
 
 در ایران های تولید محتوا بهترین شرکت لیست

تولید محتوا رود. ای به شمار میشرکت و کمپانی ی هردنیای امروز الزمه است که در تولید محتوا، یکی از کارهایی

بین  تر هر شرکت و برندی که بخواهد خودش را دربه زبان سادهتوان به زبان انگلیسی و فارسی تولید کرد. را می

رقبای خود سرزنده و قدرتمند نگهدارد باید تولید محتوایی درست و اصولی باتوجه به قانون کپی رایتینگ برای 

های بزرگ کار تولید محتوای های اجتماعی خود داشته باشد. به همین علت بسیاری از برندسایت و مابقی شبکه

محتوای آن ها به بهترین شکل صورت بگیرد. در  سپارند تا تولیدهای متخصص این کار میخود را بدست شرکت

که لیست شان در زیر آمده  پردازیممی های تولید محتوا بهترین شرکتی این مقاله به معرفی چندتن از ادامه

 است:

  فارس محتوا 

 کانتونا 

 الوان 

  شتاب مارکتینگ 

 الوکانتنت 

 پارماتیک 

  تحلیل نگر 

 ویکی محتوا 



 شرکت فارس محتوا -1

توان یکی از قدرتمندترین شرکت های تولید محتوا و خدمات محتوا در ایران نام برد. را می« محتوافارس»شرکت 

ی محتوای مناسب با توجه به اصول و استراتژی های سئو همراه با مقرون با هدف ارائه ۱۳۹۷این شرکت از سال 

ایست فارس محتوا، تولید محتوا دومرحله  به صرفه بودن آن برای مشتریان خود فعالیتش را آغاز کرد. در شرکت

ی دوم توسط ی اول محتوا توسط نویسنده تولید و در مرحلهشود. در مرحلهو از فیلترهای مخصوص به خود رد می

 رسد.شود و بدست مشتری میی سئو، سئو مییک فرد متخصص در زمینه

 

محدود به حوزه خاصی نمی شود و تمامی موضوعات و حوزه های کسب  فارس محتوای تولید محتوا خدمات

ها حفظ کرده و سعی برآن داشته  کیفیت را در تمامی زمینه . عالوه بر این،و کارهای مختلف را پوشش داده است

تا محتوا و خدمات محتوا را به بهترین شکل ممکن برای مشتری خود ارائه دهد که تاکنون موفق هم بوده است. 

را  ن هاها را جلب کند و نام آتوانسته رضایت آن فارس محتواشرکت تولید محتوای چندین برند معتبری که 

رو، ی خود بیاورد عبارتند از: زرماکارون، صنایع غذایی رامک، فروشگاه اینترنتی موتن در بخش همکاری کارنامه

 به طور کلی، امتیاز خدمات این مجموعه به صورت زیر است:فروشگاه اینترنتی تیمچه، گشتا صنعت و بیلو ... .   

میزان رضایت 

 کاربران

کیفیت محتوا 

 ها

عالئم رعایت 

نگارشی و 

 دستوری

رعایت اصول و 

 استانداردهای سئو

پشتییبانی و 

پاسخگویی 

 سریع

تعرفه 

استاندارد 

 تولید محتوا

کیفیت 

 تصاویر

98% 95% 100% 100% 100% 95% 100% 

            



 شرکت کانتونا -2

خدمات محتوا برای سایت و  ی تولید محتوا ویکی از بهترین شرکت ها در زمینه« کانتونا»شرکت تولید محتوای 

با توجه به نیازمندی که در تولید « کانتونا»های اجتماعی است. شرکت تولید محتوا و خدمات محتوای شبکه

های اجتماعی آن ها دید کار سایت های برندها و شبکهای برای وبمحتوای اصولی با استراتژی متناسب و حرفه

 ایران بوده است. ای های تولید محتوا و خدمات آن دریکی از حرفه آغاز کرده و تاکنون ۱۳۹۷خود را در سال 

 

های مرتبط به آن حوزهسئو و تجربه که اهمیت زیادی به برندینگ، مارکتینگ و  این شرکت از افراد جوان و با 

 .   به طور کلی، امتیاز خدمات این مجموعه به صورت زیر است:تشکیل شده است. دهد می

میزان رضایت 

 کاربران

کیفیت محتوا 

 ها

رعایت عالئم 

نگارشی و 

 دستوری

رعایت اصول و 

 استانداردهای سئو

پشتییبانی و 

پاسخگویی 

 سریع

تعرفه 

استاندارد 

 تولید محتوا

کیفیت 

 تصاویر 

88% 70% 100% 80% 85% 95% 100% 

                          

