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 ایونت رستوران ریواس  نام پروژه: 

 

 سرویسهای موجود در پروژه:

یساز محتوا ✓ MA-0816-01 کد مارکتینگ:  x نگ یمارکت لیمیا  

تیوبسا یطراح KA-DM-02-01 x کد مشتری:  یی دئویو یابی بازار ✓   

گوگل یساز نهیبه Riwas Restaurant x نام مشتری: نفوذگران یابی بازار ✓   

20/6/1395 تاریخ شروع:    x گوگل یابی بازار داد یرو ✓   

10/7/1395 تاریخ پایان:  یاجتماع شبکه ✓    

گزارش: تاریخ  12/9/1395  **************************** 
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 شخصیت ها:
 

 سمت  نام ردیف 

 صاحب و مدیر مجموعه ریواس  مهدی مبارکی  1

 که کنترل کننده پروژه بود.  DGtallمدیر اجرایی تیم   پویان ابراهیمی  2

 که مسئولیت تهیه اسناد و برنامه ریزی را بر عهده داشت.    DGtallارگانایزر تیم  حمید احمدی 3

 DGtallمسئول خالقیت و گرافیک تیم  حمید محمودی کیا 4

 روابط عمومی مجموعه ریواس مدیر  آرام شکری  5

 مدیر داخلی مجموعه ریواس و کارشناس تشریفات که داوری مسابقه نهایی را بر عهده داشت.  معارف  6

 سرآشپز مجموعه ریواس و آشپز بین المللی که راهنمای گروههای شرکت کننده بود.   هادی مالکی  7

 آشپز بین المللی که داوری مسابفه نهایی را بر عهده داشت.  داور  8

 عکاس آزاد و مسئول برگزاری رویداد و تولید ویدئو  رضا یعقوبی  9

 مسئول ارتباطات و برنامه ریزی رویداد  گلنار راسخ 10

 مجری صوت و تصویر رویداد، کارگردانی، تولید و تدوین ویدئوهای رویداد  وه ماژان گر 11
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 تعاریف:

 سمت  نام ردیف 

 استفاده از ابزارهای اینترنتی برای کسب فروش بیشتر 1بازاریابی دیجیتال 1

2 
دارند. این افراد تعداد فالوئرهای باالیی دارند و مشارکت باالیی در  افرادی که در اینستاگرام، دارای حساب کاربری بوده و فعالیت باالیی  2اینفلوئنسر 

 درصد است.   3تا  2.5افراد برای پست های این اینفلوئنسرها، معموال بین   صفحات آنها وجود دارد. میزان مشارکت

 های افراد دیگر در اینستاگرام هستند. افرادی که در اینستاگرام، دارای حساب کاربری بوده و در حال دنبال کردن فعالیت  3فالوئر 3

4 
جمع تعداد الیک و کامنت های یک پست میزان مشارکت یک پست را مشخص می کند. متوسط مشارکت به میانگین مشارکت های تمامی   4مشارکت

 پست های یک حساب کاربری اتالق شده و نرخ مشارکت، به درصد این مشارکت اشاره دارد.  

5 
یده می شود. این تعداد دفعات فارغ از تعداد افراد منحصر به فردی هستند که پست تعداد دفعاتی که یک پست دیده شده است تاثیرگزاری نام 5تاثیرگزاری 

 مورد نظر را دیده اند.  

 تعداد افرادی واحدی که صرف نظر از تعداد دفعات، پست را دیده اند.   6نرخ برد 6

 
1 Digital Marketing 
2 Influencer 
3 Follower 
4 Engagement 
5 Impression 
6 Reach 
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 مسابقه یار خالق
کننده می بایست یک غذا به انتخاب  چند تن از اینفلوئنسرهای تاثیرگزار محبوب ایرانی، از فالوئر خود می خواهند که در یک مسایقه آشپزی شرکت کنند. در این مسابقه، شرکت  

یند و صاحب غذای برگزیده، بعنوان »یار خالق« او معرفی می گردد.  خود، به صورت خالقانه ارائه دهد. اینفلوئنسر از بین تمام شرکت کننده ها، یکی را به انتخاب خود بر می گز

ست، به تهیه یک غذای خالقانه  این دو می بایست در یک روز مشخص قبل از مسابقه نهایی، در رستوران ریواس حضور پیدا کرده و با »راهنما« که توسط رستوران معرفی شده ا

اینفلوئنسرهای شرکت کننده و یار خالقشان، تمامی تیم ها، در محل رستوران ریواس حضور پیدا کرده، و در حضور مهمانان، داورها    بپردازند. پس از تکرار تمامی این مراحل برای

وم جوایزی اهدا  م های اول و دو سایر شرکت کنندگان، به طور همزمان غذای خود را تهیه می کنند. این غذا پس از پایان مسابقه در مدتی مشخص، داوری شده و به اعضای تی

از خود نشان داده اند، جوایزی اهدا می    می شود. همینطور پس از اتمام مسابقه، به افرادی که در طول برگزاری این رویداد، در فضای اینستاگرام فعال بوده و به هر نحوی فعالیتی

 شود. 

 شکل گیری ایده برگزاری  .1

ای همین، صفحه اینستاگرام خود را  رستوران ریواس، در نظر داشت تا با تمرکز روی شبکه های اجتماعی و بازاریابی دیجیتال، به مقبولیت و محبوبیت هدفمند دست پیدا کند. بر

مدیریت این امر را بر    DGtallرا به گروهی دیگر بسپارد. گروه  بوجود آورد. پس از مدتی فعالیت و نرخ رشد کند آمار بازدید، تصمیم گرفت تا مدیریت دیجیتال مارکتینگ خود  

بود که نرخ باالیی از مشارکت در مدت  عهده می گیرد و پس از فعالیتی دو ماهه، طرح ایجاد رویداد تبلیغاتی مسابقه یار خالق را ارائه می دهد. این طرح با این هدف تهیه شده  

ت، با طراحی روش هایی برای تسری به محیط واقعی تکمیل شده و زمینه برای بهره برداری محتوای دیجیتال بیشتر فراهم شود.  کوتاهی ایجاد شود. قرار شد که این مشارک

 بهترین راه برای باال بردن نرخ مشارکت مورد نظر، بهره گیری از اینفلوئنسرهایی بود که برای رسیدن به این هدف مناسب بودند.   
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 اهداف  .2

د فالورهای واقعی صفحه ریواس را باال ببریم. آمار و ارقام نشان می  ما می خواستیم تعدا

درصد    3متوسط برای صفحات اینستاگرام حدود   (مشارکتداد که متوسط نرخ مشارکت )

( اعالم شده  Impressionتعیین شده است. همینطور عددی که برای بکارگیری هشتگ )

 درصد بود.  1بود زیر 

بود. آن موقع تعداد فالورهای ریواس به    10Kنظر داشتیم    برای جذب فالور در   عددی که

کمی جسورانه بود. ضمن اینکه می خواستیم   10Kمیرسید. رسیدن به    1800زحمت به  

در نظر گرفته   Impressionمسابقه شرکت کنندگان زیادی داشته باشد. رقمی که برای 

نفر، حدود     266000بود. ما می توانستیم با درگیر کردن حدود     1000بودیم حدود  

مورد نظر  Impressionنفر فعال برای اینکه ما به  100000فالوور جذب کنیم.  8000

 نفر را در نظر گرفته بودیم.  266000برسیم کافی بود. اما ما 
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 طراحی مسابقه
 افراد را ترغیب به مشارکت کرد؟ ما به این سوال اینطور پاسخ دادیم: اولین قدم در طراحی این رویداد، این بود که به این سوال پاسخ دهیم: چگونه می توان 

، گعده، آدمهای مشهور در دسترس و  سر منشا تمام حرکات و رفتارهای مجازی، موضوعات واقعی است. مردم به دنبال تکرار واقعیتی هستند که برایشان پرهزینه است. دوستان زیاد

 . ی همه یکجا جمع شده اند. این، تجربه کردن را به ارمغان می آوردمجازکلی »چیزهای باحال« که در دنیای 

ن غذا دوست دارم. واضح است که موضوع وقتی شروع به ایده پردازی کردیم، از خودمان پرسیدیم: اگر خودمان باشیم، دوست داریم از یک رستوران چه چیزی ببینیم؟ جواب این بود: م

ه، تفریح،  باید مردم را ترغیب می کردیم که با ما مشارکت کنند. انگیزه های متفاوتی را ببرای ترغیب مردم بررسی کردیم: انگیزه های انسان دوستانآشپزی باید محور باشد. حاال  

یزه مالی و تایید طلبی. دو چیزی که تقریبا تمام عامه  سرگرمی، مالی و غیره که در نهایت انگیزه مالی، انگیزه مهمی بود. بیشتر از انگیزه تایید طلبی! حاال این دو را ترکیب کردیم؛ انگ

 مردم برای این دو تالش می کنند. حاال چه چیزی می توانست این دو را کنار هم جمع کند؟ مسابقه! مسابقه آشپزی. 

را دنبال کردیم: انبوهی از هیجانات در دسترس و با یک  از خودمان پرسیدیم که من چگونه ترغیب می شوم در یک مسابقه شرکت کنم؟ برای رسیدن به پاسخ مناسب، ایده آیفن  

 دکمه. جمع پاسخ های اتاق فکر به رعایت نکات زیر اتفاق نظر داشت:

 هـ( همگانی بودن  د( یک شرطی بودن  ج( سادگی  ب( سرعت باالی درک الف( مفهوم قابل درک
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 جذب مخاطب از طریق اینلوئنسرها  .1

بال راهی می بودیم که در مدتی بسیار کوتاه  حاال نوبت به آن بود که به شمار مناسبی از مردم در اینستاگرام دسترسی پیدا کنیم. اینستاگرام راهی برای اعالم عمومی نداشت. باید دن 

 روف و تاثیرگزار بود.  تعداد قابل توجهی از مردم را متوجه این مسابقه کنیم. بهترین راه، استفاده از اینفلوئنسرهای مع

فالور داشتند. اما یک عامل تاثیرگزار دیگر هم بود. نرخ قرابت. اینکه چقدر موضوع صفحه    200Kتا    26Kوقتی بررسی های الزم انجام شد، به لیستی از اینفلوئنسرها رسیدیم که از  

مره باالتری می گرفت. جمع این نمرات، منجر به تهیه یک لیست شد. حاال باید تماس می گرفتیم.  اینفلوئنسر، به موضوع ما نزدیک است؟ هرچه موضوع نزدیک تر بود، اینفلوئنسر ن

 فره زیر نهایی شد. برخی از اینفلوئنسرها  درخواست ما را بدون پاسخ گذاشتند و برخی به دالیل شخصی و کاری موفق به همکاری نشدند و در نهایت فهرست هفت ن
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 محمد رضا ماندنی  .1.1

Mohammad Reza Mandani 

Follower No: 72800 

Genre: Photography – L.Style 

 Rate: 4.8% مشارکت

 

او بیشتر موضوع عکاسی دارد. البته عکاسی های او روایتی از افکار و زندگی روزانه و شخصی اوست. او    اینستاگراممحمد رضا ماندنی عکاس است. عکسهای خوبی هم می گیرد.  

 صفحه دیگری هم دارد که در آن به موضوعاتی دیگر می پردازد.  

و همچنین خود بحث عکاسی و پیشینه نسبتا طوالنی او  شخصیت ماندنی به دلیل محیط کار حرفه ای او به درد کار می خورد. فضای سینما و تلوزیون که در آن فعالیت می کند  

. او ذاتا یک آرتیست است و این  کمک می کرد که در مذاکرات راحت باشیم. با او زود به توافق رسیدیم و معموال آدم خوش قولی بود. سر وقت سر فیلم برداری ها حاضر می شد

 روحیه، از او را شومن خوبی ساخته بود.  
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 ن شیرین تهانا  .1.2

Shirin Tahanan 

Follower No: 127000 

Genre: Cookery 

 Rate: 4.8% مشارکت

 

وضوعی بسیار باالیی که موضوع شیرین تهانان یک مدرس آشپزی است و یک آموزشگاه آشپزی را اداره می کند. صفحه اینستاگرام او حول محور آشپزی و پسرش می گردد. قرابت م

دست کم    خانم تهانان داشت، باعث شد که ناخدآگاه بعنوان یکی از کاندیدهای برنده مطرح شود. البته این موضوع در برخی اوقات باعث شد مسابقه رامسابقه با فعالیت حرفه ای  

 بگیرند، اما پس از حضور در مراحل دوم و سوم حضور جدی و پررنگی داشت. 

