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 60شماره آموزشی کارگاه  

 معرفی محصوالت تبلیغی نیمه شعبان

 بسم الله الرحمن الرحیم 

 عرض سالم و خسته نباشید و خدا قوت دارم به تمام کسانی که این روزها در مسیر نوکری و خدمتگزاری به ساحت مقدس امام عصر

که در جمعه آینده برگزار می   سر از پا نمی شناسند و لحظه به لحظه در تالش و تدارک هستند تا مراسم میالد با سعادت امام عصر 

  امیدوارم که تمام تالشهای همه شما بزرگواران تحت تابش عنایات امام عصر  . پرشورتر و پررنگ تر در سطح جامعه برگزار کنند  را  شود

کارگاه    ، یم خدمتگزاری خالصانه ای به ساحت مقدس آن بزرگوار عرضه کنیم. موضوع کارگاهی که در خدمت شما هستمباشد و همه بتوان

 .تخصصی معرفی محصوالت تبلیغی است

مخصوصاً محصوالت ستاره دار   .االت زیادی بود در مورد اینکه چه هنگام و چه زمانی تمام محصوالت خدمتگزاران به پایان می رسدؤس

امروز و فردا به نوعی می توان گفت پایان ارائه محصوالت جدید است و محصوالت به   . زاران که تقریباً به این زمان نزدیک شدیمخدمتگ

 پایان می رسد. 

ابتدای یک ماه پیش صورتی خدمت خدمتگزاران ارسال شد که محصوالت به مرور   در ،همانطور که خدمت دوستان وعده داده شده است

محصوالت طبق زمان بندی خدمت   بوجود آمده بود،  تقریباً با یک اختالف زمانی که به خاطر مسائلی که در زمینه تولید  .شودزمان عرضه  

لیستی که خدمت شما ارسال شده را مورد بررسی قرار   در حال تکمیل شدن می باشد. خیر  أ بزرگواران عرضه شد و با پنج یا شش روز ت 

ار گروه خدمتگزاران است که از بیشترین قیمت به کمترین قیمت مرتب شده و قرار است امروز قبل لیست محصوالت ستاره د  . دهیممی  

زمانی بود که اگر آدم می خواست   ؛ خدمت همه بزرگواران عرض کنم  را  الزم است این نکته   ، از این که بررسی محصوالت را آغاز کنیم

اده  آمبرای آنکه دست مایه آن تبلیغ یا محصول را    ،تبلیغی را انجام دهد   یا  برای نیمه شعبان کاری انجام دهد یا محصولی را عرضه کند

از جاهای مختلف به شکل های مختلف زحمت های زیادی را می کشید تا این محصول را تهیه کند  .باید به این در و آن در می زد ،کند

برکت فضایی که در کانال خدمت گزاران ایجاد شده و همت   به  ،برکت زمینه خدمتگزاری که اتفاق افتاده  االن به  .اختیار بگیرد  و در

اند داده  انجام  این گروه  ادمین های  اختیار   واقعا   ، بزرگواران گروه خدمتگزاران  در  و  آماده  های مختلف  متنوعی در حوزه  محصوالت 

رضه مناسب این محصوالت حداکثر تالش در ع   ،در توزیع بهینه  آن  در مقابل  . لذا باید قدر نعمت را بدانیم  .خدمتگزاران بزرگوار است

در واقع شاید این طور بشود تعبیر کرد که ساعت های زیادی توسط اشخاص هزینه شده تا این محصوالت به   .خودمان را به کار ببریم

دریافت   خودال شهر  ما این محصول را اینترنتی درب منزل و یا ترمین  ، عرصه تولید و عرضه پا نهاده و این محصول آماده عرضه به ما شده

رسالت و وظیفه ای در زمینه انتخاب محصول و رسالت در زمینه انتشار و توزیع مناسب  ، ما که این محصول را دریافت کردیم  . کنیم  می

 . بیشتر توضیح خواهم دادادامه که در داریم محصول 

شش    .عرضه می شودفردا یا پس فردا    این نمایشگاه تقریباً  طرح های  .است  96تابلوهای مصور نمایشگاه نیمه شعبان  محصول اول  

  دانشجویی،   فضای آن کامالً  .های بسیار به روزی می باشد سبک کار با قبل متفاوت است و تابلو  .جذابی داردبسیار  طرح های  تابلو است که  

پرزنت این نمایشگاه همزمان با عرضه نمایشگاه ارائه   .ستو جذاب ا  به روز و برای قشر نیمه مذهبی و حتی غیر مذهبی جامعه بسیار گیرا

طور که مطلع هستید یک روز تا دو روز همان می شود و بزرگواران می توانند این نمایشگاه را سفارش دهند تا برایشان تولید شود و قطعاً 

 . خواهد بردیک روز تا دو روز زمان  نیز شما به انبار زمان می برد و ارسال آن به انبار شهرستان و شهر آن تولید نمایشگاه و آوردن

است که این محصول بسیار فاخر است و زحمت زیادی برای تولید و طراحی و دیزاین این محصول  تابلو چوبی مهدوی  محصول دوم

که   و طرح قلبیچوبی و هنری    کامالً  ،که در این طرح کار شده   اللهم عجل الولیک الفرج  .قاب کامال چوبی است  .کشیده شده است

به عنوان هدیه ویژه جشن   .است برای هدیه دادن در جشن هاهنری است و به نظر می آید یکی از فاخر ترین محصوالت  کار شده کامالً

