
 شعیب ابوالحسنی

 یر برند، مدیر هنری مد ، توسعه دهنده کسب و کار 

 www.shoeib.comوب سایت:  

 shoeibabhn@gmail.comایمیل: 

 09126910451شماره تماس: 

   ؟ تونه توسعه دهنده خوبی باشهمی چه کسیاما ،  داره و یا مدیر برند ن زماسا توسعه دهنده کهر کسب و کاری نیاز به ی

 . هستندحل راه ه دنبال ای ب برای هر مسئلهکه ق النگر و خئی، جزهوش، با چند وجهی  راداف

 . شوم ندبر و  وسعه سازمانپیشرفت و تث ها به عهده بگیرم و باعسازمان در ش را قتوانم این نای که دارم میهدانش و تجربمن با 

 یبرا  یبه دنبا  راه  یهنر  یهاتیفعال و انجاا  یهنر  هیداشعمن هو   لیکسعب و کار ششعنا شعدا  از هماو هوزهابه دل  یایبا دن 1378و از سعا     1362هسعم.  ممولد   یابوالحسعن  بیمن شعع
در    لیعمنعد شعععدا همزمعاو بعا تح ععععالقعه  یو عکعاسععع  نیزاید  کیعبعه رراف ،یدر کعاررردان  یو مقعاا او  کوعععوه  شیدر رشعععمعه نمعا  یاتیعبودا؛ بععد از کسعععب تجر   ییهنر و درشمعدزا  نیارتبعا  ب

پس از شو  و فروش منسععوتاو و البسععه بود    دیتول  ،ی که هدفش طرا  اکرد  یبه ناا رنگارشععار را راه اندا  یکسععب و کاه  1389کار کردا  در سععا    ل.یتح عع ۀمرتبط به رشععم  یهانهیزم
 رذارا میها به اشمراک شو  یکسب و کارها در تهت توسعه و توانمندسا  گر یرا با د  .یهاتجر هدانش و   تاکنوو

 

 1401تا مهرماه  1401فرورودین )روژه( توسعه دهنده کسب و کار شرکت پردیس حریر نگار  
 درشرکت  ریر نگار چند مأموریت داشم.: 

 طرا ی چارو سازمانی   -
 های تدید شرکت  طرا ی بوا کسب و کار با توته به فعالیت-
   https://fioryland.comهای اتمماعی و وبسایت فروشگاهی شرکت راه اندا ی شبکه -
    https://www.digikala.com/brand/roje)دیجیکاال(  مانند: های اینمرنمیبا فروشگاه B2Bتدوین اسمراتژی فروش  -
 تولید سفارشی  فرشیندتنظی. و باالبردو   -
 CRMراه اندا ی  -
 

   1401تا  1398سال  )برندرنگارشاپ(مدیرعامل شرکت آریا طرح دژار 
 پایه بنیانگذاهی شد : شریا طرح دژار از 

 پلمفرا فروش دیجیما   ی انداراه  -

 چارو سازمانی  طرا ی و اترای   -

 سا ی شده شخ یطرا ی و اترای زنجیره تأمین، تولید و فروش کاالهای  -

 و اترای شو  تدوین ، بوا کسب و کار و بیزنس پلن  -

   های فروش که برای شرکت تدوین کردادرراه وها فروش به افراد، سازماوشامل بود  هدف ما در شریا طرح دژار فروش مح والو شخ ی سا ی شده  -

   فروش از طریق وبسایت شرکت  –های مارکت پلیس مثل دیجیکاال، اسنپ، مدیسه و باسالا فروش از طریق وبسایت  برنامه طرا ی و اترای -
 https://rangarshop.com -   و فروش از طریق ارتبا  شخ ی و سازمانی 

 نمایی مح و  برای مومری فرشیند طرا ی و واقعیتهوشمندسا ی  -

با  شد که شو را تدوین کرده و همیوه در  ا  بروز رسانی شو بودی.  درته انجاا می 360نوع تبلیغاو ما برای برند رنگارشار به صورو عمده از طریق دیجیما  مارکتینگ  -
 و     ، رورل ادوردز  ،سئوسوشا  مدیا، ساخت کمپین،  اننداز ابزارهای تبلیغاو م اسمفاده