 و الزمه کسب ارتباط خوب، نشان دادن درک کافی از جایگاه حرفه ای ایشان بود. مشکالت ارتباطی با ایشان داشتیم. رویه ایشان بسیار جدی بود  

 

 

 

 

 مهسا نعمت  .1.3
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Mahsa Nemat 

Follower No: 58600 

Genre: L.Style 

 Rate: 8.76% مشارکت

 

درصد نرخ مشارکت آورد که بی نظیر بود. فضای    95کرد حدود  مهسا نعمت یک اینفلوئنسر موفق است. پست های او نرخ مشارکت باالیی داشت. در پست اولی که برای ما کار  

به نفس خوبی هم جلوی دوربین حرفه ای دایی ایشان، به او کمک کرده بود که برخورد حرفه ای با کار داشته باشد و بعنوان خواهرزاده شخصی مثل آقای ماهی صفت، اعتماد  

 یک حرفه ای در آشپزی، در روند کار او موثر بود. داشت. خانم ماهی صفت هم که مادر ایشان هستند، بعنوان

 

 

 

 

 

 خدایار آهی  .1.4
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Khodayar Ahi 

Follower No: 49300 

Genre: Photography-Art works 

 Rate: 4.74% مشارکت

 

خاص خودش را داشت. با    خدایار آهی یک تدوین گر و متخصص جلوه های ویژه کامپیوتری است. فضای اینفلوئنسر او ترکیبی از همین تخصص او و زندگی شخصی اوست. فضای

ستفاده می شود.او را متوجه تفریحی بودن موضوع و  او به یک مشکل خوردیم. او اوسط کار خواست که کنار بکشد. دلیل این امر را اینطور بیان کرد که حس می کند از او سو ا

 تعهدی که دارد کردیم. خوشبختانه این حس او در ادامه ماجرا تبدیل به احسن شد.  

 

 

 

 

 

 

 شهرزاد عاصمی  .1.5
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Shahrzad Asemi 

Follower No: 68400 

Genre: L.Style 

 Rate: 4.65% مشارکت

 

مانتیک و شعر گونه برای  شهرزاد عاصمی یک صفحه کامال شخصی دارد که در آن صرفا از عکسهای شخصی استفاده می کند. رونذ عکس های او روزانه است اما از متن های ر

 عکسهایش استفاده می کند. چیزی که عنوان صفحه او یعنی »شهرزاد قصه گو« را معنا دار می کند.  

 مروی علی   .1.6

Ali Marvi 

Follower No: 26000 

Genre: L.Style 

 Rate: 5.36% مشارکت
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 ا راحت بودیم.  علی مروی یک آشپز است. آنچه که صفحه او نشان می دهد متخصص ساخت غذاهای کافه ای است. شخصیت آرامی هم دارد. در کار کردن با او حقیقت

 

 

 مطره حیدری  .1.7

Motahareh Heidari 

Follower No: 137000 

Genre: L.Style 

 Rate: 8.96% مشارکت

 

هان زیادی داشت. در هر بار حضور او در معلم زبان فرانسه که بیشترینت عداد فالور و باالترین نرخ مشارکت را داشت. موضوع اینستاگرام او کامال روزانه است. مطهره حیدری همرا

 مراحل مختلف، چند نفر همراه که به معنای واقعی او را همراهی می کردند کنار او حضور داشتند. 
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nfluencer Follower No Genre 

@maandani 72800.00 Dalily L.Style 

@shirin_tahanan 127000.00 Cookery 

@mahsanemat 58600.00 Photography 

@godyar 49300.00 Art-Photography 

@shaziasm 68400.00 Daily L.Style 

@elephant_chef 26000.00 Cookery 

@motiheidari 137000.00 Daily L.Style 

Total 539100.00  

 

 شکل مسابقه  .2

را نه خود اینفلوئنسر، بلکه فالوئر او تهیه   پس از تشکیل جلسات متعدد ایده پردازی، به این نتیجه رسیدیم که مسابقه می بایست با تهیه یک غذا انجام شود. تصمیم گرفتیم که این غذا

 م قابلیت جذب داشت.  کند. با این تصمیم فالوئرها هم درگیر می شدند که هم با فعالیت تجاری ریواس همخوانی داشت و ه 
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درک برای عموم نبودند، و یا اینکه   این غذا می بایست فقط یک شرط میداشت. یک لیست از مواردی که به یک غذا مربوط است تهیه کردیم. تمامی آنها یا یک بعدی بودند، یا قابل

 مطرح شود: خالقیت!  کا را خیلی سخت می کردند. تنها یکی از آنها بود که میشد بعنوان تنها شرط مسابقه 

 

ی اندازه گیری ارائه دهیم. برای همین،  غذای پیشنهادی می بایست دارای خالقیت می بود. اما خالقیت را چگونه اندازه می گرفتیم؟ با توجه به فرصت اندک، نمی توانستیم روشی برا

 ستم تصمیم گیری اینطور بود:تشخیص را به عهده اینفلوئنسر گذاشتیم. فرصت ها و تهدیدهای ما در طراحی این سی

 فرصت

 ذخیره زمان

 حفظ یک شرطی بودن مسابقه

 ایجاد فضای بحث و چالش در فضای اینستاگرام به علت وجود اختالف نظرهای شخصی

 افزایش میل رقابت به دلیل شخصی شدن معیار خالقیت، در نهایت افزایش نرخ همگانی بودن مسابقه

 تهدید 

 مسابقه به سمت تنشحرکت فضای 

 دخالت موارد تاثیرگزار غیر در تصمیم گیری

 دشوار شدن داوری 

 تلقی مخاطبان به سختی ایجاد غذای خالقانه

 

 شرط ورود به مسابقه بود.تنها تشخیص ما اینطور بود که فرصت های خوبی ایجاد می شود و تهدید ها را می توان با مدیریت جهت دهی کرد. به هر حال خالقیت در تهیه غذا، 
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 مرحله اول:  .2.1
توران ریواس و اینفلوئنسر خود را  کاندید یار خالق می بایست غذای خالقانه ای به رای خود درست می کرد، از آن عکس یا ویدئو تهیه می کرد، روی صفحه خودش قرار میداد، رس

 یارخالق را اضافه می کرد.  #روی عکس تگ می کرد و هشتگ 

 

استفاده می کردیم. انها   ریواس  باید طوری طراحی می کردیم، که رستوران ریواس، چیزی جز یک تامین کننده مالی باشد. باید به شکلی پیش می رفتیم که از پتانسیل رستورانما  

 چند نکته مثبت داشتند:

 محیط بزرگ و مناسبی دارد و در نقطه خوبی از شهر واقع شده است. •

 ر زیر بناس ساختمانی است که در آن واقع شده است که  مجهز و اصولی طراحی شده است. آشپزخانه ریواس براب •

 پرسنل ریواس همگی پر سابقه و متخصص هستند. •

 آشپز ریواس سالها در خارج از کشور سرآشپز بوده و بین المللی است. •

 ستفاده کردیم و آشپز را هم اضافه کردیم. نتیجه تولید مرحله دوم بود.  تصمیم گرفتیم که از این پتانسیل استفاده کنیم. از محیط باز و آشپزخانه مجهز ا
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 مرحله دوم:  .2.2
غذای خود را اصالح کرده و بهبود می دادند.  در مرحله دوم، اینفلوئنسر و یار خالق انتخابی اش، می بایست در آشپزخانه حضور پیدا می کردند و توسط آشپز، که راهنما نام گزاری شد،  

 را در نظر بگیرد.   به راهنما هم گوشزد شد که از سخت گیری اجتناب کند و غیر حرفه ای بودن و یا آماتوری شرکت کننده
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 مرحله نهایی:  .2.3
سابقه کمک می کرد، نمونه هم نداشت. این  حاال باید مرحله آخر را طراحی می کردیم. می بایست تمام این گروهها را در یک مکان می دیدیم. این اتفاق عالوه بر اینکه به گرم شدن م

. میشد مسابقه را طوری برنامه ریزی کنیم که گروهها هرکدام در یک نوبت به مسابقه بپردازند. این موضوع دو خطر که چند اینفلوئنسر محبوب، برای مسابقه یکجا کنار هم جمع باشند

شد. پس با  رقابت تیم ها تاثیر گذار با  در پی داشت. یکی اینکه مسابقه را به شدت طوالنی می کرد و تقریبا از دست رفتن رویداد حتمی بود. دوم اینکه ممکن بود به شدت در کیفیت

   وجود اینکه حتی آشپزخانه بزرگ ریواس هم به سختی می توانست این همه آدم را کنار هم جای دهد، تصمیم به اجرای هم زمان گروهها گرفتیم. 
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از همه بخواهیم که در روز نهایی، در محل    تصمیم گرفتیم که حین مسابقه پخش زنده داشته باشیم و .قدم نهایی در طراحی رویداد این بود که کمی زرق و برق آن را زیاد کنیم

 رستوران ریواس حضور داشته باشند.  

 جوایز:  .2.4

ینی را مطرح کرد که در  برای آنهایی که در روز مسابقه حضور دارند جایزه در نظر گرفتیم. اتاق فکر برای برندگان نهایی، پیشنهاد اپل واچ، آیپاد تاچ، آی پد م 

یم اول و دو آی پد مینی برای تیم دوم نهایی شد. برای اینکه بتوانیم حضور فالوئر ها در حین مراحل را گرم کنیم جوایزی  نهایت دو اپل واچ برای نفرات ت

 برای مشارکت کنندگان از مرحله دوم به بعد در نظر گرفته شد.
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یای تبلیغاتی ریواس، و چند شیء تزئینی  عالوه بر این برای باقی شرکت کنندگان و همینطور داورها و مهمان های ویژه، یک پک هدیه در نظر گرفتیم. این پک شامل یک پاور بانک، هد

 پک هم برای اهدا تهیه شد.  30بود. تعداد 

 

 



 

 گزارش جامع نهایی پروژه 

 OPS-TEM-OP-01 شماره سند

سند  تاریخ انتشار  10/07/1395  

سند تاریخ اصالح   1399/03/19 
سند شماره اصالح  02 

 

 

ه  | 22 ح ف  contact@dgtall.marketing ص
Tell: 021 26304517 

 
 

 زمان بندی مسابقه:  .2.5
مهر اول    11مهر ماه وقت داشتیم که کل پروژه را انجام دهیم و بهره برداری الزم را داشته باشیم.    11با برگزاری رویداد موافقت شد. ما تا    شهریور ماه  22فرصت کمی داشتیم. روز  

مهر هم نمی توانستیم برای حضور در   2ر از  شهریور، روز اعالم مسابقه باشد. بیشت 26محرم بود و نمی توانستیم با شروع عزاداری کاری غیر اخالقی انجام دهیم. تصمیم گرفتیم تا روز  

 مهر هم روز فینال بود.   10مسابقه زمان بدهیم. روز 
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 تولید محتوا:  .2.6
اینستاگرام نشر داده ندی مناسب در فضای هدف از ساخت این رویداد، بهره برداری از آن در فضای اینستاگرام بود. پس باید از تمامی مراحل، محتوای مناسب تهیه میشد تا در زمان ب

ان اصلی ترین نوع محتوا در نظر گرفته شد.  شود. قدم اول انتخاب نوع محتوا بود. از میان تمام انواع محتوا، از متن و عکس و فیلم و حتی تکنیک هایی که بکار می رود، فیلم به عنو

ینند تا اینکه بخوانند. برای همین میشود با ساخت فیلم، شانس و حجم پخش بیشتری از اطالعات را  دلیل تیم برای انتخابشان این بود که می گفتند مردم عادت دارند بشنوند و بب

 تزریق کرد. گرچه آمار و ارقام هم این موضوع را تایید کرد. بهرحال عوامل زیر در توافق نظر روی تهیه محتوای ویدئو موثر بود: 

 اطالعات حجم اطالعات باال و اهمیت سرعت انتقال  •

 ماهیت سرگرمی رویداد  •

 تمایل ارائه گزارش تصویری در مخاطبان برای ایجاد مشارکت  •

 نرخ باالتر مشارکت در پست های ویدئویی نسبت به عکس   •

نفوگرافی هم برای انتقال سریع تهیه  تمامی پست ها نیاز به متن داشت. از ارزش عکس بعنوان مدیایی که در ثبت لحظات رقیبی ندارد، نمی توان غافل شد. همینطور می بایست ای 

 می شد.  
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وای مربوطه تهیه میشد. همینطور معرفی  مسابقه سه مرحله داشت. شرکت در مسابقه و انتخاب یار، بهبود غذا و در نهایت فینال. قطعی این بود که می بایست از تمام این مراحل محت

