «آفـاق آنـالیـن»،

«بالغ نیوز»، «نذر طبیعت» و... منتشر شد. 

پربازدیدترين پروژه از نگاه کاربران اینستاگرام

پـروژۀ کـمـک رسانی به تاالب جازمـوريان که به کمک آقای سـروش صـلواتیان انـجـام شد، 
یکی از پربازدیدترين پروژه های کمپین ایران سیراب بود که واکنش های بسیار مثـبتـی را 

به همراه داشت.

#ایران_سیراب
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