در دکور ما به نوعی در سن ما نصب شده باشد و به عنوان   ی جشنتا انتها  این است که این تابلو از ابتدا  ،یکی از پیشنهاداتی که می شود

چون کار  ؛ هزار تومان 106تابلو هدیه نفیسی است به قیمت   .اهدا شود ،ایزه ویژه به کسی که در پایان مسابقات نفر اول قرار می گیردج

 . داردباالیی  هزینه تولید چوب است و کار دست قطعاً

کتیبه افقی همانطور که می دانید و یا    .دی کتیبه مهدوی افقی و دیگری عمویکی    .دو کتیبه داریمدر محصوالت خدمتگزاران  اما  

غیر از این شعار    .کار شده است  المهدی طاووس اهل الجنهکتیبه نفیسی است که روی آن طرح    ،باشیددیده  در کانال فروشگاه  شاید  
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سفید شفاف که    .سفید رنگ است  کامالً کتیبه    .کتیبه است  یدر انتها  اللهم عجل الولیک الفرج   جمله  ؛کار رفته است  و روایتی که به 

لذا به همین خاطر   .است  . این کتیبه حاوی نام ائمه معصومیناست  کار شده  آن  با سبز چاپ شده و رنگ های طالیی که دور تا دور

 . شناخته می شودهم  کتیبه چهارده معصوم ،نام این کتیبه

طول آن   در ابعاد یک متر در سه متر، ارتفاع یک متر و  .و نفیس کرده است  فاخر بسیارانتهای این کتیبه ریشه هایی کار شده که آن را  

 حتی می توان به عنوان جایگزین بنر و دکور جشن استفاده شود.  .سه متر و بسیار بزرگ است

 شد.  تماماً مخمل می با ،طرح بسیار نفیس و با قیمت مناسب خدمت بزرگواران ارائه می شود. ضمناً پارچه کار شده 

سبز رنگ و زمینه تماماً سفید است و روی آن طال    اللهم عجل الولیک الفرج همین کتیبه عمودی آن است با طرح    ، محصول بعدی

 این محصول از دور نمای بسیار زیبا و جذابی دارد.   کوب است و

خواهند در مجلس تابلو   برای افرادی که می   ، عرضه شده  ٧0در  ۵0در ابعاد   در چند طرح  .است  تابلوی ورودی مجالسمحصول بعد  

 می توانند سفارش دهند و این محصول چاپ و ارسال می شود.  ، بگذارند

 می باشد.   ست نمکدان و فلفل پاش و جا خاللی با طرح مهدویمحصول بعدی 

 . «یادمان است که نمک گیر تو هستیم » روی نمکدان این شعار درج شده است که

   درج شده است. «به یمنه رزق الوراء» خاللی و روی فلفل پاش و جا

بسته بندی و    گیرند و داخل جعبه  یک سرامیک کف دارد که اینها روی آن قرار می   ، خاللی این محصول غیر از نمکدان و فلفل پاش و جا

عبان به هم می شود کادو کرد و به عنوان یکی از بهترین هدایایی است که در جشن نیمه ش  را  جعبه آن  خدمت شما ارسال می شود و

 میهمانان داد.  

 .، استشعار: ای گل یاس گل نرگس تو می آید باگلدان محصول بعدی 

کوب روی چینی جمله روی گلدان به صورت قلب شکل و طال   ،این محصول عرضه و تمام شده ولی از جهت این که اطالع داشته باشید

 می باشد.  ارانجام شده است. و مارک چینی ها طوس چینی و از اجناس مرغوب باز

داخل جعبه یک لیوان قرار دارد و    « سالم  ،صاحب مهربانی های مدام»شعار سال  ماگ یا لیوان مهدوی با محصول    ،محصول بعدی

سفانه در أ این محصول داشتیم که مت  به قیمت خیلی مناسب نسبت به قیمت های در بازار عرضه می شود و استقبال خیلی خوبی از

 صول تمام شد. همان هفته های اول این مح

، روتین در بازار است که تحت عنوان کاله اسپرت تولید می  این کاله پارچه ای  «مهدی در قلب من است» کاله با طرح  ، محصول بعدی

 حتی بزرگساالن هم استفاده می شود.   شود. پشت این کاله چسب دارد و برای سنین نوجوان، دبیرستان، جوانان و

وصیه ما استفاده ازاین محصول برای گروه سنین نوجوان است که به عنوان هدیه جشن یا به عنوان هدیه ت  ،اما برای فضای شادی که دارد

 همه این کاله ها را روی سر بگذارند و در جشن حضور داشته باشند.  ، ورودی جشن که بچه ها می آیند 

. هر شاخه تقریباً حدود  خواهد شدکه از محصوالت نفیس می باشد که عرضه    است  گل نرگس مصنوعی طرح شیرازی   ، محصول بعد

محصول روی سن و جلوی مجری و سخنران به عنوان بخشی   هفت عدد گل دارد و عمالً در یک شاخه هفت گل دیده می شود که این

یا به شکل های مختلف می توانیم در پک   می توانیم آخر مجلس به میهمانان اهدا کنیم و  هم   به عنوان هدیهاز دکور استفاده شود و  

   .این محصول را به عنوان هدیه عرضه کنیم ،می کنیم  که توزیعهایی 

است و طرح ها بصورت مثلث شکل، در رنگ های مختلف و به صورت چاپی    شرشره پارچه ای از جنس پارچه ساتنمحصول بعدی  

اللهم عجل الولیک انسانیت، طرح  ، طرح سالم بر تو ای بهار  السالم علیک یا ربیع االنامطرح    ،ابن الحسن  الحجة است و طرح مثال  

طرح های مختلف تقریباً در هر شاخه این   اشد. را دارا می ب   السالم علیک یا ربیع االنام و نظرت االیام ،  اباصالح المهدی، طرح  الفرج

  ن مثلثی شکل وجود دارد که می تواعدد  حدود بیست الی بیست و پنج  محصول که این ریسه پارچه ای حدود چهار الی پنج متر است.  