ها را در  دادا و بعد شوابمدا فرشیند را شموزش می  در این پروسه  Zهای تواو عمدتًا نسل شوهی کردا از بچهیک تی. تمع 98های شرکت از سا   برای انجاا  مأموریت -
 تر عمل کند  تا تی. تخ  ی کرداناا میهای تخ  ی برای شموزش ثبتدوره

 38شد  در رنگار بیومر از و مح و  نهایی خارج می دشدر واقع پارچه خاا وارد مجموعه می د شممری انجاا می60سه تولید در یک شپارتماو ورنگارشار کل پردر  -
 گار تولید شدند ای سه بعدی، تای دسمما  کاغذی که برخی از این مح والو برای اولین بار توسط مجموعه رنمح و  طرا ی کردی. مثل ماسک پارچه

 ثبت برند شریا طرح دژار و توسعه و برندینگ شو   -

 های صنعمی ایراو و   (عرش نگار، رنگ) بانک ملت، تکنوالیف، و خلق فروش سازمانی  ها به سازمانی شخ ی سا ی شده تدوین برنامه فروش مح والو -
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 عرفی شد به عنواو فروشنده بررزیده دیجیکاال م برند رنگارشار چند سا  مممادی -

   CRMراه اندا ی و توسعه بخش  -

  -4کنندراو و تاتراو کلیدی بازار فروش به توزیع -3 هاMarketplaceفروش از طریق  -2فروش وبسایت  -1های فروش : های مؤثر از طریق درراهایجاد درشمد -
 DropShippingراه اندا ی شبکه  -6فروش و ایجاد شبکه فروش از طریق فضای مجا ی    -5های سفارشی و سازمانی فروش

 
 

   1400تا  1397رئیس هیئت مدیره شرکت دورنمای آینده سال 
 اوه ی شرکت با ررانی در  وزه صادراو  غالو و مح والو کو  -

 تنظی. و تدوین چارو سازمانی و بوا کسب و کار -

 
 1398تا  1393 مدیر اجرایی شرکت توسعه تجارت کارمانیا

   عابر پیاده پل عرشه تبلیغاتی 60  هتدوین اسمراتژی اتار -

 و     تابلو، چار شار، بنا داوون موبایل و انجاا چند سفارش مثل وبسایت کرماو ییک تی. برنامه نویسی وبسایت و اپلیکاندا ی راه  -

 کرد  ممرمر ع به صورو دو شیفت چار می 2500در پایاو دوره مدیریت بنده این چاپخانه هو ی   راه اندا ی چاپخانه چار پارچه تهت خدماو داخل سازمانی و بیروو سازماو  -

  تدوین فرشیند با ررانی و فروش لوازا شرایوی برند  -

 رداو خودهو و قرارداد با رروه خودهوسا ی ب. تدوین و اترای اسمراتژی وا -
 

 1398تا  1396مدیر مارکتینگ شرکت کرمان تابلو 
 تدوین اسمراتژی برای برند کرماو تابلو  -

 (در ته )بیلبورد، سوشا  مدیا، تراید و    360تدوین اسمراتژی تبلیغاو  -

 1397، نمایوگاه نفت و راز  2018شرکت در نمایوگاه برق خاورمیانه   -
 

 1392تا  1387سال  اندیشه ورزان آیین افزارنایب رئیس هیئت مدیره شرکت  
 های.: شرکت بودا  و بخوی از فعالیت طرا ی سایت های طرا ی و اترای پروژهمدیر سفارشاو 

 https://www.benislift.com نی و وبسایت ب ری سازما طرا ی هویت -

 rhttps://farasys.i  نی و وبسایت ب ری سازما طرا ی هویت -

 های فرهنگی شهرتهراو( همکاهی با سازماو زیباسا ی شهرداهی تهراو )طرا ی ررافیک بیلبورد -

 w.ihcs.ac.ir/fahttps://ww  سازمانی برای پژوهوگاه علوا انسانی و مطالعاو فرهنگی تمهوهی اسالمی ایراو ب ری طرا ی هویت -

