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یشزرو یصصخت یتاغیلبت سناژآ
یشزرو تاغیلبت و اوتحم دیلوت ،تنویا هدننکرازگربپیک پیز
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یماما ریما
روت تسرپرس

یماما ناسحا
ییارجا تسرپرس

یزارخ نیسح ریما
رجینم تنویا

یدمحم هرهز
اوتحم دیلوت تسرپرس

ایض یلع

IT تسرپرس
یمارگ ناماس
 راذگ ناینب

یجاح نیسح دمحم
یناسنا یرین لوسم

یتورهج ناسحا
یرادرب ریوصت

یسومانیاس

یمومع طباور
یقدصم شیاین

شزرو سانشراک و یبرم

 هینسح نینزان
یناگرزاب روما

ییوهلا دیون
یگنهامه روما

ترصن ادیش

گنیتکرام تسرپرس

یرفص اهر

نیال کلسا یبرم رس
داژن رومیت هراهب
تاغیلبت لوسم

ینامرک دار کباب
شزرو تسرپرس

ییاقچ یناه
میت ینف لوسم

یلواط نیمرن
نویسیمک ریدم



۱۲۰۰+
یشزرو لاعف ربراک

۸۹+
یلم میتنکیزاب

+ ۱۵۰
یشزرورسنئولفنیا





ABOUT ZIPKIP

 هــنیمز ردوجارجاــم وقالــخ ،ناوــج میــت کــی پــیک پــیز
شزرو هزوــح رد تاــغیلبت و اوــتحم دــیلوت ، تــنویا یرازــگرب

 رد یعاــمتجا تیلوئــسم فدــه اــب۹۸ لاــس زا هــک ،تــسا
 و یتمالـــس و نـــهذ و مـــسج شزرو هـــب قیوـــشت هـــنیمز

 زاغآ ار دوخ تیلاعف تسیز طیحم ظفح هب کمک نینچمه
یاـه شزرا هـب نداـهن جرا هـک میراد داقتعا ام .تسا هدرک
تاــقافتا داــجیا ثــعابدــناوت یم یتــسیز طیــحم و یــشزرو

 مـه راـنک ور نـیا زا .دوـش دارـفا و هعماج تمالس رد یبوخ
 هـفیظو نـیا یتـسرد هـب رگیدـکی کـمک اب اتمیا هدش عمج
پـیک پیز هداوناـخ زورـما .میـهد جاور ار یناسنا و یشزرو

 هــبنادــنم هــقالع لماــش هــک دراد وــضع رازــه۹۰۰۰ رــب غلاــب
 دارـــفا و یـــلم میـــت یاـــضعا ،یا هـــفرح ناراکـــشزرو،شزرو

 .تسا سانشرس



اــب بالــکتــمت میــت اــب هارــمهپــیک پیز نوــنکا
 سناژآنیرت یصصخت  هب زورما ناوارفیاه شالت
دـشوک یم و تـسا هدـش لیدـبت یـشزرو یتاغیلبت
یماـح هـکییاـه راک و بـسک و دارـفا یماـمت اب ات
 و دــنهد یــم تــیمها شزرو هــب و دنتــسه شزرو
دــننک یم تــیلاعف یــشزرویاــه هزوح رد نیــنچمه
 و کاــــــشوپیاه دــــــنرب ،اه هاگــــــشاب ،ناــــــیبرم(
 یراــکمه )...هرــیغ واه هــفاک ،یــشزرویاــه یکاروخ
 قـیرط زا اـهنآ ندش  هدید رتشیب و دشر هب ات دنک
 .دنک کمکشزرو

Zip up and kip your life



؟مینک یم کمک امش هب هنوگچ ام

ویرانس هیهتهرواشم

نشیکول باختنا

هنیزه دروآرب
ارجا



یشزومآ

یدمک اوتحم

صاخ تیلاعف

یشزرو و

70%

20%

10%

۲۰۲۰ لاس رد تاغیلبتنیرترادفرطرپ

 نیرترادـــــفرطرپدـــــیناد یم هـــــک روطناـــــمه
هـــطبار هزورـــما هـــک یتاـــغیلبتیاـــه مرفتلپ
 یاـه  هکبـش ،دـنا هدرک رارـقرب مدرم اب یقیمع
 وبوـــــیتوی ،کاـــــت کیت نوـــــچ یعاـــــمتجا
 دــیدزاب رــپ و شتــسهمارگاتــسنیا اــصوصخم
۲۰۲۰ لاـس رد هدـش دـیلوت یاـهاوتحم نیرت

یاــهراک ،شزرو هتــسد ردگــنیتکرام ویدــیو
 پـیز هـک دوـب نیلاـنردآ وییانثتـسا  ،صاخ
 هــــنیمز نــــیا رد یــــصصختتروــــصب پــــیک
.دنک یم تیلاعف



یراکمه عاونا
پیک پیز اب



یشزروییویدیو و یریوصت یاوتحم دیلوت



یشزرو یصاصتخاتنویا یرازگرب



امش دنرب یارب نیلانردآ و صاخیاه تنویا یرازگرب



رسناپسا ناونع هبپیک پیز یگتفهیاه تنویا رد امش روضح



امش دنرب اب بسانتم صاخ نشیکول ردیدرگ تعیبط و یشزرویاه روت یحارط



یعامتجا تیلوئسم یانبم رب  و یمومع طباوریاه تنویا یرازگرب
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 زیاوجیرادها رد امش دنرب روضح

یشزرو یاه  شیامه و هقباسم یرازگرب

نایاپ طخ رد امش دنرب روضح

هقباسم عورش رد امش دنرب روضح



دیدنویپبپیک پیز گرزب هداوناخ هب مه امش
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ZIP_KIP

LIKEDIN
ZIPKIPTEAM
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ZIPKIPTEAM.COM

EMAIL
INFO@ZIPKIPTEAM.COM

WHATSAPP
+989916798001

Contact Us