برای برگذاری جشن آماده کرد و از یک نقطه تا  و فضا را حسن با این ریسه که مزین به نام امام ؛در ورودی کوچه ای که جشن داریم

 سازی کرد. نقطه دیگر نصب و فضا
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و روی    ت، سفید رنگ که سبک همین کاله های اسپرت بازار اس  «مهدی در قلب من است »کاله پارچه ای با طرح  محصول بعدی   

و کوچک می شود و هم  بزرگ ،چسبی که در پشت این کاله هست  کاله این شعار گلدوزی شده است. این محصول بسیار نفیس است و 

تر است. و می   برای سنین نوجوان و جوان قابل استفاده است و هم برای بزرگساالن ولی به خاطر طرح روی کاله برای نوجوان مناسب

 ویژه این محصول را تقدیم کنیم.   هم می توانیم به عنوان هدیه .ی جشن به بچه ها دادشود در ورود

شما   ،جاهای مختلف می شود استفاده کرد است، تقریبا هر شاخه از هفت گل نرگس شیرازی دارد که این در گل نرگسمحصول بعدی 

به این شکل این محصول   و  میز سخنران بگذارید  در جشن تان در گلدان و روی  توانید ده الی پانزده تا از این گل نرگس تهیه کنید و  می

تواند به عنوان هدیه پایانی به    یاد می کند. و حتی می  فضای گل نرگس را  است و  انگیز  زاویه دور آن بسیار زیبا و دل   را به کار ببرید و 

 افراد اهدا شود.  

مثلثی    های   که روی آن المان  نخ بلندی هستاقع گیرد. این شرشره در و هست که در سایت قرار می شرشره پارچه ایمحصول بعدی  

السالم ،  ابا صالح المهدی،  اللهم عجل لولیک الفرجمثل    ؛ شکل با پارچه ساتن کار شده که این المان ها به شکل چاپ انجام شده

شرشره است( این ریسه   بهتر از ،)ریسه بگوییم  شره هادر واقع وقتی این شر چاپ شده و طرح های مختلف و زیبا علیک یا ربیع االنام

نیم متر از همدیگر    ،تقریبا نیم متر  تا از این مثلثی ها با فاصله  ٢۵چیزی حدود    متر هست و  حدود سه الی چهار  ؛های پارچه ای را بگیرید

 مشاهده می کنید. 

محل جشن را برای  .سازی کنیداو فضدرخت کامال وصل    جشن تان بین دو   توانید جلوی درب  ویژگی این محصول این است که شما می 

 کرد.   اسماء امام زمان استفاده کرد و فضای جشن را مزین به مخاطبین و یا در خود جشن از گوشه ای به گوشه دیگر

 به  ،این شرشره با توجه به تجربیات که دوستان عزیز از تولید شرشره های کاغذی داشتند  .محصول بعدی شرشره مقوایی ضخیم است

محصولی تولید شد که یک سلفون ضخیم    ، از بین می رفت و در سالهای بعد قابل استفاده نبود  ،مرور زمان اگر آب باران یا خاک می خورد

نخ  و دو رو چاپ شده و از بین این چهار تکه یک مقدس امام زمان روی آن دارد. به صورت مقوایی هست، چهار تکه دارد که اسامی

 نسبت به هم قرار می گیرد.   شود و به فاصله مشخصرد می 

بهم وصل    ،این ریسه را تهیه کنیم  از  عددالی پنج    رشاید الزم باشد چها  ،اما اگر بخواهیم یک اتاق را با این ریسه مقوایی تزئین کنیم 

 کنیم.    کنیم که طول و عرض یک اتاق را مزین به اسامی امام عصر

محصول بعدی است که یکی از محصوالت بسیار فاخر در گروه سنی جوانان، دانشجویان و اشخاصی که در   «او گفت»کتاب و سی دی  

، خوانده شده همان کتاب است و کتاب به تنهایی هم این کتاب عرضه شده و سی دی  ، می باشد.فضاهای ادبی و جوان پسند هستند

صحبت  امام زمان این کتاب از زبان اشخاص مختلف با  ، عرض کنم جملهم در چند عرضه شده است. موضوع این کتاب را اگر بخواه

برای مثال: یک دانشمند به   .را به تصویر کشیده است ارتباط معنوی بین افراد و امام عصر ، خودمانی و  ساده  ، زبان عاشقانه اکرده و ب 

چه می گوید؟ یک    تمام سؤاالتم را از تو می پرسم یا یک مادر به امام عصر  ی، اگر تو بیای  چه می گوید؟ امام زمان  امام زمان

ها    این وچه می گوید؟  چه می گوید؟ حتی یک سارق به امام زمان یک معلم به امام زمان چه می گوید؟ پدر به امام زمان

فصل از زبان اشخاص مختلف گفت و گویی   شایدحدود بیست الی بیست و پنج  با گفته شده است.های مختلف با بیان خیلی زیاز زبان

 انجام می شود.  