 شرکت الوان -2

ست که کار اصلی آن تولید محتوا و خدمات محتوا برای ا شرکت هایی آژانس دیجیتال مارکتینگ الوان یکی از

کارخود را  ۱۳۹۱ی مارکتینگ و تولید محتوای سئو شده از سال ها است. این شرکت در زمینهوبسایت ها و برند

اعضا تشکیل شده که هرکدام از آن ها قسمتی را در دست  ۲۰آغاز و تا به امروز به مشغول بکار است. الوان از 

ی تولید محتوا برای وبسایت برند خود یاری توانند به صورت جدی و با باالترین کیفیت به شمادر زمینهو میدارند 

 کنند. 



 

ایران، کیندرو الجی های همکاری های بزرگ با کمپانی هایی مانند: نستلههایی است که تجربهالوان یکی از شرکت

 داشته و توانسته خود را در این زمینه به ثبات برساند.  ی تولیدمحتوا و خدمات محتوا راو غیره در زمینه

 به طور کلی، امتیاز خدمات این مجموعه به صورت زیر است:

 امتیاز
کیفیت محتوا 

 ها

رعایت عالئم 

نگارشی و 

 دستوری

رعایت اصول و 

 استانداردهای سئو

پشتییبانی و 

پاسخگویی 

 سریع

تعرفه 

استاندارد 

 تولید محتوا

کیفیت 

 تصاویر

83% 80% 90% 83% 70% 80% 95% 

                          

 مارکتینگ شرکت شتاب -3

ی توان به خوبی درحوزهمحتوا در ایران است که می یکی دیگر از شرکت های تولید« شتاب مارکتینگ» شرکت

توان شتاب مارکتینگ را یکی به جرات میجه را گرفت. تیها سپرد و بهترین نتولید محتوا و سئو کار خود را به آن

از موفق ترین های این عرصه دانست. شتاب مارکتینگ با رعایت نکات سئو در تولید محتوا و خدمات محتوای 

برای مشتریان خود تولید کند و  سئوخود توانسته محتواهای خالقانه و در عین حال اصولی با رعایت استراتژی 

 ی اخیر باشد. ی تولید محتوای چندسالهجزء یکی از بهترین شرکت ها



 

 به طور کلی، امتیاز خدمات این مجموعه به صورت زیر است:

 امتیاز
کیفیت محتوا 

 ها

رعایت عالئم 

نگارشی و 

 دستوری

رعایت اصول و 

 استانداردهای سئو

پشتییبانی و 

پاسخگویی 

 سریع

تعرفه 

استاندارد 

 تولید محتوا

کیفیت 

 تصاویر

88% 95% 90% 80% 80% 90% 93% 

                          

 شرکت الو کانتنت -4

ی تولید محتوا، ی خوبی که در زمینهی تولید محتواست که با ارائهیکی دیگر از شرکت ها در زمینه« تالوکانتن»

محتوای ایرانی جای  های معتبر تولیدخدمات محتوا و برندینگ انجام داده است توانسته اسم خود را دربین شرکت

ایجاد کرده است که با تکیه براصول  یکیو الکترون یمتن یمحتوا دیتولی خود را در زمینه ریالو کانتنت مسبدهد. 

، تمرکز بر روی کیفیت محتوا توانسته به خوبی مسیری را ای معقولخود یعنی تولید محتوا در زمان معین، هزینه

  ن خود را راضی نگهدارد.که برای خود ساخته طی کند و مشتریا



 

 به طور کلی، امتیاز خدمات این مجموعه به صورت زیر است:

 امتیاز
کیفیت محتوا 

 ها

رعایت عالئم 

نگارشی و 

 دستوری

رعایت اصول و 

 استانداردهای سئو

پشتییبانی و 

پاسخگویی 

 سریع

تعرفه 

استاندارد 

 تولید محتوا

کیفیت 

 تصاویر

80% 70% 90% 80% 75% 80% 90% 

                          

 کیشرکت پارمات -5

توانسته  هیکی دیگر از شرکت های تولید محتوا و خدمات محتوا در ایران است. که به دلیل آنک« پارماتیک»شرکت 