 ن می بایست طبق روال زیر انجام میشد: اتولید محتوا نیاز داشت. بهره برداری نهایی پس از مسابقه هم بود. کارهایممسابقه هم 

ظ کنیم انتخاب  را حف  اینفلوئنسرهامربوط به معرفی مسابقه بپردازند. برای اینکه اصالت    پستتهیه شود و هر کدام یک بار بوسیله    اینفلوئنسرهاتصمیم گرفتیم که یک ویدئو از تمام  

 ی دادند.  کپشن را به عهده خودشان گذاشتیم. اما آنها می بایست صفحه اینستاگرام ریواس را روی عکس تگ می کردند و همینطور در کپشن به آن لینک م

 معرفی مسابقه روی صفحه ریواس قرار می گرفت.   پستهمزمان  .1

 قرار می گرفت.   riwasmood@ریواس دایرکت می شدند روی صفحه  یارخالق بارگزاری میشدند و یا برای#عکسهایی که با هشتگ  .2

 برای جلسه هماهنگی در صفحه ریواس قرار می گرفت.   اینفلوئنسرهامربوط به جمع شدن  پست .3

 معرفی مرحله اول و نحوه شرکت در مسابقه روی صفحه ریواس قرار می گرفت.   پست .4

 نحوه شرکت آنها در مسابقه در صفحه ریواس قرار می گرفت. دو اینفوگرافی برای کاربرهای عمومی و خصوصی و  .5

 پست معرفی مسابقه توسط اینفلوئنسرها روی صفحه ریواس قرار می گرفت.   7تا قبل از اتمام مهلت شرکت در مسابقه،  .6

 از اتمام مهلت شرکت در مسابقه، پست اتمام مهلت شرکت در مسابقه در صفحه ریواس انتشار می یافت.  پس  .7

 .  اینفلوئنسرها ارسال میشد، پست مربوط به معرفی یار خالق به صورت عکس در صفحات اینفلوئنسرانتخاب یار خالق توسط  پس از .8

 پست پشت صحنه پست اینفلوئنسرها روی صفحه ریواس به نمایش در می آمد.  همزمان  .9

 می گرفت.  در طول انجام مرحله دوم مسابقه، عکس معرفی تیم های نهایی در صفحه ریواس قرار  .10

 پست هر گروه در مرحله دوم در صفحات اینفلوئنسرها انتشار می یافت.   .11

 همزمان معرفی مرحله دوم مسابقه توسط پست مربوطه انجام می پذیرفت.   .12

 دشان قرار می گرفت.  ویدئوهای  مرحله دوم مسابقه برای معرفی تیم ها و غذای انتخابی آنها، همچنین مراحل تهیه آن، توسط اینفلوئنسرها روی صفحات خو .13

 پست منتشر می کرد.  7ریواس همزمان ویدئوهای مرحله دوم را در  .14

 پس از آن پشت صحنه ویدئو ها و تمرین تیم ها در رستوران ریواس در صفحه ریواس قرار می گرفت.   .15

 دند.  پس از برگزاری فینال، تمامی اینفلوئنسرها، پست مربوط به روز آخر را روی صفحه خود نمایش می دا .16

 پست تشکر مدیریت ریواس بر روی صفحه ریواس به نمایش در می آمد.   .17
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 ویدئو از روز فینال در صفحه ریواس انتشار می یافت.   3و در نهایت  .18

 برنده های مسابقه هر کدام یک عکس از فینال در صفحات خود قرار می دادند.   .19

 .  پیج ریواس عکس دسته جمعی مسابقه را درصفحه خود قرار می داد .20

 ریواس با یک پست برندگان قرعه کشی را اعالم می کرد.   .21

 پست، حواشی مسابقه و رویداد را منتشر می کرد.   20ریواس با  .22

کنیم و چگونه شفاف می دانستیم که چه اطالعاتی را می خواهیم منتقل کنیم؟ چگونه منتقل کنیم؟ به چه کسانی منتقل   ما باید برای تمام اینها از قبل برنامه ریزی می کردیم. باید

منتشر می شدند. بدلیل اینکه بخش   باشند؟ چیز دیگری که باید به آن فکر می کردیم، زمان انتشار آنها بود. چه عکس ها و چه فیلم ها می بایست در اوقات مناسب ثبت و ضبط و

ایست به موقع در معرض دید بیننده قرار می گرفت. اگر در زمانی که می خواستیم محتوای  زیادی از محتوای ما خبری بود و می بایست مجموعه ای از اطالعات را منتقل می کرد، می ب

 اشتیم.خود را در طول روز نشر دهیم بی دقتی می کردیم، احتمال از دست رفتن بخش قابل توجهی از مخاطبان زیاد بود. برای همین نیاز به تحلیل د
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دو منبع تجزیه و تحلیل پیش روی ما بود. اول صفحه ریواس و دوم صفحات تمام اینفلوئنسر 

فالوئر    1864های رویداد. قبل از شروع فعالیت های رویداد، صفحه رسمی رستوران ریواس دارای  

 . مشارکتدرصد برای  6.5پست و متوسط  89بود. 

آمارهای مختلفی در دسترس بود. می توانستیم با ثبت آنها و تجزیه تحلیل درست، به برنامه  

سپتامبر روزی بود که اولین پست مربوط به مسابقه   17شهریور،    27ریزی مناسبی برسیم. روز  

 را عمومی کردیم. می بایست درست قبل از انتشار آن، آمارها را ثبت می کردیم.  

 شهریور است.  27مارهای روز جدول مقابل، ثبت آ

Sub | Date 17-Sep 

Followers 1840 

Men (%) 43 

Women (%) 57 

Eng Rate  (%) 6.5 

Highest No CMTS 30 

Impression 7994 

Reach 1311 

Profile View 508  
 

 

وضعیت مشارکت ریواس قبل از رویداد  -1نمودار   

 

 

ما، مستلزم صرف وقت در دنیای واقعی است، بهتر دیدیم که سطح مخاطبانمان   طبق محاسبات، ما تنها با سه اینفلوئنسر به هدفمان می رسیدیم. اما با در نظر گرفتن این نکته که رویداد

 ف گرفته بودیم. را گسترش داده و موضوعات متنوع تری به لیست اضافه کنیم. در نهایت بیش از پانصد هزار نفر را هد
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نفر قطعی بود که اگر متوسط نرخ مشارکت لیست برگزیده را در نظر می گرفتیم    16000درصد بود، درگیری کامل بیش از    3که معادل    مشارکتبا در نظر گرفتن آمار متوسط نرخ  

ر شدن با موضوع، از خود اثری باقی نمی گذارند که بدلیل نبود آمار مناسب از تعداد  نفر می رسید. عالوه بر اینکه همیشه تعدادی از افراد، علی رغم درگی 34000این عدد به بیش از 

 این افراد، در معادالت محاسبه نگردیده اند.  

  

Influencer Follower No مشارکت Rate (%) Involvement 

@maandani 72800.00 4.81 3501.07 

@shirin_tahanan 127000.00 5.08 6450.53 

@mahsanemat 58600.00 8.76 5136.13 

@godyar 49300.00 4.74 2335.67 

@shaziasm 68400.00 4.65 3182.27 

@elephant_chef 26000.00 5.36 1394.87 

@motiheidari 137000.00 8.96 12269.93 

Total 539100.00 6.36 34270.47 
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  27و    26کارمان، موازی کاری کنیم. برای همین به هماهنگی زیادی احتیاج داشتیم. روزهای جمعه و شنبه،  ما مجبور بودیم برای خرید زمان بیشتر برای  

 شهریور ماه را برای ضبط اختصاص دادیم. قرار شد که تدوین به صورت همزمان انجام شود. به طور کلی روند تولید ویدئوها به شکل زیر بود: 

 ار خالق : آنونس معرفی مسابقه ی1ویدئو شماره  

 ضبط کردیم. کار خوب از آب در نیامد. مشکالت ما این بود:  2این ویدئو قرار بود در صفحه ریواس قرار داده شود. ویدئو را حین ضبط پست شماره 

 عدم وجود نور کافی  •

 حس نا مناسب:  •

زیگر )یکی از اعضای تیم که البته کارگردان برای این ویدئو محل را ترک کرده بود. دلیلی هم برای این کار نداشت. برای همین ویدئو از کیفیت نور کافی برخوردار نبود. با 

فتیم. اما به دلیل عدم وجود راهنمایی کامل، حس و مود  نا بازیگر بود( حس مناسب را منتقل نمی کرد. ما باید حس دوستانه، هیجان و تفریح برای ویدئو در نظر می گر

اینبار به استودیو رفتیم. از یکی از عوامل خودمان که تجربه بازیگری  7مناسب منتقل نمیشد. برای همین تصمیم گرفتیم ویدئو را مجددا ضبط کنیم. همان شب ساعت 

 ساعت به طول انجامید. اما در نهایت از پسش بر آمدیم. پست خوبی شد.   3د. ضبط این ویدئو حدود در تئاتر داشت خواستیم تا در بازی گرفتن از بازیگر کمکمان کن

 : دورهمی تمامی اینفلوئنسرها در ریواس 2ویدئو شماره  

شود. این قسمت از کار زیاد سخت نبود. چون دشواری زیادی در هماهنگی ها داشتیم. قرار شد که هر هفت اینفلوئنسر در روز جمعه در محل رستوران جمع شوند تا پست اول ساخته 

انستیم آنها را دور هم جمع کنیم. برای هماهنگی برای یکبار اتفاق می افتاد و مدت کوتاهی از آنها می خواستیم که حضور داشته باشند. اگر زمان بیشتری را طلب می کردیم نمی تو

لوئنسرها مانند یک گعده دوستانه باشد. با این کار گروه ساخت ویدئو می توانست به صورت کامال بکر فیلم برداری کند. نیازی  اینکه کار سریع تر انجام شود، قرار کردیم که مالقات اینف

 هم نبود که بخواهیم از کسی بازی بگیریم.  

 : معرفی مسابقه توسط اینفلوئنسرها 9تا    2ویدئو شماره  

اینکه تمامی مراجل ضبط می بایست در یک روز انجام میشد. عالوه بر این، برخی از آنها در مکانی غیر از ریواس انجام میشد.  ساخت این ویدئو ها نیازمند رعایت چند مورد بود: اول  

رای ویدئوهایی که  شد تا زمان کافی باینفلوئنسرها را نمی شد برای ساعتها یکجا جمع کرد. قبول هم نمی کردند. برای همین مرحله به مرحله می بایست به دفتر تدوین ارسال می  
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ه هفت ویدئو بدون اشکال ضبط شده و  آخر وقت به دفتر می رسد داشته باشیم. تمامی ویدئوها قرار بود در یک روز در صفحات اینفلوئنسرها نشر داده شوند، پس خیلی حیاتی بود ک

 در نهایت به موقع برای نشر آماده شوند.  

 : نحوه شرکت در مسابقه 10ویدئو شماره  

به تسلط کافی رسیده بود و چهارچوب ویدئو مشخص شده بود، این ویدئو به سرعت ضبط  1ضبط شد. به دلیل اینکه بازیگر در اثر کار روی پست  1دئو همزمان با پست شماره  این وی

 آماده شد.   1و همراه با پست 

 : اتمام مرحله اول و  معرفی مرحله دوم 12و    11ویدئو شماره  

 ضبط این ویدئو ها را بسیار آسان کرده بود. کار سختی در این مرحله نداشتیم.    10و   1تجربه ساخت ویدئوهای 

 : تیمهای اینفلوئنسرها 19تا    13ویدئو شماره  

ین معنی بود که گروه می بایست  صبح آماده فیلم برداری باشند. این مسئله به ا  9ضبط این سری از ویدئوها دو روز زمان برد. قرار بود که تیم فیلم برداری با تجهیزات کامل، ساعت  

باشند. این زمان بندی را خود  حداقل یک ساعت قبل در محل حضور پیدا کنند. با گروهها هم طوری هماهنگ شده بود که طی زمان بندی از پیش تعیین شده در محل ریواس حاضر  

 گروه فیلم برداری تعیین کرده بود. مشکالت ما این بود: 

 یلم برداریعدم حضور به موقع تیم ف •

 زمان بر شدن آمادگی تیم فیلم برداری به علت عدم پیش بینی محیط و تجهیزات  •

 استرس برخی از یارها و همینطور راهنما •

کی که قبال هم استفاده کرده بودیم، یعنی تدوین  با وجود تداخلی که در برنامه گروههای اول و دوم بوجود آمد، اما با اضافه کردن عوامل فنی از سوی تیم فیلم برداری و استفاده از تکنی

 هم زمان، توانستیم به موقع ویدئوها را آماده و از آسیب به مرحله دوم جلوگیری کنیم.  
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 : معرفی فینال 20و شماره  ویدئ

 همانند تجارب قبلی این نوع از ویدئو، ساخت این ویدئو جزئی آسان از برنامه ما بود.  