  بسیار   ،خیلی ارتباط روحی و عاطفی نتوانسته برقرار کند  این کتاب در ایجاد ارتباط بین مخاطب جوانی که شاید تا امروز با امام زمان

این ارتباط روحی عاطفی باشد که واقعاً در سالهای گذشته استقبال خیلی عالی   واند زمینه ساز برقراریاین کتاب می ت  .تاثیرگذار است

 از این کتاب داشتیم.  

امام مهربانم مهدی  »  هایی مثل است به همراه پازل های مقوایی. این پک هدیه شعار  پک هدیه کودک ستاره ای شکلمحصول بعدی  

 « آن را بیاد می آرم ،شب ها به وقت خوابم .ه دارمیک تک ستار  ،تو آسمون قلبم ؛جان

 است.   همه در مورد امام زمان  ،و یا شعارهای دیگری که روی این پک درج شده

می توانیم در    کرده کهباز    رااین پک    ،به عنوان کارت دعوت یک جشن کودکانه  .این پک به شکل ستاره ای شکل و خیلی جذاب است

محصول نفیسی است که داخل آن پازل های   . بگذاریم  آن  را داخل  دهیم و آدرس محل جشنهدایای مختلف قرار    آن شکالت بریزیم و

دارد، در واقع برگه هایی که بصورت مکعب درست و به هم وصل می شود. چندین طرح را به صورت پازل تکمیل می   سه بعدی وجود



 

 4صفحه 

 

 60شماره آموزشی کارگاه  

 معرفی محصوالت تبلیغی نیمه شعبان

به جهت اطالع   .نیستدیگر قابل تهیه  برای امسال  همین امروز تمام شده و    ،کند و البته این محصول بخاطر استقبال خوبی که داشته

 . دوستان عرض کردم

می تواند در طول سال  است،    است که این محصول بسیار نفیس و گرانقدر  صندوق صدقه برای سالمتی امام زمانمحصول بعدی  

 . کند به شکل های مختلف انسان را متذکر به امام زمان

در جشن ها یا در هر اتباطی که با مخاطبینمان در نیمه شعبان داریم، می توانیم مفهومی را به مخاطبین منتقل یکی از کارهایی که  

سالمتی امام زمان  مگر می شود برای    .است. خیلی ها با این مفهوم آشنا نیستند  کنیم و آن مفهوم صدقه برای سالمتی امام زمان

  ،اگر ما دعای فرج می خوانیم  و  ایشان هم در معرض خطرات هستند  . ، امام حی و حاضر ما هستندصدقه داد؟ بله ایشان امام زمان 

از مفاهیم آن برای سالمتی امام زمان  اصالً  اللهم کن لولیک  پس دعا برای سالمتی امام زمان  .است  معنای دعا و بسیاری 

توانیم صندوق صدقه را  هم برای خود جایگاهی دارد و ما می یت دارد که در ادعیه آمده، پس صدقه برای سالمتی امام زمانموضوع 

 هر »هم نوشته    صدقه دادن به یادمان بیاید، روی آن  .جایی که جلوی چشم قرار بگیرد  در منزل، روی میز کار، هر  .دهیم   در جایی قرار

  . هم این است که هر روز به یاد او هستیم آن و شعار «صدقه می دهیم ام زمانروز برای سالمتی ام

را برای خود این که مخاطب ما با دادن این صدقه به نوعی دعای امام    غیر از  یکی از آثار و برکات صدقه برای سالمتی امام زمان

هم    وجهی را پرداخت کردم امام عصر  ی کند. من هم وقتی برای سالمتی امام عصرامام خود را مدیون کسی نم  .خریده است

به خودم هم می رسد. نکته دوم اینکه در قالب این   آن  برای ما دعا و جبران می کنند. به نوعی من عملی را انجام می دهم که منافع

دل خودش زنده می کند. لذا محصول عالی است و سعی شده با قیمت حداقلی    را هرروز در  صدقه مخاطب به نوعی یاد امام زمان

را تحمل کند و این محصول   بسیار ضخیم است که بتواند وزن سکه و مبالغ سنگین  ،و مقوایی که برای این محصول بکار رفته  تهیه شود،

خواهش می    ،محصول را به عنوان هدیه پایانی بدهید  اینمی کنیم. البته اگر می خواهید    توصیهبرای جشن ها  به عنوان هدیه پایانی  را  

حداقل دو الی سه دقیقه این صحبت های ساده ای که من گفتم را با مخاطب در رابطه با سالمتی امام   کنم حتماً مجری یا سخنران

این است که ما می    ،جشن می توان انجام دادکه در    دیگریکار فوق العاده  ، ویژگی ها و آثار این صدقه را در میان بگذارد. و    عصر

می توانیم یکی از این صندوق ها را برداریم و    .توانیم مخاطب را در شرایطی قرار دهیم که صدقه در طول زندگی شخص ادامه پیدا کند

  ، در صندوق بیاندازند. ارندد و هر مبلغی را که دوست دنقایان یا بانوان در جشن جلوی تک تک مدعوین یکی از صندوق ها را بگیرآ یکی از  