را برای مشتریان خود ساده کند جزء یکی از بهترین شرکت های تولید محتوا قرار گرفته و  سفارش تولید محتوا

جایگاهی برای خودش پیدا کرده است. پاماتیک به دلیل کیفیت باالیی که در خدمات محتوا و تولید محتوا داشته 

ی تولید محتوا آسان نبوده اما توانسته مشتریان ثابتی را برای خود رقم بزند که این کار برای هرشرکتی در حوزه

هایی ی تولید و خدمات محتوا این شرکت در زمینهپارماتیک توانسته به خوبی از پس آن بربیاید. جدای از حوزه

 کند. سایت و مارکتینگ هم نیز فعالیت مینظیر لوگو، برندینگِ، طراحی وب



 

 به طور کلی، امتیاز خدمات این مجموعه به صورت زیر است:

 امتیاز
کیفیت محتوا 

 ها

رعایت عالئم 

نگارشی و 

 دستوری

رعایت اصول و 

 استانداردهای سئو

پشتییبانی و 

پاسخگویی 

 سریع

تعرفه 

استاندارد 

 تولید محتوا

کیفیت 

 تصاویر

83% 75% 85% 84% 80% 86% 89% 

                          

 نگر لیشرکت تحل -6

دنیای تولید محتوا و خدمات آن دنیای بزرگیست و شرکت های بسیار بزرگی در آن فعالیت دارند. یکی از آن 

ی مارکتینگ، برندینگ، تولید محتوای است. این شرکت دانش بنیان بوده و درزمینه« نگرتحلیل»شرکت ها، شرکت 

ه دیجیتال مارکتینگ نامید که به مدیران و توان یک گرونگر را میشرکت تحلیلکند. سئو سازی شده فعالیت می

های اجتماعی هسایت و شبککند تا تولید محتوای درستی برای وبصاحبان مشاغل نوپا و برندهای تازه کمک می

 و با اینکار جایگاه خود را دربین رقیبان باال ببرد. خود داشته باشند 



 

ی مجازی را ی درست و بهینه از شبکهنگر به مشتری خود استفادهشرکت تولید محتوا و خدمات محتوای تحلیل

کند تا با یادگرفتن متدهای روز دنیای برندینگ و تولید محتوا به کسب و کار دهد و به آن کمک میتوضیح می

 ز خدمات این مجموعه به صورت زیر است:به طور کلی، امتیاهای مجازی و وبسایت رونق ببخشد. خود در شبکه

 امتیاز
کیفیت محتوا 

 ها

رعایت عالئم 

نگارشی و 

 دستوری

رعایت اصول و 

 استانداردهای سئو

پشتییبانی و 

پاسخگویی 

 سریع

تعرفه 

استاندارد 

 تولید محتوا

کیفیت 

 تصاویر

82% 75% 86% 76% 83% 84% 93% 

                          

 محتوا یکیشرکت و -7

سیار موفق تا کنون ب و تولید محتوای سئو آغاز کرده است یکار خود را در زمینه« یکیشرکت و»محتوا  دیتول میت

ای تولید محتوا در میان بهترین شرکت ه محتوا را در گی هایی که توانسته شرکت ویکیبوده است. یکی از ویژ

ی محتوای متنی به زبان فارسی و انگلیسی، آن است که این شرکت توانایی تولید محتوا در زمینهایران بیاورد 

تر گرافیکی، را تولید و درکمترین زمان برای مخاطب خود با بهترین محتوای ویدیویی، تصویری و به زبان ساده

 کیفیت ارسال کند. 



 

 ست:به طور کلی، امتیاز خدمات این مجموعه به صورت زیر ا

 امتیاز
کیفیت محتوا 

 ها

رعایت عالئم 

نگارشی و 

 دستوری

رعایت اصول و 

 استانداردهای سئو

پشتییبانی و 

پاسخگویی 

 سریع

تعرفه 

استاندارد 

 تولید محتوا

کیفیت 

 تصاویر

84% 85% 89% 81% 89% 83% 81% 

                          

 نتیجه گیری

تولدی محتوا در ایران صحبت کردیم و امتیازاتی را برای آن ها در نظر در این مقاله درباره بهترین شرکت های 

درصد بود و به ترتیب فارس  80گرفتیم. همانطور که براساس نتایج دیدید تمامی شرکت ها امتیازشان باالی 

 ونا و شتاب مارکتینگ از برترین ها بودند. توا، کانتمح