 (1:  مدیر مجموعه )21ویدئو شماره  

از رستوران و در  و مانند آن مواجه بودیم. خوشبختانه مدیر مجموعه از تسلط کافی برخوردار بود. تنها مسئله این بود که مکان فیلم برداری، در جایی غیر    1با تجربه ای همانند پست  

 وعه نبود، گروه فیلم برداری این بخش را با آسودگی به انتهای روز دوم منتقل کرد.  دفتر مدیر مجموعه تعریف شده بود. اما به دلیل اینکه فاصله چندانی بین رستوران و دفتر مدیر مجم

 : تمرین تیم ها 28الی    23ویدئو شماره  

 که پس از اتمام تدوین آنها توسط دفتر تدوین، این سری از ویدئوها تهیه و آماده نشر گردید.   19تا  13تدوینی متفاوت از سری ویدئو های 

 (2مدیر مجموعه )   :29ویدئو شماره  

 انجام شد. همانند تمام ویدئوهای این سبک، کار سختی در پیش نداشتیم.   20ضبط این ویدئو همزمان با پست  

 3تا    1:  فینال 32تا    30ویدئو شماره  

ز به این ویدئو داشتیم. تدوین کاملی نیاز داشت. چون نیازمند برای گزارش آنهمه اتفاقی که در رویداد گذشت، نحوه رقابت، داوری و برنده ها، همچنین پشت صحنه و آماده سازی نیا

توران می رسید. این تصمیم تیم فیلم  این بود که اطالعات به صورت کامل انتقال پیدا کند. از هله کم هم استفاده کردیم. تصویری که از روی خیابان اصلی می گذشت و به محل رس

یقا نمی دانستیم در چه ارتفاعی به اماکن امنیتی دید خواهد داشت. ضمن اینکه تصویر برداری بیرونی به دلیل ماهیت عمومی خود،  برداری بود. ریسک منحصر به فردی داشت. دق

 ممکن بود منجر به ضبط تجهیزات ما شود. البته این ریسک را پذیرفته بودیم.  
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 :  بازگشت33ویدئو شماره  

 تایم لپس! مشکالت ما این بود: 

 اری بیرونی ریسک فیلم برد •

 نیاز به ثبات دوربین •

 یک فرد همیشه باید در کنار دوربین می ایستاد.   •

بود که نمی توانستیم برای برخی از محتواها فقط  عاله بر تمام این ویدئوها، باید با کمک عکاسی و اینفوگرافی هم به تولید محتوا می پرداختیم. دلیل اینکه باید این کار می کردیم این 

 ستفاده کنیم. ریسک از دست رفتن مخاطب به علت مشکالت احتمالی یک ویدئو زیاد بود. ریسک استفاده صرف از ویدئو اینها بود:ار ویدئو ا

 ممکن بود ویدئو به هر دلیلی بارگزاری نشود.  •

 ع از جذابیت مسابقه از دست می رفتند.  به دلیل حجم باالی این نوع از محتوا، میل برخی از مخاطبان برای مشاهده پایین باشد و در نتیجه بدون اطال •

 ممکن بود به هر علتی ویدئو شفافیتی که برای انتقال مفهوم مطلوب مورد نیاز بود نداشته باشد.   •

 ماهیت اینستاگرام برای اشتراک گذاری عکس و فیلم است و عکس از اصالت بسیار بیشتری نسبت به ویدئو در این رسانه برخوردار است.   •

ویدئویی بود که در صفحه ریواس انتشار پیدا کرد که   33عکس در صفحات مربوط به اینفلوئنسرها انتشار یافت. اینها در کنار  14اینفوگرافی در صفحه ریواس و  12و  عکس25جمعا 

دقیقه ای بودند    1داکثری از ظرفیتی که اینستاگرام تدارک دیده بود،  ویدئو، بازنشر و در صفحات اینفلوئنسرها نشر پیدا کرده بود. تمام این ویدئوها برای استفاده ح  33ویدئو از این    14

 دقیقه ویدئو تولید و نشر پیدا کرد.   33که مجموعا 

 

 

 

 

http://www.dgtall.marketing/
mailto:contact@dgtall.marketing


 
 گزارش جامع نهایی پروژه 

 BDE-GUI-MA-01 شماره سند

سند  تاریخ انتشار  01/12/1395  

سند تاریخ اصالح   01/12/1395  

سند شماره اصالح  01 
 

34 
www.dgtall.marketing 
contact@dgtall.marketing 

 

 

http://www.dgtall.marketing/
mailto:contact@dgtall.marketing


 
 گزارش جامع نهایی پروژه 

 BDE-GUI-MA-01 شماره سند

سند  تاریخ انتشار  01/12/1395  

سند تاریخ اصالح   01/12/1395  

سند شماره اصالح  01 
 

35 
www.dgtall.marketing 
contact@dgtall.marketing  

http://www.dgtall.marketing/
mailto:contact@dgtall.marketing


 
 گزارش جامع نهایی پروژه 

 BDE-GUI-MA-01 شماره سند

سند  تاریخ انتشار  01/12/1395  

سند تاریخ اصالح   01/12/1395  

سند شماره اصالح  01 
 

36 
www.dgtall.marketing 
contact@dgtall.marketing 

 

 کپشن:   .2.7
 یا عنوان( برای تمام پست ها از اهمیت برخوردار بود. قانون این بود:   captionنوشتن کپشن )

 .تمام توضیحات مستقل از جنس محتوا باشد •

 یار خالق و لینک های موضوع بحث پست، ضروری است.  #اضافه کردن هشتگ  •
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 تعداد نشر  تاریخ انتشار زمان انتشار محل انتشار / نام پست   موضوع شماره
تاریخ 

 ضبط

تعداد 

 ضبط

 2 شهریور  27 1 شهریور  28 شروع مسابقه riwaseatanddrink@ معرفی مسابقه یار خالق 1

در  2 اینفلوئنسرها  تمامی  دورهمی 

 ریواس 

@riwaseatanddrink  1 شهریود  26 8 شهریور  29 1پس از پست 

 1 شهریور  26 2 شهریور  27 1همزمان با پست  motiheidari@ معرفی مسابقه توسط مطهره حیدری  3

 1 شهریور  26 2 شهریور  27 1همزمان با پست  maandani@ معرفی مسابقه توسط ماندنی  4

 1 شهریور  26 2 شهریور  27 1همزمان با پست  godyar@ معرفی مسابقه توسط خدایار آهی  5

 1 شهریور  26 2 شهریور  27 1همزمان با پست  mahsanemat@ معرفی مسابقه توسط مهسا نعمت  6

 1 شهریور  26 2 شهریور  27 1همزمان با پست  shirin_tahanan@ معرفی مسابقه توسط شیرین تهانان 7

 1 شهریور  26 2 شهریور  27 1همزمان با پست  elephant_chef@ معرفی مسابقه توسط علی مروی  8

 1 شهریور  26 2 شهریور  27 1همزمان با پست  shaziasm@ معرفی مسابقه توسط شهرزاد عاصمی 9

 1 شهریور  27 1 شهریور 28 9تا  3پس از ویدئوهای  riwaseatanddrink@ نحوه شرکت در مسابقه 10

 1 مهر 1 1 مهر 2 پس از اتمام مهلت مرحله اول riwaseatanddrink@ اعالم پایان مرحله اول 11

 1 مهر 1 1 مهر 3 11پس از پست  riwaseatanddrink@ معرفی مرحله دوم 12
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 تعداد نشر  تاریخ انتشار زمان انتشار محل انتشار / نام پست   موضوع شماره
تاریخ 

 ضبط

تعداد 

 ضبط

 1 مهر 3 2 مهر 4 پس از  انجام مرحله دوم  motiheidari@ تیم مطهره حیدری 13

 1 مهر 4 2 مهر 4 پس از  انجام مرحله دوم  maandani@ تیم ماندنی   14

 1 مهر 3 2 مهر 4 پس از  انجام مرحله دوم  godyar@ تیم خدایار آهی  15

 1 مهر 3 2 مهر 4 انجام مرحله دوم پس از   mahsanemat@ تیم مهسا نعمت 16

 1 مهر 4 2 مهر 4 پس از  انجام مرحله دوم  shirin_tahanan@ تیم شیرین تهانان  17

 1 مهر 4 2 مهر 4 پس از  انجام مرحله دوم  elephant_chef@ تیم علی مروری 18

 1 مهر 3 2 مهر 4 پس از  انجام مرحله دوم  shaziasm@ تیم شهرزاد عاصمی  19

ویدئوهای   riwaseatanddrink@ معرفی فینال 20 بارگزاری  از  تا    13پس 

19 

 1 مهر 6 1 مهر 7

 1 مهر 3 1 مهر 8 20پس از پست  riwaseatanddrink@ ( 1مدیر مجموعه ) 21

 1 مهر 3 2 مهر 9 21پس از پست  riwaseatanddrink@ تمرین تیم مطهره حیدری 22

 1 مهر 4 2 مهر 9 22پس از پست  riwaseatanddrink@ تمرین تیم ماندنی   23

 1 مهر 3 2 مهر 9 23پس از پست  riwaseatanddrink@ تمرین تیم خدایار آهی  24
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 تعداد نشر  تاریخ انتشار زمان انتشار محل انتشار / نام پست   موضوع شماره
تاریخ 

 ضبط

تعداد 

 ضبط

 1 مهر 3 2 مهر 9 24پس از پست  riwaseatanddrink@ تمرین تیم مهسا نعمت 25

 1 مهر 4 2 مهر 9 25پس از پست  riwaseatanddrink@ تمرین تیم شیرین تهانان  26

 1 مهر 4 2 مهر 9 26پس از پست  riwaseatanddrink@ تمرین تیم علی مروری 27

 1 مهر 3 2 مهر 9 27پس از پست  riwaseatanddrink@ تمرین تیم شهرزاد عاصمی  28

 1 مهر 3 1 مهر 11 پس از اتمام رویداد  riwaseatanddrink@ ( 2مدیر مجموعه ) 29

 1 مهر 10 1 مهر 12 29پس از  پست  riwaseatanddrink@ ( 1فینال ) 30

 1 مهر 10 1 مهر 13 30پس از پست  riwaseatanddrink@ ( 2فینال ) 31

 1 مهر 10 1 مهر 14 31پس از پست  riwaseatanddrink@ ( 3فینال ) 32

 1 آبان 1 1 مهر 9 تاسوعا پس از ایام عاشورا و  riwaseatanddrink@ بازگشت 33
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 جدول پست های صفحه اینستاگرام ریواس 

 کپشن نام پست شماره

 .منتظر باشید به زودی بر میگردیم.یک دور همی شلوغ و هیجان انگیز.به زودی اتفاق بسیار جذابی خواهیم داشت خبر خوب  1

 ( : سالم پست معرفی مسابقه 2

اینفلوئنسرها در  دورهمی تمامی  3

 ریواس 

 ( : این فقط یه دورهمی ساده نیست

 اسشروع یک اتفاق تازه

 هیجانی خوشمزه و خالق

  درکنار شما با همراهی هم

 منتظر اطالعات بیشتر باشید 

 مطهره حیدری

@motiheidari 

 خدایار آهی 

@godyar 

 شیرین طحانان

@shirin_tahanan 

 محمدرضا ماندنی 

@maandani  

 شهرزاد عاصمی

@shaziasm 

 علی مروی
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 جدول پست های صفحه اینستاگرام ریواس 

 کپشن نام پست شماره

@elephant_chef 

 مهسا نعمت 

@mahsanemat  

 : ریواس یارخالق # قهمرحله اول مساب نحوه شرکت در مسابقه 10

 .غذای خالقانه خودتون رو درست کنید یا اگر تصویری ازش دارید آماده کنید -1

  .ازش فیلم یا عکس بگیرید -2

صفحه عمومی یا پابلیک نیست به ریواس دایرکت بدید و مشخصات هم تیمی و  توی صفحتون قراربدید.)اگر صفحه شما  -3