دربایستی قرار دهیم و صدقه ای برای سالمتی  باشیم و به نوعی در رو  آن قدر مهم نیست، مهم این است که به یاد امام عصر  مقدار

  ،کرده اند این صندوق را که از ما دریافت    کار عادت کنند و بعد از  این عمل افراد باعث می شود که به این  .پرداخت کنند  امام عصر

 . در منزل خود ادامه دهند

مناسب کودکان است و با بسته   .دارد  یبسته بندی شیکاست، این محصول    مدال افتخار خدمتگذاری امام عصربعدی    محصول

 این مدال داخل این بسته بندی قرار می گیرد.  ،بندی مقوایی

برای   این مدال  .کردم  تمام عمرم را به او خدمت می  ،بودم  یعنی مهدی  ،نقل شده است که اگر در زمان او  روایتی از امام صادق 

شاید برای بزرگساالن نصب این مدال جنبه ریا و جنبه های دیگری پیدا   . چه کسی توصیه می شود؟ بیشتر برای کودکان توصیه می شود

شخص بزرگسال این مدال را روی سینه خود نصب کند. اما برای کودکان به نوعی کسب یک مدال افتخار کند و خیلی جالب نیست که 

بچه ها نصب کنیم و بعداً هم به بچه ها بگوییم ها را باالی سن بیاوریم و یکی این مدال ها را روی سینه  آن  ندر جش  متوانی  می  مااست،  

 . این مدال ها را در بهترین جای خانه نصب کنید و همیشه به آن نگاه کنید و یادگاری که از جشن نیمه شعبان داشتید

 . ضیحات آن را خدمت شما عرض کردماست که در قسمت قبل تو توزیع کتابمحصول بعدی 

روی کاغذ    ابعاد این روزنامه دیواری پنجاه در هفتاد است و   .محصول بسیار نفیسی استاست که    روزنامه دیواری کودکمحصول بعدی  

ود دارد تا بچه ها بتوانند و اشکالی وجتعبیه شده  نقاشی ها  برای  هایی  کل روزنامه فضا   .تحریر و به صورت دو الی سه رنگ چاپ شده است

 . این پوستر قالب خورده است  .هم به این پوستر روزنامه ضمیمه شده است  یک پوستر رنگی  ،کردن  کنند و غیر از قابلیت رنگ  را رنگ  هاآن

چسپ کامالً قالب خورده و با دست کامال جدا می شود و این پوستر با    یعنی شکل هایی که داخل روزنامه وجود دارد و داخل پوستر

 چسبی می توان آن را چسباند.  ماتیکی و یا هر نوع
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برای گروه سنی پایین تر مثل بچه های سه الی پنج سال نمی توانند مطالب را بخوانند اما شکل های این پوستر را روی برگه روزنامه 

هم می توانند شکل ها را نصب کنند و هم از   .برای دبستانی ها خیلی مناسب است هککودکشان نصب کنند  دیواری بچسبانند و در مهد

می تواند این روزنامه را در   دبستانی های این روزنامه دیواری این است که بچهال هم در بیاورند. یکی از کابرد ؤد و سمطالب استفاده کنن

به کسی که می تواند رمز جدول را پیدا    . این روزنامه دیواری را انجام دهد و به برندگان جایزه بدهد  مسابقه  دبستان نصب کند و جدول و 

بصورت مارپیچ و جدول تعبیه شده است،    و مسابقات  متن ادبی   است و  شعری در مورد امام زمان  و  داستانکند. مطالب داخل آن هم  

 قابل تهیه است.   که محصول بسیار نفیس و با قیمت مناسب

به عنوان هدیه پایانی می    جشن ها  از  در خیلی   می باشد.اندازه کوچک شش تایی    در  .است کودک جعبه مداد رنگیمحصول بعدی  

 به کودکان عرضه کرد.  شود 

کوچک و شبیه ساک دستی هایی که در فروشگاه های عطر و ادکلن معموالً به افراد تقدیم   .است ساک دستی مهدویمحصول بعدی  

پایانی و یا به عنوان    می شود و داخل این ساک دستی را می توان شکالت، سی دی و یا کتاب گذاشت و پک درست کرد و به عنوان هدیه

صاحب مهربانی های »  : شعار سال است  ، محل این محصول را ارائه کرد و خوبی آن این است که شعاری که روی آن درج شده  توزیع در

استفاده کرد و اال به تنهایی محصول   ،چیزی داخل آن ریخته شود  به عنوان اینکه  محصول پر کاربردی است و می توان  « سالم  ،مدام

 حساب نمی شود.  

تمام   و   A4ابعاد کتاب    .گری بسیار فوق العاده ای داردطالیی است که تصویر  کتاب کمیک استریپ  .است  نکتاب نوجواوضوع بعدی  م

دنبال می کند و در این   حدود ده الی دوازده صفحه دارد که بچه یک داستان را به صورت کمیک استریپ  .می باشد  صفحات کتاب رنگی 

سعی    توکل و توسل داشته باشد، دوم اینکه در زندگی   یکی این که به امام زمان  . داستان چند مفهوم خیلی ساده را آموزش می دهیم

اند  دعای فرج بخو  این که برای سالمتی امام زمان  شود، و   کارهایش به نوعی باشد که باعث خوشحالی امام زمان  کند رفتارها و