 و مواور هنری انمواراو صرا   سازمانی ی هویت ب ریطرا  -

 ت. هوزنامه تاا یت ویری ساز و عکاسهای طرا ی انجاا پروژه -

   (دشبندی می)مجله رادیو در شرکت شیین افزار صفحه هنری مجله رادیو تمهوهی اسالمی ایراو  و مواور  سازمانیطرا ی هویت ب ری  -

 باشی تای شبگوش های زنجیرهرسموراو یمدیریت هنرو  سازمانیطرا ی هویت ب ری  -

 Tamga 2012  تجاهی برنده تایزه برترین نواو –  مواور تبلیغاو شرکت صرفه تویاو انرژی سازمانی طرا ی هویت ب ری  -

   https://tehrantc.com المللی تهراومدیریت هنری مجممع بینو   سازمانیطرا ی هویت ب ری  -

  https://motamem.org (های فردی منسازمانی ب ری سایت ممم. )محل توسعه مهاروطرا ی هویت ب ری   -

 
   1389فروشگاه اینترنتی رنگارشاپ 

  https://rangarshop.com وبسایت  و فروش در طرا ی، تولید و فروش لباس و زیورشالو   -               
 طرا ی و اترای زنجیره تأمین، تولید و فروش کاالها  -               

 مثل دیجیکاال، بامیلو و    هاMarketplace  فروش مح والو در -               
   برند رنگار  درته 360 اسمراتژی تبلیغاتیو اترای  طرا ی -               
 هوشمندسا ی انمخاب سایز لباس تهت فروش شنالین  -               

 تدوین بوا کسب و کار و چارو سازمانی   -               
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 1389تا  1386توسعه دهنده کسب و کار و مدیر برند پوشاک الیاف طبیعی آندیا  
 https://andiyastyle.com شندیا  پوشاک الیاف طبیعیبرند Brandbookو  تدوین هویت برند -               

 تدوین بوا کسب و کار -               
 سازمانی  طرا ی هویت ب ری -                
 گ تدوین اسمراتژی و اترای تبلیغاو و برندین -                

 
 

 ها:مهارت 

 های بین فردی پذیری، مهاروی ، انطباقمدیریت و انجاا کاررروه -1
 نگری تزئی و خالقیت، مدیریت زماو و  ل مسئله -2
 مدیریت اسمراتژیک  -3
 برند و برندینگ مدیریت  -4
 اصو  و مبانی نوانه و برند و اترای هویت ب ری سازمانی و طرا ی -5
 طرا ی اصو  و مبانی بوا کسب و کار  -6
 درته  360 طرا ی و اترای کمپین تبلیغاتی -7
 دیجیما ، افست، دسمی و    چار و انواع مسلط به  -8

 

 

 تحصیالت و دوره های آموزش:  

 1387کارشناسی ارشد ارتبا  ت ویر ی دانوگاه تهراو  -1
 1384تهراو مرکز کارشناسی ارتبا  ت ویری دانوگاه  -2
 ررایش اسمراتژی  MBAمدیریت کسب و کار  -3
 ررایش مدیریت هنری  DBAمدیریت کسب و کار  -4
 دوره مذاکره با شیطاو زیر نظر محمدرضا شعبانعلی   -5
 دوره مدیریت زماو دانوگاه تهراو -6
 سازماو مدیریت صنعمی  –دوره مقدماتی  سابداهی و مالی   -7
  سابداراو خبره  –وره مقدماتی قانوو تجارو د -8
 1394اخذ مدرک عمومی پوشاک در وزارو کار و اتحادیه پوشاک تهراو  -9
 1379دوره عکاسی مقدماتی تا پیورفمه انجمن عکاساو ایراو  -10

 

 

 :عضویت در اتحادیه ها و اصناف

 تاکنوو 1385ضو پیوسمه مرکز هنرهای تجسمی از سا  ع -1
 تاکنوو 1388صنفی طرا او ررافیک ایراو از سا  عضو رسمی انجمن   -2
 تاکنوو  1401انجمن صنفی طرا او ررافیک ایراو از سا  عضو کمیمه رفاهی  -3
 1401تا سا   1394عضو اتحادیه پوشاک تهراو از سا   -4
 1401تا  1398عضو اتحادیه کسب و کارهای اینمرنمی  -5
 1401تا  1398عضو اتحادیه رلزناو و صباغاو  -6
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