 غذاتون رو هم حتما بنویسید(

 .رو هشتگ کنید یارخالق # -4

 .رو روی پستتون تگ کنید RiwasEatAndDrink@فرد انتخابی مورد نظر و پیج ریواس -5

  .منتظر پیام فرد محبوبتون باشید -6

 (: موفق باشید -7

 .منتظر مشارکت جذاب شما هستیم

اد رو بدید شاید بتونن به مرحله دوم  در ضمن اگر فکر میکنید دوستانتون هم استعداد آشپزی دارند به اون ها هم این پیشنه

 .راه پیدا کنند

 .باز هم اطالعات بیشتر از تمامی مراحل در اختیارتون قرار میگیره همراه ما باشید

 : راهنمای ارسال تصاویر کاربران 1شماره   –راهنمای ارسال تصاویر  

  .کنید و عکس بگیریداول یک یا چند عکس خالقانه انتخاب کنید یا یک آشپزی خالقانه  
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 جدول پست های صفحه اینستاگرام ریواس 

 کپشن نام پست شماره

سعی کنید تصاویر ارسالی ارتباط با موضوع آشپزی و خالقیت در آشپزی داشته باشه چون معیار انتخاب شما  

 .پزیهخالقیت و سلیقه خاص شما در آش یارخالق # برای

این خالقیت میتونه توی طراحی یک یا چند غدا و نوشیدنی، ترکیب چند طعم خاص، چینش یا حتی یک رسپی خاص و  

خیلی چیزای دیگه باشه )منظور ما اینه که باید قدرت خالقیت خودتون رو به نمایش بگذارید و محدودیتی هم ندارید . در  

 خوراکی باشه(ضمن غدای فرنگی و ایرانی هم فرقی نمیکنه کال 

در مرحله دوم باید اون ها رو توی صفحه خودتون به اشتراک بگذارید)اگر اکانت شما پرایوت هستش حتما پست بعدی رو  

  مطالعه کنید(

 اشتراک گذاری باید سه نکته داشته باشه

حتما باید تو نوشته های زیرش )کپشن( باشه دوم اینکه باید هم تیمی خودتون رو از بین  یارخالق # اول اینکه هشتک مسابقه

رو هم روی  RiwasEatAndDrink@و در نهایت ریواس (تگ کنید tag) نفر انتخاب و اون رو روی عکس برچسب بزنید 7

 عکس تگ کنید 

نکته ای که به هم تیمی شما خیلی کمک میکنه توضیحات تکمیلی شما روی تصویرتون هستش که به ما تو انتخاب کمک  

 میکنه که انتخابتون کنیم و به مرحله بعدی برید 

هستد حتما پست بعدی   Private ح پرایوتباز هم تکرا میکنیم در نهایت اون دوستانی که اکانتشون بسته است یا در اصطال

 که در این مورد هست رو مطالعه کنند

تصحیح خانم مطهره حیدری عزیز مدرس زبان فرانسوی هستن اینبار خبری از  motiheidari@ طوری که میدونیدهمون  معرفی مسابقه توسط مطهره حیدری  

خودشون   یارخالق # تیمی خالقن تا با همراهیی ریواس دنبال یه همهای امتحانی و نمره دادن نیست : ( بلکه در مسابقهبرگه

 .یرنارو از داورهای ما بگبتونن بهترین نمره
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 جدول پست های صفحه اینستاگرام ریواس 

 کپشن نام پست شماره

تیم    ۶مهر با ۱۰برای همراهی باهاشون میتونید پیج ما و پیج ایشون رو روی عکسهاتون تگ کنید ، تا در کنار هم در تاریخ 

 .انگیز برگزار کنیمدیگه یه فینال هیجان

 .منتظر خالقیتهای شما هستیم

 

  معرفی مسابقه توسط ماندنی  4

میگرده تا   یارخالق #اس ؛ او هم در ریواس به دنبالپیشنهادهای باسلیقه maandani@ ها ومحمدرضا ماندنی عزیز پر از ایده

 .تیمه بشه ۷ی این رقابت با همراهی شما بتونه برنده

تیم دیگه    ۶مهر با ۱۰برای همراهی باهاش میتونید پیج ما و پیج ایشون رو روی عکسهاتون تگ کنید ، تا در کنار هم در تاریخ 

 .انگیز برگزار کنیمیه فینال هیجان

 .منتظر خالقیتهای شما هستیم

 

عزیز همیشه با ذهن خالقش همگی رو غافلگیر میکنه در مسابقه ریواس میخواد از خالقیت شما در کنار   godyar@ خدایار معرفی مسابقه توسط خدایار آهی  5

 .ران رو هم به وجد بیارهخودش داو یارخالق # خودش بهره ببره و با

تیم دیگه    ۶مهر با ۱۰برای همراهی باهاش میتونید پیج ما و پیج ایشون رو روی عکسهاتون تگ کنید ، تا در کنار هم در تاریخ 

 .انگیز برگزار کنیمیه فینال هیجان

 .منتظر خالقیتهای شما هستیم
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ی ریواس با همراهی  شنیدن موسیقی سازش همه لذت بردیم اینبار در مسابقه mahsanemat@مهسا نعمت عزیز همیشه با معرفی مسابقه توسط مهسا نعمت  6

  شما قراره آوای خوش خالقیت و آشپزی تیمش به گوش همه برسه

تیم    ۶مهر با ۱۰د ، تا در کنار هم در تاریخ برای همراهی باهاشون میتونید پیج ما و پیج ایشون رو روی عکسهاتون تگ کنی

 .انگیز برگزار کنیمدیگه یه فینال هیجان

 .منتظر خالقیتهای شما هستیم

ی  و با شماها قسمت کردن میدونید که بخش عمدههاشون رهمیشه روزنگاری shirin_tahanan@ خانم شیرین طحانان معرفی مسابقه توسط شیرین تهانان 7

 فعالیتشون آشپزی هست

هستن تا   یارخالق #ی ریواس استفاده کنید ایشون هم در کنار سایر رقبا به دنبال یهمیتونید از هنر و تجربیاتشون توی مسابقه

 .تیم دیگه یه فینال هیجان انگیز داشته باشیم   ۶مهر با ۱۰ارو در کنار شما بگذرونن و در مراحل مسابقه

تیم    ۶مهر با ۱۰برای همراهی باهاشون میتونید پیج ما و پیج ایشون رو روی عکسهاتون تگ کنید ، تا در کنار هم در تاریخ 

 .رگزار کنیمانگیز بدیگه یه فینال هیجان

 .منتظر خالقیتهای شما هستیم

ی ریواس مارو همراهی میکنه ، قراره از بین یه سرآشپز خالقه که توی مسابقه elephant_chef@ علی مروی معرفی مسابقه توسط علی مروی  8

 .خودش رو انتخاب کنه یارخالق # شما

تیم دیگه    ۶مهر با ۱۰برای همراهی باهاش میتونید پیج ما و پیج ایشون رو روی عکسهاتون تگ کنید ، تا در کنار هم در تاریخ 

 .انگیز برگزار کنیمهیجانیه فینال 

 .منتظر خالقیتهای شما هستیم
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 .ی ریواس هستگو اینبار راوی خالقیت شما در مسابقهقصه  shaziasm@ شهرزاد خانم معرفی مسابقه توسط شهرزاد عاصمی 9

 .ی این مسابقه بودی خالقیت شما برندهاو باشید شاید قصه یارخالق #

تیم    ۶مهر با ۱۰برای همراهی باهاشون میتونید پیج ما و پیج ایشون رو روی عکسهاتون تگ کنید ، تا در کنار هم در تاریخ 

 .برگزار کنیم انگیزدیگه یه فینال هیجان

 .منتظر خالقیتهای شما هستیم

 سالم سالم پاییز  

 (: پاییزتون خوشرنگ 

 یه تشکر بزرگ برای مشارکت خوبتون 

 حضورتون عالی بوده تا االن

 به وجد اومدیم از اینهمه ذوق و خالقیت

 آغاز میشه یارخالق # از امشب گزینش عکسهای

 (: سالم 00:00ساعت  اعالم پایان مرحله اول 11

پشت صحنه ى ویدیو هاى قبلى رو  فعال تا دوستان ما مشغول به انتخاب یار خالقشون هستند، بیاید با هم قسمت هایى از  1پشت صحنه  

 (: ببینیم

 .باالخره بعد از ساعت ها فکر و مشورت بچه ها یارخالق خودشون رو انتخاب کردند لبخند 

 .ممنون مشارکت و خالقیتهای همگی شما هستیم
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 .به زودی از بین باقی نفرات تعدادی از شما عزیزان مهمان ریواس خواهید بود

 (: مهرماه همگی شما عزیزان رو ببینیم۱۰امیدواریم در روز فینال 

  تیم دوم مسابقه یار خالق  تیم مطهره حیدریاینفو گرافی  13

  هشتگ اختصاصی تیم دوم

#Team2Riwas 

@motiheidari 

  تیم سوم مسابقه یار خالق  تیم ماندنی  اینفو گرافی  14

  هشتگ اختصاصی تیم سوم

#Team3Riwas 

@maandani 

  تیم هفتم مسابقه یار خالق  تیم خدایار آهی اینفو گرافی  15

  هشتگ اختصاصی تیم هفتم

#Team7Riwas 

@godyar 

  تیم اول مسابقه یار خالق  تیم مهسا نعمتاینفو گرافی  16

  هشتگ اختصاصی تیم اول
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#Team1Riwas 

@mahsanemat 

  تیم پنجم مسابقه یار خالق  تیم شیرین تهاناناینفو گرافی  17

  هشتگ اختصاصی تیم پنجم

#Team5Riwas 

@shirin_tahanan 

  تیم چهارم مسابقه یار خالق  تیم علی مروریاینفو گرافی  18

  هشتگ اختصاصی تیم چهارم

#Team4Riwas 

@elephant_chef 

  تیم ششم مسابقه یار خالق  تیم شهرزاد عاصمی اینفو گرافی  19

  هشتگ اختصاصی تیم ششم

#Team6Riwas 

@shaziasm 

 (: سالم معرفی مرحله دوم 

 .برگشتیم یارخالق# ما با مرحله دوم مسابقه

در این مرحله، بچه ها یارهاى خالقشون رو مالقات کردند، آشنا شدند،به ریواس اومدند و با هم، با توجه به لیست موادغذایى  

 .ایى که براى فینال باید درست کنند مشورت کردند و غذاشون رو انتخاب و طراحى کردندکه بهشون داده شده بر سرِ غذ
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ها ، چند مدل  درضمن این لیست شامل انواع گوشت قرمز ، گوشت مرغ ، انواع سبزیجات و صیفیجات و با تنوع زیادی از ادویه

اصلى دیگر بسته به نوع غذاى انتخابى، به لیست  ماده ٣پنیر ، روغن زیتون و تعدادی از لبنیات هست؛ که هر تیم میتونست 

 .اضافه کنه

سپس با سرآشپز اونجا ایده شون رو مطرح کردند، راهنمایى گرفتند، با آشپزخونه ى ریواس آشنا شدند و غذاشون رو تمرین 

 .ی یار خالق مشخص بشهکردند تا در روز فینال )شنبه ، دهم مهرماه( در حضور شما و داوران غذاشون رو آماده کنند و برنده

  اما شما در این مرحله هم تنهاشون نذارید

ها در پیج ریواس قرار بدید، محاسبه میشه؛ و همچنین ریواس  امتیازهایی که شما از یک تا پنج زیر پست ویدیو هرکدوم از تیم

 (: های یارخالق، تعدادی جایزه در نظر گرفتههای راهنمایی شما به تیمبرای کامنت

 .ادامه ویدیو هاى تالش تک تک گروه ها رو براتون به نمایش میذاریمدر 

 .منتظر شنیدن نظرات و راهنمایی شما هستیم

 یارخالق# تیم دوم مسابقه تیم مطهره حیدری 

 و حُسنامطهره حیدرى 

#team2riwas 

@motiheidari  

 غذاى انتخابى: رولت مرغ با برنج مغزدار 

 ساید دیش: سبزیجات رُست شده با سس بشامل پنیرى

 ه به لیست اصلى: برنج، آرد گردو ماده ى اضافه شد ٣

 .جهت اطالع دقیق تر از روندِ این مرحله، ُپست ویدیوى توضیح رو مشاهده کنید
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 (: منتظر کامنت هاى امتیاز و توصیه هاى خوبتون هستیم

 و اینکه چیزی تا فینال مسابقه نمونده دوستان حواستون هست !؟

 .تیم باشیم ۷اس میزبان شماست تا باهم شاهد رقابت این بعدازظهر رستوران ریو ۶مهرماه از ساعت ۱۰شنبه 