 ، شود به بچه ها آموزش داد  یکی از کارهایی که در سنین نوجوانی می   . حرف بزند  و صدقه بدهد. به بچه یاد بدهیم که با امام زمان

 ها از اهداف این کتاب کمیک استریپ است که توسط انتشارات روزنه شرق تولید و چاپ شده است.  همین است. این

شعار روی آن   .فلزی می باشد   هست که محصول بسیار نفیس و «سالم ،صاحب مهربانی های مدام» خودکار با شعارمحصول بعدی  

 .چاپ شده است که البته موجودی این خودکار هم تمام شده است

محصول را به صورت ویژه معرفی کنم. از محصوالتی که تا االن خدمتتان کنم چند    بسیار فوق العاده است که سعی می   ،محصول بعدی

ویرایش سال   ،دعای نجوای منتظرانو    عطر،  پک سی دی  ،صندوق صدقه  ،محصوالتی که بشود روی آن خیلی متوقف شد  ،مگفت

مقدار طراحی آن تغییر یک    کهامسال باز تولید شد    .تولید شد و از استقبال باالیی برخوردار گشت  ت است و پارسال این محصوال  ۹6

فرموده بودند بعد   و به اضافه آن دعایی که امام صادق  دعای اللهم اصلحبه اضافه  ،  لغ موالنااللهم ب یو این محصول یک دعاکرده 

است و بوی   وسط یک عطر کوچک  .مجموعه کنار هم قرار گرفته است  ، در یکرا بخوانند  از هر نماز شیعیان ما وظیفه دارند این دعا

  و   خل جانماز گذاشت و می دانید که عطر زدن در هنگام نماز بسیار ثواب دارد.با پک را می توان دا  همراه  این عطر  بسیار خوبی دارد و

این ادعیه استفاده   است و می توان از امام زمان دمی گذارد و تا مدت ها به یا خود عمالً شخص با گرفتن این محصول داخل جانماز

  را فرهنگ سازی کنیم. های پیرامون امام عصرمی توانیم خواندن دعا . با این پککرد

 گلچینی از دعاهای عصر  ها می باشد و همان ادعیه و دعا یک سی دی هم همراه این محصول است که خوانده شده    ، در کنار دعا و عطر

ان  مخصوصاً در بین بانو  .کار ویژه کرد  و بسیار سی دی نفیس و محصول فاخری می باشد و می شود روی آن  جمعه با امام عصر

هایشان بگذارند و به هر شکلی می  داخل جانماز   تا  از دوستان هدیه دهیم   نفر  محترم به عنوان هدیه پایانی و اینکه در محل کار به چند

 چون هدف بسیار ارزشمندی دارد که همان بحث دعا می باشد.   .کرد محصول را توزیع و روی آن کار اینشود 

 لیست برنامه ها را توی فرم  .برای جشنهایی که می خواهند امروزی تر باشند اشتبرگه یاددداریم و    A4برگه   .است فولدر مهدوی

 در ورودی جشن به افراد بدهند.   داخل فولدر بگذارند و   ،برگ پرینت کنند و برنامه های دیگری داشته باشندسر دارای

 تمام شده است.   به دلیل استقبال باال بتهال است. «سالم ،صاحب مهربانی های مدام»شعار  پیکسل مهدوی با ،محصول بعدی
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این محصول را به عنوان محصول ویژه سوم خدمت شما نام می برم که   .است پاکت و بروشور صله به امام عصرمحصول بعدی  

 محصول ویژه اول با هدف فرهنگ سازی صدقه بود.  

بود. محصول ویژه سوم پاکت   بحث دعا برای امام زمان   ،بود که هدف و نقطه تیر رس آن پک نجوای منتظران  ، محصول ویژه دوم

مقداری با بحث   . می باشد  که هدف آن فرهنگ سازی خرج کردن و صله دادن به امام زمان  است  بروشور صله به امام زمان  و

طرفداران و   ،اوالً توضیح می دهد که ادیان مختلف  .بروشوری داخل آن قرار گرفته است  که  پاکتی داریمصله    در  . صدقه متفاوت است

چه توصیه هایی برای صله به  در دین اسالم بررسی می کنیم که اهل بیتمی کنند و بعد هزینه  هوادارن چگونه برای تبلیغ دینشان

کند و در آخر هم از مخاطب   ست که این ها را بیان میداشتند و پایه ها و بنیان های اعتقادی و روایی این مطلب کجا  امام زمان

و پاکت را برگرداند و   ذاردبگپرداخت کند، داخل پاکت    برای صله به امام زمان  ،درخواست می کند هر مبلغی که مورد نظرش است

 بردارد.  بروشور را برای خود

است این خوشبو کننده بسیار نفیس است و    «صاحب مهربانی های مدام سالم»خوشبو کننده مهدوی با شعار سال  محصول چهارم  

 . دارد «صاحب مهربانی مدام سالم» دارد و در طرف دیگر شعار «اللهم عجل الولیک الفرج»یک طرف طرح 

پنج  دبه مسئول تاکسیرانی تعدا  ،این محصول بسیار مناسب این است که افراد در تاکسیرانی با تعداد اتومبیل بسیار زیادی سر و کار دارد

شود این محصول را   و صورت های مختلف میاتومبیل خودشان نصب کنند    در  ، عدد بدهیم و به کسانی که در تاکسیرانی کار می کنند