 یارخالق# تیم سوم مسابقه تیم ماندنی   

 .محمدرضا ماندنی و پریسای عزیز که از شهر زیبای اصفهان لطف کردن و برای مسابقه اومدن

#team3riwas 

@maandani  

 ۶۱۲غذاى انتخابى: اخترک بی

 سایددیش: گل شازده کوچولو 

 ماده ى اضافه شده به لیست اصلى: زنجبیل تازه، سبزیجات خشک و آرد ٣

 .نیدجهت اطالع دقیق تر از روندِ این مرحله، ُپست ویدیوى توضیح رو مشاهده ک

 (: منتظر کامنت هاى امتیاز و توصیه هاى خوبتون هستیم

بعدازظهر رستوران ریواس   ۶مهرماه از ساعت ۱۰و اینکه چیزی تا فینال مسابقه نمونده دوستان حواستون هست !؟ شنبه 

 .تیم باشیم۷میزبان شماست تا باهم شاهد رقابت این 

 یارخالق# تیم هفتم مسابقه تیم خدایار آهی  

 خدایار آهى و هنگامه 

#team7riwas 

@godyar 
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 غذاى انتخابى: بشقاب دریایى 

 ماده ى اضافه شده به لیست: سس مخصوص چیلى، فیله سالمون و شاه میگو  ٣

 .جهت اطالع دقیق تر از روندِ این مرحله، ُپست ویدیوى توضیح رو مشاهده کنید

 (: منتظر کامنت هاى امتیاز و توصیه هاى خوبتون هستیم

 ده دوستان حواستون هست !؟و اینکه چیزی تا فینال مسابقه نمون

 .تیم باشیم ۷بعدازظهر رستوران ریواس میزبان شماست تا باهم شاهد رقابت این  ۶مهرماه از ساعت ۱۰شنبه 

 یارخالق# تیم اول مسابقه تیم مهسا نعمت 

 مهسا نعمت و یلدا نیک فطرت

#team1riwas 

@mahsanemat  

 غذاى انتخابى: استیک با سس مارچوبه 

 ساید دیش: پیراشکى سبزیجات

 (meat tenderizer)ماده ى اضافه شده به لیست اصلى: خمیر هزارال، مارچوبه و میت تندرایزر ٣

 .جهت اطالع دقیق تر از روندِ این مرحله، ُپست ویدیوى توضیح رو مشاهده کنید

 (: امتیاز و توصیه هاى خوبتون هستیممنتظر کامنت هاى 

بعدازظهر رستوران ریواس   ۶مهرماه از ساعت  ۱۰نمونده دوستان ، حواستون هست !؟ شنبه  و اینکه چیزی تا فینال مسابقه

 .تیم باشیم۷میزبان شماست تا باهم شاهد رقابت این 
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 یارخالق# تیم پنجم مسابقه تیم شیرین تهانان  

 شیرین طحانان و الهام کاظمى 

#team5riwas 

@shirin_tahanan 

 غذاى انتخابى: کیش سبزیجات

 (کیش اسفناج و کیش اسپایرال)

 ماده ى اضافه شده به لیست اصلى: بلوچیز، کدو و آرد ٣

 .جهت اطالع دقیق تر از روندِ این مرحله، ُپست ویدیوى توضیح رو مشاهده کنید

 (: منتظر کامنت هاى امتیاز و توصیه هاى خوبتون هستیم

 مسابقه نمونده دوستان حواستون هست !؟و اینکه چیزی تا فینال 

 .تیم باشیم ۷بعدازظهر رستوران ریواس میزبان شماست تا باهم شاهد رقابت این  ۶مهرماه از ساعت ۱۰شنبه 

 یارخالق# تیم چهارم مسابقه تیم علی مروری 

 و کیمیا پورى (elephant chef) على مروى

#team4riwas 

@elephant_chef  غذاى انتخابى: پاستا پستو 

 با سس سویا و گردو ساید دیش: مرغ مزه دار شده 

 ماده ى اضافه شده به لیست اصلى: ریحون ایتالیایى، گردو و تخم کاج  ٣

 .جهت اطالع دقیق تر از روندِ این مرحله، ُپست ویدیوى توضیح رو مشاهده کنید
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 (: منتظر کامنت هاى امتیاز و توصیه هاى خوبتون هستیم

 هست !؟ و اینکه چیزی تا فینال مسابقه نمونده دوستان حواستون

 .تیم باشیم ۷بعدازظهر رستوران ریواس میزبان شماست تا باهم شاهد رقابت این  ۶مهرماه از ساعت ۱۰شنبه 

 یارخالق # تیم ششم مسابقه تیم شهرزاد عاصمی  

 شهرزاد عاصمى و دالرام ابتهاج 

#team6riwas 

@shaziasm 

 غذاى انتخابى: بشقاب گوشت پائیزه با سس ویژه 

 ماده ى اضافه شده به لیست اصلى: بادمجون، فلفل سبز تند وتازه، مارچوبه ٣

 .جهت اطالع دقیق تر از روندِ این مرحله، ُپست ویدیوى توضیح رو مشاهده کنید

 (: هاى امتیاز و توصیه هاى خوبتون هستیم منتظر کامنت

 و اینکه چیزی تا فینال مسابقه نمونده دوستان حواستون هست !؟

 .تیم باشیم ۷بعدازظهر رستوران ریواس میزبان شماست تا باهم شاهد رقابت این  ۶مهرماه از ساعت ۱۰شنبه 

 (: فردا، فینال منتظرتونیم معرفی فینال 20

خواست شما ویدیوهای بیشتری از مرحله ی دوم که شامل پشت صحنه ها هم هست، براتون پخش ستى، در ادامه به دررا

 .میکنیم
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ی نفری یک اپل واچ میشند و تیم دوم هم  خب وقتشه که از جوایز فردا هم براتون بگیم ، فردا در روز فینال ، تیم اول برنده جوایز مسابقه  

 .ی یک آیپد مینیهرکدوم برنده

 خواهد بود !؟  یارخالق # ی رقابتکدوم تیم برنده به نظر شما

 .میزبان شما خواهد بود  ۶همگی شما میتونید فردا شاهد این رقابت باشید ، رستوران ریواس از ساعت 

 (: منتظرتونیم

 .بسیار مارو به وجد آورد  یارخالق # یهمراهی و مشارکت خوب شما دوستان عزیز تا به اینجای مسابقه ( 1مدیر مجموعه ) 21

خود از شما ممنون هستن و امیدواریم بتونیم اتفاقهای بزرگتر و  ی خانواده ى ریواس و مدیران ارشد مجموعه هم به نوبه

 (: بیشتری رو در آینده اى نزدیک براتون رقم بزنیم

 یارخالق# مسابقه دوم تیم  تمرین��دوم ویدوهابخش  تمرین تیم مطهره حیدری 22

 مطهره حیدرى و حُسنا

#team2riwas 

@motiheidari  

 مرحله نهایی در ریواس شروع میشه منتظرتون هستیم ۶راستی امروز روز پایانی مسابقه است و ساعت 

 یارخالق # مسابقه سوم تیم تمرین��دوم ویدوها تمرین تیم ماندنی   23

 .محمدرضا ماندنی و پریسای عزیز که از شهر زیبای اصفهان لطف کردن و برای مسابقه اومدن

#team3riwas 
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@maandani  

 ادامه داره منتظرتون هستیم  ٩رستوران ریواس مراسم نهایی این مسابقه شروع میشه و تا ساعت  ۶ساعت 

 یارخالق# مسابقه هفتم تیم  تمرین��دوم ویدوها بخش تمرین تیم خدایار آهی  24

 خدایار آهى و هنگامه 

#team7riwas 

@godyar  

 ادامه داره منتظرتون هستیم  ٩رستوران ریواس مراسم نهایی این مسابقه شروع میشه و تا ساعت  ۶ساعت 

 یارخالق# همسابق اول تیم تمرین ��ا تمرین تیم مهسا نعمت 25

 مهسا نعمت و یلدا نیک فطرت

#team1riwas 

@mahsanemat   ظرتون هستیم مرحله نهایی در ریواس شروع میشه منت ۶راستی امروز روز پایانی مسابقه است و ساعت 

 یارخالق# مسابقه پنجم تیم  تمرین��دوم ویدوها بخش تمرین تیم شیرین تهانان  26

 شیرین طحانان و الهام کاظمى 

#team5riwas 

@shirin_tahanan  

 ادامه داره منتظرتون هستیم  ٩رستوران ریواس مراسم نهایی این مسابقه شروع میشه و تا ساعت  ۶ساعت 
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 یارخالق# مسابقه چهارم تیم  تمرین��خش دوم ویدوهاب تمرین تیم علی مروری 27

 و کیمیا پورى (elephant chef) على مروى

#team4riwas 

@elephant_chef  

 ادامه داره منتظرتون هستیم  ٩رستوران ریواس مراسم نهایی این مسابقه شروع میشه و تا ساعت  ۶ساعت 

 یارخالق# مسابقه ششم تیم  تمرین��بخش دوم ویدوها تمرین تیم شهرزاد عاصمی  28

 شهرزاد عاصمى و دالرام ابتهاج 

#team6riwas 

@shaziasm 

 ادامه داره منتظرتون هستیم  ٩رستوران ریواس مراسم نهایی این مسابقه شروع میشه و تا ساعت  ۶ساعت 

ممنون این همه پیگیری شما دوستان عزیز هستیم ، بله ، فینال ریواس در روز گذشته با حضور پرشور شما برگزار شد. به   غذای خالق اول  

 .باکیفیت این رویداد رو باهاتون شریک میشیمو عکسهای   زودی فیلم

  .ی ماستاین غذای تیم اول مسابقه و برنده

ها نمره  داوران ما براساس رنگ ، چیدمان ، نحوه طبخ ، طعم ، تفکیک زباله ، مصرف آب ، تمیزی میز کار )پس از طبخ( به تیم

ی  با کسب بیشترین امتیاز از داورها برنده motiheidari @hosnazgram@ دادند که خانم حیدری عزیز و حسنا نازنین

 .شدندیارخالق# یمسابقه

 .های خالق این گروه تهیه سه ظرف مشابه از غذاشون برای تک تک داورها بوداز ویژگی
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 یارخالق # یاین هم نتیجه کار تیم دوم مسابقه غذای خالق دوم  

ها  قبل از اعالم نتایج توسط داورها تمامی تیم ; elephant_chef @kimiapoori@علی مروی و خانم کیمیا پوری عزیز

 .ترین تیم انتخاب کردند ترین و بامعرفتآشپز او رو به عنوان بااخالق برای کمک و همدلی فیل سر

 .تیم شاهد دوستی و همدلی فراوانشون بودیم۶خوشحالیم که در کنار خالقیت و رقابت در این  

 های مسابقه چقدر به واقعیت نزدیک بود !؟ حدستون برای برنده

 (: تشکر مدیریتی ریواس ( 2مدیر مجموعه ) 29

 : فینال/پارت اول ( 1فینال ) 30

 .برگزار شدیارخالق# یباالخره شنبه دهم مهر فینال مسابقه 

 .زیزان باشیماز صبح گروه اجرایی تمامی تدارک الزم رو فراهم کردن تا میزبان خوبی برای شما ع 

ی ریواس مهیا سازی بیشتر از ظهر در مجموعه حضور داشتند تا شرایط اولیه طبخ غذاشون در آشپزخانه ها هم برای آمادهتیم

 .بشه 

 : فینال/پارت دوم ( 2فینال ) 31

 .شاهد حضور شما عزیزان در مجموعه بودیم ۶با نزدیکتر شدن به ساعت 

ها راهی آشپزخانه ارو بررسی کردند و تیمهای تاثیرگذار در نتیجه پور با دعوت از داوران المان ظلیمجری برنامه آقای آرش 

صبرانه ی مراسم بودند و همگی بیی مجموعه شاهد پخش زندهشدند و کار خودشون رو آغاز کردند. تمامی حضار در دوطبقه

 ی کارمنتظر دیدن نتیجه
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 : فینال/پارت سوم ( 3فینال ) 32

باالخره در حالی که سالن مملو از حضور شما عزیزان بود ، غذاها آماده شدند و با معرفی مجری روی میز داوری قرار گرفتند ،  

ها مشخص و جوایز خودشون رو از مدیریت هارو رو تست کردند و بعد از امتیازدهی ، برندهسه داور مجموعه غذای تمامی تیم

 (: ی ریواس دریافت کردندمجموعه 

های محبوب اینستاگرام هم کنارمون حضور داشتند که با اومدنشون به گرمی  ای از چهرهناگفته نمونه که در سالن تعداد دیگه