 ،وارد فضای اتومبیل کرد و تا مدت ها بین سه الی شش ماه بوی این خوشبو کننده داخل محصول می ماند و حتی اگر بوی آن تمام شود

 روی آینه ماشین نگه می دارند.  ها آن را دور نمی اندازند و خیلی ها تا مدت

محصول یک مقدار   .باره گذشته استواقع یک مقدار در  در  ،است و توضیحاتی که در تصویر آمده  کسی دی صوتی کودمحصول بعدی  

این محصول برای سن کودک مناسب است، داستان آن قورباغه   یمبنا  .خدمت شما عرض کنمتری  تغییر کرده و باید توضیحات جدید

محصول هم با   .ر حد توانش روی آتش آب ریختد  با خودش آب حمل کرد و   حضرت ابراهیمآتش  ای است که برای خاموش کردن  

  و برای کودکان بسیار توصیه می شود. تولید شده    ۹6یکی از محصوالت بی نظیری است که در سال    .گذاری شده است  همین مفهموم نام

 بسیار نفیس و قابل استفاده است.   .و داستانهایی است که به صورت نمایشی اجرا می شودسرود  آن داخل

داخل آن از لحاظ عرض فقط   .و کل پک به اندازه یک کتاب قطع کوچک استاست که نسبتا کوچک   پک هدیه مهدویول بعدی  محص

کتاب های بزرگتر جا نمی شود. روبانی هم دارد   . کتاب بهشت جا می شود  مانند یک کتاب هم در قطع پالتویی    . یک سی دی جا می شود

 وسایل داخل آن قرار داده و بسته می شود.   ،شود یی باز میبه صورت کشو ،که به وسیله آن ربان

 . و پارسال هم تولید داشتیم که استقبال بسیار خوبی داشت  بودهاست که سی دی تبلیغی امسال    سی دی همراه با ما محصول بعدی  

 امسال بیشتر تولید شده و مجموعه سرود و سخنرانی است و بیشتر سرود و جُنگ هست.  

ن گروه سنین جوانان مناسب برای فضای دانشگاهی و داخل پک گذاشتن و  آ است که مخاطب    ۲تبلیغ بهشت  کتاب  محصول بعدی  

عرضه   ٢کمی ویرایش شده و تحت عنوان بهشت    1همان کتاب بهشت    وهدیه دادن به اساتید دانشگاه، محصولی است که ویرایش امسال  

 . می شود

و یا در  داخل آسانسور منزل می توانیم . ، این محصول بسیار نفیس استمهر محبوبآپارتمان جهت تابلو اعالنات با عنوان   پوستر

 بُرد آپارتمان، محل کار، دانشگاه، اداره نصب کنیم.  

  به صورت موشن گرافی، برای مثال: چرا باید امام زمانم را دوست داشته باشم؟  .در این محصول به موضوعات مختلفی پرداخته می شود

بیان می شود    ، یک شماره می زند و پایین روزنامه دلیل و سند این مطلب که از چه کتابی نقل شده است  ،این موارد  در کنار هرکدام از

و کارت دعوت های دیگری  کارت دعوت با شعار صاحب مهربانی های مدام سالمو شخص می تواند به مدارک و اسناد مراجعه کند.  

در دو شکل که یکی بزرگسال، عکس گل نرگس با   کاغذ کادومی توانید خریداری کنید.    ،ر موجود بودکه در سایت مراجعه کنید و اگ

 عالم است، اسامی مقدسه هم ندارد و می توان راحت استفاده کرد.   شعار نرگس آبروی دو

صوالت و محپیچی  برای کادوتوانند    افراد می  ،یک کاغذ کادو کودک داریم که با توجه به این که مناسب برای جشن های کودک است

 .تولدتان مبارک  ،هم این است: امام مهربانم آن که شعاراستفاده نمایند  مختلف که در جشن کودک   یهدایا
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 . سفانه تمام شده استأ است که مت « او خواهد آمد»اسکیپ پشت ماشین با شعار  محصول بعدی 

در ابعاد    بزرگ  آن  ابعاد   . قسمت هایی و براق و برجسته می باشدر د  موضوعی است و   uvمی باشد که بزرگ چاپ    پوستر محصول بعدی  

A3های دیگر در ابعاد پوستر .استA4  گیرند.   قرار می 

ای مهربان ترین  :این است آن شعار .است و در تهران تولید شده است بسیار نفیس و با کیفیت  رنگی با چاپمحصول بعدی بادکنک 

 یک خورشید پشت آب را به بچه ها منتقل کند.   شت آب را کشیده که مفهوم امام زمانپدر تولدت مبارک و عکس یک خورشید پ 

این پوستر در پایین روایتی از پیامبر   .موضوعی عرضه شده  uvاست که با چاپ    اللهم عجل الولیک الفرج   پوستر بزرگ محصول بعدی  

را دیدم که همچون ستاره پر نور در میان سایر امامان می درخشید   ست که فرمودند: حضرت مهدی در شب معراج نقل شده ا  خدا

هم که    آن  سند  . را دوست می دارم  را دوست بدار که همانا من او و دوستداران او  او   ؛ و آنگاه از طرف خداوند خطاب آمد: ای محمد

 قید شده است. ۳٢۳صحفه  ،6۳ جلد ،بِحاراالنوار

موضوعی است که محصول را به صورت   uvروی این پوستر    .زیبا طراحی و خطاطی شده است  عجل الولیک الفرج اللهم  یک شعار  

 . عرضه می شود A3ابعاد   راست و د بسیار نفیس .کند  تبدیل می براق و برجسته

 .است که به آن ها می رسیم A4  پوستر دیگر در ابعاد دو

این شعار درج شده است: ای   ، کنک رنگی که با رنگهای مختلف عرضه می شودروی این باد  .است  بادکنک رنگی با چاپمحصول بعدی  

همانند خوشید    علیه السالمعکس خورشید پشت ابر نمایش داده شده است که مفهوم امام زمان    تولدت مبارک و یک   ، مهربان ترین پدر

 . می شود محصول در تیراژ باال تولید شده و به قیمت خیلی مناسب عرضه اینپشت ابر هستند. 