 .و صمیمت بیشتر مراسممون کمک کردند

 .ی ایونت ریواس بودهای مختصری از اتفاقات خوب چندساعته این گوشه 

 .کنارمون بودید خوشحال میشیم نظراتتون رو بشنویم یارخالق # شما دوستانی که در

 سالم وقت بخیر عکس دسته جمعی  

تموم شد و کلی اوقات خوب رو کنار هم گذروندیم و واقعا بهمون خیلی خوش گذشت. جای همه   یارخالق # باالخره مسابقه

 .��اون هایی که نتونستند با ما باشند خالی

  با هم باز  که میده امید  ما به شما مثبت انرژی و خوبتون خیلی های  دلگرمی حمایت، این��نیم واقعا از شما و حمایتتون ممنو

 .بدیم انجامش بهتر دفعه هر  و بکنیم  ها کار این از انرژی

اومدنشون تصویر های خیلی قشنگی از این مسابقه هست که کم کم براتون قرار میدیم و کلی مهمون دیگه داشتیم که واقعا از 

 .خوشحال شدیم

  اطالعات و بدیم  دوستان اون به هم  ��تا هدیه 30راستی از فردا به نوبت برنده های دیجیتالی ما معرفی میشن و قراره که 

 .کنید  دنبال  بعدی  های پست  توی هم موضوع این تکمیلی
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 جدول پست های صفحه اینستاگرام ریواس 

 کپشن نام پست شماره

 .یک عکس دسته جمعی هم تقدیم همه شما

 .شب خوبی داشته باشید

 .تا فردا

 نفر برنده جایزه دیجیتالی ریواس رو معرفی میکنیم 30امشب  برندگان دیجیتالی  

  قبلش چند تا نکته

نفر رو انتخاب کردیم و این ما رو بیشتر خوشحال  30نفر رو انتخاب کنیم ولی اینقدر مشارکت شما خوب بود  10قرار بود 

 .میکنه

ضایت شما رو جلب کنیم . این رضایت مندی شما، مهم ترین بخش  امیدواریم که توانایی این رو داشته باشیم که همیشه ر

 .کاری ریواس باقی خواهد ماند

 .با خبر های بسیار خوب بر میگردیم

 

تا پایان ایام عزاداری پست نخواهیم داشت ولی بعدش شروع میکنیم به پوشش دهی دوباره مسابقه و این بار عکس های  

 .جذابی براتون قرار میدیم

 

هزار تومن کوپن استفاده در ریواس هستند. اگر خوشحال شدید که    50که ایدیشون این جا هست هر کدوم برنده   برندگانی

استفاده کنید تا   RiwasSelection#و حتما از هشتک  شدید تصویری در مورد این موضوع بازنشر فرمایید  یارخالق # برنده

 .بقیه ببینند . ریواس رو هم تگ کنید عالی میشه
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 جدول پست های صفحه اینستاگرام ریواس 

 کپشن نام پست شماره

  بازگشت 33

 

 هشتگ # یارخالق:  .2.8
یارخالق این کار را برای #پیش بینی کرده بودیم. هشتگ    Impressionبرای    1000بودند. ما رقمی در حدود    بخشی از این تولید محتوا، داخل کردن افرادی بود که به مخاطبان هدف

درصد   40یارخالق به هر دو صورت نشر یافته بود. ما چیزی در حدود  #پست بود که با هشتگ    1470ما انجام می داد. آماری که پس از تمام بهره برداری از این رویداد وجود داشت،  

 آورده بودیم و این در بین آماری که در کل رویدادهای دیجیتالی وجود داشت منحصر به فرد بود.  بدست  Impressionبیش از آنچیزی که می خواستیم 

بران از گوشی های اندرویدی و بعضی  در این بین ما به یک نکته توجه نکرده بودیم و آن تفاوت کاراکتر بعضی حروف در سیستم عامل های مختلف بود. مشکل آنجا بود که برخی کار

داشتیم. چاره ای نبود.  Impressionیار خالق را در #دو نوع هشتگ از آیفن استفاده می کردند. حرف »ی« در گوشی های آیفن با گوشی های اندرویدی متفاوت است و بنا براین ما 

 باید هر دوی این هشتگ ها را رصد می کردیم. 

 

 در صفحات اینفلوئنسر ها چه می گذشت؟

ما که فکر همه چیز را کرده ایم، اما در    یارخالق و تگ صفحه ریواس انتشار می دادند. علی رغم اینکه تصور#تمامی اینفلوئنسرها، می بایست چهار پست در صفحه خود با هشتگ  

بستری شد. این به این معنی بود که در  نهایت موضوعی فورس ماژور کمی برنامه ما را دچار چالش کرد. یکی از اینفلوئنسرها درست در روز فینال دچار عارضه قلبی و در بیمارستان  

ر شد که یار خالق یکی از اینفلوئنسرها هم نتوانست به موقع در تهران حضور پیدا کند. بنا براین تصمیم گرفتیم که یار  گروه داشتیم. این موضوع زمانی حادت  6مسابقه فینال ما تنها  

وانست از حضورش در گروه کامل توانستیم مسابقه را برگزار کنیم. اینستاگرامری که غایب بود، نمی ت  6خالقی که اینفلوئنسر نداشت را به اینستاگرامری بدهیم که یار نداشت. پس با  
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کردیم کمتر بود. تنها مسئله این بود که    فینال پستی بگذارد، بنابراین با هماهنگی های بعدی، او پستی گذاشت و شرایط را در آن توضیح داد. آسیب این اتفاق از آنچیزی که فکر می

 چرا نتوانسته بودیم برای چنین شرایطی آماده باشیم. 

 نتایج 

 پست اول: .1

 ها در مجموع چهار پست منتشر کردند که پست اول )ویدئوهای معرفی مسابقه( بازخوردی بسیار فراتر از انتظار ما داشت.اینفلوئنسر

Instagramer 
1st Post measurment 

CMTS
7
 LYKS

8
 ER

9
 EG

10
 EGR

11
 IN

12
 

@maandani 50 5054 7.01 2.20 45.78 5104.00 

@shirin_tahanan 128 26900 21.28 16.20 319.00 27028.00 

@mahsanemat 106 55000 94.04 85.27 972.91 55106.00 

@godyar 62 6615 13.54 8.81 185.87 6677.00 

@shaziasm 55 4892 7.23 2.58 55.46 4947.00 

 
7 Comments 
8 Likes 
9 Engagement Rate 
10 Engagement Growth 
11 Engagement Growth Rate 
12 Involvement 
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Instagramer 
1st Post measurment 

CMTS
7
 LYKS

8
 ER

9
 EG

10
 EGR

11
 IN

12
 

@elephant_chef 48 3104 12.12 6.76 125.97 3152.00 

@motiheidari 589 76300 56.12 47.17 526.65 76889.00 

Total 1038.00 177865.00 33.19 26.83 422.03 178903.00 

درصد در نوع خود یک دکورد بود. یکی از   33)مشارکت( باالی  مشارکتنفر به طور مستقیم و با نرخ باال درگیر این پست شده بودند. نرخ  178000آمار نشان می داد که بیش از 

درصد بدست آورده بود. خودمان هم از این ارقام شکفت زده شده بودیم. این اتفاق خوشایندی بود اما برای تیم تجزیه و تحلیل ما یک شکست   94باالی  مشارکتاینفلوئنسر ها نرخ  

ار می دادیم. اما در هر حال مشارکت  محسوب میشد. اختالفی چنین فاحش در پیش بینی، هرچند مثبت، خوشایند نیست. گرچه باید بیشتر صبر می کردیم و انتهای کار را معیار قر

 بسیار باالیی به دست آمده بود.  
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 رشد فالوئرها در ساعات اولیه -3نمودار  در روز پایانی مرحله اولرشد فالوئرها   - 2نمودار 

 

 

 پست دوم:   .2

Instagramer 
2nd Post measurment 

CMTS LYKS ER EGN EGR IN 

@maandani 37 3326 4.62 -0.19 -3.94 3363.00 

@shirin_tahanan 48 4956 3.94 -1.14 -22.43 5004.00 

@mahsanemat 45 3382 5.85 -2.92 -33.28 3427.00 

@godyar 19 2015 4.13 -0.61 -12.92 2034.00 

@shaziasm 32 3393 5.01 0.35 7.63 3425.00 

@elephant_chef 17 1468 5.71 0.35 6.46 1485.00 

@motiheidari 123 10800 7.97 -0.98 -10.98 10923.00 

Total 321.00 29340.00 5.50 -0.86 -13.45 29661.00 
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هم پایین تر بود. بغیر از شهرزاد عاصمی و علی مروی که رشدی کمتر از    مشارکتبود.  این نرخ حتی از میانگین نرخ    5.5، عدد    مشارکتدر پست دوم ریزش باالیی داشتیم. نرخ  

بود که    29661ه بودند  درگیری پیدا کردیک درصد داشتند، باقی اینفلوئنسرها نرخ رشد پایینتر از میانگین خود را تجربه کرده بودند. مجموع افرادی که بطور مستقیم با این پست  

 از عدد مورد انتظار ما پایین تر بود. دلیل این تنزل رتبه در دو چیز خالصه می شد: 

یدئویی کوتاه و کم حجم این مدیا  دلیل اول: این بود که پست مورد نظر در مدیوم عکس تهیه شده بود. با اینکه در اینستاگرام، عکس در محوریت قرار دارد، طبیعت پست های و 

 ستقبال بیشتری در جلب توجه داردا

 اع قرار میداد. دلیل دوم: هم این بود که عکس های تهیه شده برای پست دوم در واقع محصول خود اینفلوئنسرها بود. و این رسا بودن و جذابیت را تحت الشع

 

 

 

پایان پست گداری مرحله دوم در فالوئرها  رشد -4 نمودار  

 

پایان پست گذاری دوم در فالوئرها میزان رشد -5 نمودار  
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 پست سوم: .3

Instagramer 
3rd Post measurment 

CMTS LYKS ER EGN EGR IN 

@maandani 47 9246 12.77 7.96 -6830.81 9293.00 

@shirin_tahanan 161 28500 22.57 17.49 -2081.36 28661.00 

@mahsanemat 55 18300 31.32 22.56 -1173.94 18355.00 

@godyar 18 3338 6.81 2.07 -1212.49 3356.00 

@shaziasm 44 16100 23.60 18.95 6550.92 16144.00 

@elephant_chef 58 5247 20.40 15.04 5785.72 5305.00 

@motiheidari 141 27800 20.39 11.44 -2174.42 27941.00 

Total 524.00 108531.00 20.23 13.87 218.22 109055.00 

 

برای این پست ما را نسبت به این قضیه مطمئن کرد که محتوای ویدئویی  مشارکتدرصد نسبت به میانگین  13این پست با محتوای ویدئویی انتشار یافت. کسب رشد باالی 

درصد بیشتر    14نفر با این پست درگیر شده اند. حدود    109055و معنایش این بود که تعداد     داشتیم  مشارکت درصد نرخ    20جذابیت بیشتری در این رویداد دارد. باالی  

 از تعدادی که پیش بینی کرده بودیم.  
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 پست گذاری روز سوم در رشد فالوئرها   - 6نمودار 

 

 پست گذاری سوم فالوئرها در  میزان رشد میزان -7نمودار 
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 پست چهارم: .4

Instagramer 
4st Post measurment 

CMTS LYKS ER EGN EGR IN 

@maandani 49 3442 4.80 -0.01 -39.73 3491.00 

@shirin_tahanan 58 6250 4.97 -0.11 -71.60 6308.00 

@mahsanemat 79 5422 9.39 0.62 -58.39 5501.00 

@godyar 60 3230 6.67 1.94 222.44 3290.00 

@shaziasm 38 1647 2.46 -2.19 -87.00 1685.00 

@elephant_chef 102 4324 17.02 11.66 13.19 4426.00 

@motiheidari 122 25600 18.78 9.82 64.14 25722.00 

Total 508.00 49915.00 9.35 3.00 47.13 50423.00 

 

درصدی نرخ   3نفر بود. پست چهارم هم یک عکس بود و باز هم تهیه شده توسط اینفلوئنسر. رشد    50423بود که به معنای درگیری    9.35پست نهایی اینفلوئنسرها    مشارکتنرخ  

 مناسب بود.  مشارکت

 

http://www.dgtall.marketing/
mailto:contact@dgtall.marketing


 
 گزارش جامع نهایی پروژه 

 BDE-GUI-MA-01 شماره سند

سند  تاریخ انتشار  01/12/1395  

سند تاریخ اصالح   01/12/1395  

سند شماره اصالح  01 
 

67 
www.dgtall.marketing 
contact@dgtall.marketing 

 