تمامی کارت دعوت های   .مراه پاکت استه یکی آبی و دیگری کرم رنگ و به ،که بصورت یک لت است کارت دعوت محصول بعدی دو

 . مجموعه خدمتگزاران با پاکت عرضه می شود

این روزنامه با مفاهیم و موضوعات بسیار جذاب برای گروه های سنی بزرگسال تهیه شده    .است روزنامه فصل وصلمحصول ویژه بعدی  

 .  دعرضه کنتوانسته  ترین محصوالتی است که تا به امروز گروه خدمتگزاران شاهد آن بوده وو به نوعی گفته می شود یکی از فاخر

این است: مردی که برای رسیدن به محبوبش بیش از هفتاد میلیون   ،کنید مشاهده می  یکی از عناوینی که در صفحه اول این روزنامه  

بیست  متوجه می شوید که داستان تشرف علی ابن مهزیار است که ،تیتر مراجعه می کنید متر راه را طی کرد، وقتی صفحه این عنوان و

 دیدار کند.    امام عصربا سفر حج رفت تا 

به نوعی    مختلف امام عصر  موضوع تشرفات و تذکرات و آموزه هایی است که در تشرفات  ،ن روزنامهدر قسمت های عناوین مختلف ای

 . به شیعیان و دوستداران خود منتقل کرده اند

راهکاری برای گشودن قفل های بدون کلید. تحولی در صنایع بهداشتی، کف  :برای مثال: داستان مرد قفل ساز است که عنوان این است

 کند.    ها را بشوید، داستان مرد صابونی را مطرح می است حتی محبت دل ابونی که قادرص

این روزنامه در چهار صفحه  .اسم روزنامه، فصل وصل نامگذاری شده است ،که کل موضوع روزنامه موضوعات تشرفات است ر این اطخبه 

 . می باشد   A4 برابر دو  ادو ابعاد آن حدو

 این روزنامه یکی از تولیدات مجموعه گروه فرهنگی راسخ است که می  .می باشد  ٧0در  ۵0ابعاد روزنامه    ،وقتی کل روزنامه را باز کنید 

 .تهیه کنید ،که خورده است محصول را با قیمت خیلی مناسب که تولید شده و تخفیف بسیار زیادی توانید این

را دقت بفرمایید. ما یک بسته بندی شکالت کوچک   دوستان این قسمت  .محصول استاالن در سایت در قالب سه    بسته بندی شکالت

تا شکالت رایگان قرارگرفته و   ۵تولدتان مبارک است و داخلش  ،به صورت مقوای مخصوص کودکان داریم که طرح روی ان امام مهربانم 

و   طعم های مختلف استتماماً بالوی شونیز میوه ای و در    ،شکالت هایی که کالً در مجموعه محصوالت خدمتگزاران مشاهده می کنید

  .از طعم های مختلف است ،تایی که در پک گذاشته شده ۵

 .طرح مختلف عرضه شده است بسته بندی بعدی مخصوص بزرگسال است که با دو 

شکالت بالوی شونیز   ٢0و گاهاً  1۵الی    10بین    آن  ای است که داخل  کیسه های ترمه  ،و فاخر است  بسته بندی سوم که بسیار نفیس

 ٢000کیسه های ترمه در بازار خود کیسه با قیمت    به آن آویز شده، این  ،مبارک  کارت نیمه شعبان میالد حضرت مهدی  و یک  است
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کامالً رایگان است در مجموعه خدمتگزاران و خود کیسه ترمه آن   ، می باشد  آن  فروخته می شود و شکالت هایی که داخل  ٢۵00الی  

به  می توان .تومان می باشد 1000یعنی کل محصول با تمام مخلفات  .عرضه شده است تومان 1000هر عدد   قیمتهم بانی داشته و با  

 هدیه پایانی به میهمانان داد.   عنوان یک

 روز آینده تأمین موجودی می شود و می ۵الی  ۳در  ،بسته بندی بزرگسال تمام شده اما ان شاءاهلل با همتی که یکی از بزرگواران داشته

 توانید خریداری کنید.  

پوستر   و دو  است که برای تزئینات جشن می توان استفاده کرد که موجودی آن تمام شده  چاپ  بادکنک رنگی بدونمحصول بعدی  

 . طرح کوچک است که آنها هم توضیحاتش مشابه توضیحات قبل است که عرض کردم

  ، بعضی از بزرگواران دوست دارند در محل جشن  . د استفاده قرا بگیردمی تواند در کنار بادکنک مور  .است  بست و نیمحصول آخر هم  

 و هدیه کنند.  دهند ی قرار ن  کنک را باد کنند و داخل بست و همانجا پمپ باد هم بگیرند و باد
 