 

 

 

 

 

پست گذاری چهارم   در  فالوئرها  رشد -8 نمودار  

 

فالوئرهای جدید در پست گذاری چهارم میزان رشد -9 نمودار  
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 پست پنجم:  .5

Instagramer 
5st Post measurment 

CMTS LYKS ER EGN EGR IN 

@maandani 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 

@shirin_tahanan 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 

@mahsanemat 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 

@godyar 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 

@shaziasm 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 

@elephant_chef 112 2459 9.89 4.52 -15.18 7198.80 

@motiheidari 210 12700 9.42 0.47 -4.03 11967.66 

Total 322 15159 2.87 -3.49 -54.83 3491.00 

درصدی پایین تر از    3.5یت نرخ رشد  پست پنجم صرفا توسط دو برنده مسابقه انتشار یافت. باز هم یک عکس با انتخاب خود اینفلوئنسر. توقع زیادی از این پست نداشتیم. در نها

ر انتهای کار کیفیت اجرا کم می شود و این به دلیل میل افراد نفر را درگیر کرد. این پست به این دلیل با استقبال مواجه نشد که همیشه د  2491که فقط   مشارکتنرخ متوسط  

 برای اتمام کار و یا تلقی زودتر از موعد برای پایان کار بود.  
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ر پست گذاری پنجم فالوئرها د  فالوئرها رشد -10 نمودار  

 

در پست گذاری پنجم  فالوئرها  رشدمیزان  -11 نمودار  

 

 نتایج در صفحه ریواس  .6

نمان چه تغییری بوجود می آید.  ما تعداد  ما در سه مقطع زمانی تاثیرات این محتوا سازی و برنامه ریزی دیجیتالی را اندازه گرفتیم. برای ما مهم بود که بدانیم در جنسیت مخاطبا

و میزان بازدید از صفحه را   Impression  ،Reach، الیک ها و کامنت ها،  مشارکت، رکورد های مربوط به  مشارکت، متوسط  ارکتمش فالوورها، تقسیم بندی جنسیتی مخاطبان، نرخ  

،  مشارکتب شده برای  با تعدادی که در نظر گرفته بودیم فاصله داشتیم. این یک نمره منفی بود. اما نرخ های باالی کس  3Kمخاطب داشتیم. کمتر از    7Kثبت می کردیم. در پایان باالی  

Impression  وReach  تا حدودی این نمره منفی را پوشش می داد. البته اختالف زیاد پیش بینی ما در کسبImpression   .خود یک ضعف محسوب می شد 
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Sub | Date 17-Sep 22-Sep 28-Oct 2-Oct Growth 

Followers 1840 3537 5282 7128 387.391 

Men (%) 43 34 31 28 39.6425 

Women (%) 57 66 69 72 235.842 

Eng Rate  (%) 6.5 8.33 8.22 14.35 220.769 

Eng Av 119 238 580 1023 859.664 

Highest No of Eng 254 349 1515 2545 1001.97 

Highest No of LYKS 223 326 1214 2080 932.735 

Highest No CMTS 30 68 300 464 1546.67 

Impression 7994 92409 207081 648781 8115.85 

Reach 1311 19228 36686 138217 10542.9 

Profile View 508 19671 22915 56459 11114 
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 جریان مدیریت روابط عمومی 

 انتخاب یار خالق  .1

 

 

اینکه برخی   اول  یارهای خالق مشکالتی داشتیم.  انتخاب  با  ما در جریان  اینفلوئنسرها 

اقبال خوبی در مشارکت مواجه نشده بودند. این کار را سخت می کرد. برخی دیگر در  

انتخاب یار خالق خود زیاد به معیار خالقیت توجه نکرده بودند. نمی توانستیم اعمال نظر  

خاصی داشته باشیم. خالقیت تنها معیار انتخاب یار خالق بود و هر کس با هر سلیقه ای 

وانست تلقی متفاوتی از خالقیت داشته باشد. این خطر هم وجود داشت که با ایراد می ت

گرفتن از نحوه انتخاب یار خالق، با عکس العمل خوبی مواجه نشویم. دلیل بروز این اتفاق  

 در دو دلیل خالصه می شد: 

 عدم تبیین معیار خالقیت •

باعث   کم  وقت  شد،  گفته  قبال  که  طور  همان  البته  معیار  یادآوری:  که  شد 

 تشخیص را سلیقه انسانی قرار دهیم.  

 تاثیر سلیقه و روابط مازاد بر یک مسابقه بر عملکرد انتخاب •
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 تیم های تشکیل شده: .2

 تیم اول: مهسا نعمت و یلدا نیک فطرت

مراحل آماده سازی آن هم طوالنی بود. تجهیزات مورد نیاز آنها هم ما را دچار مشکل کرد. آنها کباب پز می  آنها زوج خوبی بودند. بعالوه اینکه غذای انخابیشان نسبتا دشوار بود.  

دیده نشود. اما ما خوش شانس  خواستند. ریواس هم چنین چیزی در آشپزخانه مدرن خود نداشت. اصوال غذاهایی که در ریواس تهیه می شدند باعث شده بود که چنین وسیله ای  

 ریواس آمادگی تهیه وسیله که بتواند کار کباب پز را انجام دهد داشت. مشکالت گروه اول اینها بود: بودیم.

 عدم وجود امکانات پخت متناسب با غذا  •

 مواد الزم متفاوت در اقالم متفاوت  •

 مراحل آماده سازی طوالنی  •

 تیم دوم: مطهره حیدری و حسنا

. حسنی راتاتوی را پیشنهاد داده بود. نحوه تزئین آن هم بسیار زیبا به نظر می رسید. همین هم باعث شد که ارتباط بیشتری با این  یکی از هماهنگ ترین تیم ها همین دو نفر بودند

 گروه برقرار شود. گروه برگزاری با این تیم کمترین مشکل را داشت. گروهی که هم نظم کافی داشت و هم بسیار خوش برخورد بودند.

 اندنی و پریسا تیم سوم: محمد رضا م

زئین غذای خود را به شکل یک دوربین  ماندنی خوش شانس بود. غذایی که برای مشارکت با او از سمت پریسا ارسال شده بود در نگاه اول جالب بود و توجه را جلب می کرد. پریسا ت

در انتخاب خود کار دشواری در پیش نداشت. پریسا یار خالق ماندنی از اصفهان بود.    در آورده بود. قرابت موضوعی یک دوربین عکاسی با اینستاگرام هم مزید بر علت بود. ماندنی

 موضوعی که در مرحله پایانی مسابقه کار دست ماندنی داد.  

 تیم چهارم: علی مروی و کیمیا پوری 
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یت را هم در نظر گرفته بود. البته این انتخاب شاید شفاف نبود اما به نظر  علی مروی یک آشپز است. یکی از کسانی که به نظر می رسید در انتخاب یار خالق عواملی مازاد بر خالق

اش در آشپزی خوب استفاده کرده و    معقول می رسید. همانطور که در ادامه می خوانید، علی مروی و همی تیمی اش برنده جایزه دوم شدند. این نشان داد که علی مروزی از تجربه

ام و مسلط  خاب خود بکار برده در عملکرد تیمی آنها موثر بوده است. تیم چهارم شاید بی حاشیه ترین تیم بود. حتی در طول مسابقه هم آنها بسیار آراحتماال سایر عواملی که در انت

 کار خود را انجام می دادند. گروه ما برای کار با این تیم کار سختی در پیش نداشت.  

 تیم پنجم: شیرین تهانان و الهام کاظمی 

د. به نظر می رسید انتظارش  تهانان مدرس آشپزی است. او در انتخاب یار خالقش کار دشواری نداشت. یک غذای خالقانه از یک آشپز! تهانان در اواسط مسابقه کمی شوکه ش شیرین

می داد. با اینکه این تیم یکی از کاندیداهای اصلی بردن مسابقه   از کیفیت مسایقه پایین تر از چیزی بود که میدید. اما در هر صورت حضور الهام کاظمی کنار او زوج خوبی را تشکیل

 ا این تیم اینطور بود:بودند اما در انتها مقامی غیر از اول و دوم بدست آورده بودند. از طرفی در توافق نهایی با خانم تهانان معضالتی داشتیم. مشکالت ما ب 

 دشواری هماهنگی با اعضای گروه  •

 تیم استرس باالی این  •

 دید از باالی تیم به سایر گروهها  •

 توافق دشوار  •

 تیم ششم: شهرزاد عاصمی و دل آرام ابتهاج 

ق ارسال نشده بود که در آن شهرزاد شهرزاد عاصمی در انتاب یار خالق خود دچار مشکل شده بود. دو روز از شروع مسابقه گذشته بود و با کمال تعجب هیج عکسی با هشتگ یار خال

نتخاب شد. با تمام این اوصاف  کرده باشند. این مسئله ما را نگران کرده بود. در هر حال پس از گذشت این دو روز باالخره تگ ها شروع شد و در نهایت دل آرام ابتهاج ا  عاصمی را تگ

 گروه آرامی به نظر می رسیدند. این گروه به روز آخر مسابقه نرسید. دلیلش هم عارضه قلبی شهرزاد عاصمی بود. 

 یم هفتم: خدایار آهی و هنگامهت

 شکلی با هماهنگی با این گروه نداشتیم.  این گروه وضعیت پیچیده ای نداشت. کار با این گروه سختی زیادی نداشت. به نظر می رسید که خودشان هم زیاد امیدی به پیروزی نداشتند. م
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 تیم های کاری و روز فینال  .3

کرد. یک شوی تلوزیونی با تماشاچی بود. ما تصمیم داشتیم که تیم ها در حضور تماشاچی مسابقه را برگزار کنند. کار سختی داشتیم. گروه  روز فینال با باقی مراحل کار فرق می 

 های کاری ما اینطور بودند: 

 تقسیم بندی  شاخه

 تعداد مسئول تیم زیر گروه  مسئول عنوان

 پویان ابراهیمی مدیریت 

 مالی 
 1 آرام شکری  تامین

 1 پویان ابراهیمی حسابداری 
رضا یعقوبی  –پویان ابراهیمی  طراحی کل طراحی کل  2 
 3 پویان ابراهیمی برنامه ریزی برنامه ریزی

رضا یعقوبی  –پویان ابراهیمی  کنترل پیشرفت  کنترل   2 
 3 تیم رایانورد ایده  ایده پردازی 

 هنری

 1 حمید محمودی کیا طراحی گرافیک 
 3 تیم ماژان عکاسی 
 2 حمید محمودی کیا محیطی

 سمعی و بصری

 3 تیم ماژان فیلم برداری
 2 تیم ماژان صدا برداری 
 2 تیم ماژان واحد سیار

 2 تیم ماژان گروه کارگردانی 
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 تقسیم بندی  شاخه

 تعداد مسئول تیم زیر گروه  مسئول عنوان

 روابط عمومی

 2 گلنار راسخ مذاکرات
 1  اطالع رسانی 

 1 گلنار راسخ منشی
 2 پویان ابراهیمی قراردادها حقوقی

 اجرا 

 1 آرش ظلی پور مجری 
داورمالکی، معارف،  داوری   3 
رضا یعقوبی -حمید محمودی کیا صحنه   2 

 1 رضا یعقوبی  کارگردانی هنری
 4 آرام شکری  تشریفات
 4 حمید احمدی  انتظامات 

 2 گروه امنیتی نیروی انتظامی  امنیت 

 تشریفات
 2 معارف، مالکی  تهیه 

 7 گروه ریواس پذیرایی 

 شرکت کنندگان 
 7 گروه اینفلوئنسرها اینفلوئنسرها

 7 گروه یارهای خالق یارهای خالق
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 جمع بندی 
پایینتر  7Kتعداد فالوئر های ریواس از  بعد از این رویداد، ریواس به روال عادی کنترل صفحه خود پرداخت. امروز و با گذشت چند ماه، و با افت شدید نرخ مشارکت پست ها، همچنان

)دو   2.000.000در این بین رکورد  عملکردمان، همین ثبات در تعداد فالوئرها است.    نیامده است.  معنای این اتفاق، وفاداری فوق العاده باالی فالوئرهای ریواس است. و تنها دفاع ما از

هزار بار  180هزار بار دیده شدند که رکورد بیش از   500میلیون( بازدید از یکی از پست ها )علی رغم ثبت عددهای مختلف( در نوع خود بی سابقه است. ویدئوها در مجموع ببیش از 

 ئو ها نتیجه این پروژه بود.  دیده شدن یکی از وید 
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