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ҶДММ “Промоушн”  –  ширкати  брендингии  доираи  пурра 
мебошад,  ки  ба  коркард,  истеҳсол  ва  амалигардонии 
брендҳо  дар  Тоҷикистон  такя  мекунад. 

Мо  аз  соли  2006  фаъолият  мекунем  ва  дорои  ҳайати 
ормандони  касбӣ  буда,  медонем,  ки  бо  мо  интихоб  дар 
байни  сифат  ва  вақт  интихоб  намудан  лозим  нест,  мо 
сифати  баландро  дар  мӯҳлати  кӯтоҳтарин  пешниҳод 
мекунем.

МО  КИ  ҲАСТЕМ



 ЛАВҲАҲОИ
НАМОИШГОҲО 

ВА 3D МАКЕТҲО

ДОМЕНҲО ВА 
ХОСТИНГ

ТАҶҲИЗОТИ 
НАМОИШГОҲ

СОМОНАҲО
ВА МАҒОЗАҲО

КОРКАРДИ
БРЕНД

ХИЗМАТРАСОНИҲОИ
ПОЛИГРАФӢ

ТӮҲФАҲО

МЕБЕЛИ УТОҚИ
КОРӢ ВА МАҒОЗАҲО

ТАСМИМИ

ПЕШРАФТА БАРОИ

ШИРКАТҲОРЕКЛАМАИ 
БЕРУНӢ

ЧОПИ
ИТЕРЕРӢ

ДИЗАЙНГАРИ 

ПОРТАЛИ
КОРПОРАТИВӢ

ЧИРО МО ПЕШНИҲОД МЕКУНЕМ



КОРКАРДИ БРЕНД

Номи бренд

Зиёда аз 13 сол ҶДММ “Промоушн” дар бозори Тоҷикистон брендҳои навро 
кард мекунад (брендинг) ё брендҳои кӯҳнаро аз нав ба кор медарорад 
(ребрендинг). Бисёрии корҳои мо ҳам дар дохили кишвар ва ҳам дар хориҷи 
он намоён гаштанд. Барои коркрди бренд мо пешниҳод мекунем:  

Мо боварӣ дорем, ки “Бренд” – ин фалсафаи бизнес аст. Ном, логотип, шиор, 
услуби фирмавӣ, пайванди ассотсиативӣ – ҳамаи ин элементҳои 
муайянкунандаи бренд мебошанд. Ширкат чӣ қадар зиёдтар худро дар 
манзараи рақибон ҷудо кунад, ҳамин қадар зиёдтар дорои мизоҷон мешавад.

БРЕНДИНГ

Шиори
ширкат

Логотип ва
услуб

Брендбуки
ширкат
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ЗИЁДА АЗ 100 ЛОГОТИПҲОИ КОРКАРДАШУДА



СОМОНАИ КОРПОРАТИВӢ 
И  ИНТЕРНЕТ-МАҒОЗА

Сомонаи
яксаҳифагӣ

ВЕБ - ХИЗМАТРАСОНИҲО

Сомонаи
корпоративӣ

Интернет
мағоза

Дастгирии
техникии
сомонаҳо

ҶДММ “Промоушн” аз соли 2009 шарики 
сертификатсиядори «1С-Битрикс» (1c-bitrix.ru) дар 
Тоҷикистон мебошад. Мо дар платформаи мазкур 
сомонаҳо ва интернет-мағозаҳо кор карда 
мебароем, ки он барои мизоҷонамон имконият 
межиҳад, ки ба осонӣ сомонаро идора кунанд ва 
контенти онро нав кунанд.
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www.olympic.tj

www.climadapt.tj



ПОРТАЛИ КОРПОРАТИВИИ 
«БИТРИКС24»

Битрикс 24 – ин асбоби муфид барои назорати кори 
ширкати шумо мебошад. Он пешбурди лоиҳаҳо, 
гузориш ва назорати иҷрои вазифаҳо, вақти кори 
кормандонро дар бар мегирад. Дорои чати дохилӣ 
барои муошират  мебошад. GRM барои идоракунии 
савдо ва кор бо мизоҷон. Дорои маркази равобит 
мебошад, ки он имконият медиҳад ҳамаи шабакаҳои 
алоқаи имкондошта ва коркарди лидҳоро пайваст 
карда шаванд. Имконият аст, ки бо ёрии конструктор 
сомонаҳо ва мағозаҳо сохта шаванд.
Битрикс 24 дар соли 1012 сохта шудааст ва портали 
корпоративии аз ҳама оммавӣ дар ИДМ мебошад. ОБо 
он аллакай зиёда аз 5 миллион ширкатҳо дар тамоми 
ҷаҳон кор мебаранд. Ширкати мо аз соли 2012 шарики 
расмии “Битрикс-24” дар Тоҷикистон мебошад.

Низоми СРМ

Ширкат

Маркази равобит

Вазифаҳо ва
лоиҳаҳо
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Имкониятҳои Битрикс24

Шабакаи иҷтимоии ширкат
Муҳокима кунед ва қарор
қабул кунед. Тез ва осон.

Ҳуҷҷатҳо онлайн
Кор бо ҳуҷҷатҳо дар Google
Docs, MS Office Online ва 
дар компютер.

Чат ва зангҳои видеоӣ
Ба зудӣ муроҷиат кунед. Аз
таҷҳизоти дилхоҳ (зангҳои 
ройгон ва белимит)

Зудҳаракатӣ
Робита, вазифаҳо, CRM,
телефон – ҳама дар
кисаи Шумо

Тақвимҳо
Вохӯриҳо ва маҷлисҳоро бо
ҳамкорон ба нақша гиред

Битрикс24.Диск
Ҳуҷҷатҳоро якҷоя бо ҳамкорон
нигоҳ доред, табодул намоед
ва таҳрир кунед

CRM
Фурӯшро зиёд кунед.
Бо мизоҷон дар CRM кор кунед.

Мӯҳлатҳоро назорат кунед,
иҷроро ба дигарон ҳавола
кунед, назорат баред

Вазифаҳо ва лоиҳаҳо



ДОМЕН ВА ХОСТИНГ04

Бақайдгирии
доменҳо

Хостинги
сомонаҳо

Почтаи
эллектронӣ

Доменҳо ва хостингҳо – инҳо мафҳумҳое мебошанд, ки ҷойи истиқомати 
сомонаро дар Итернет муайян мекунанд. Хостинг фазои заруриро барои 
нигоҳдории сомонаи шумо дар интернет таъмин менамояд, домен бошад 
барои онлайн суроғаи он ҷавобгар аст.
Почтаи корпоративӣ – ёрдамчии ивазнашаванда барои бизнес ва рӯи 
корхона мебошад: вай ёрӣ мерасонад, ки мизоҷон ҷалбкарда шаванд, бо 
шарикон ва мизоҷон мукотиба карда шавад, барои ҳамдигар табодули  
ҳуҷҷатҳои муҳим, макетҳо ва файлҳои дигар сурат гирад, сари вақт гирифтани 
иттилооти муҳимро кафолат медиҳад, вазифаи ҷавобдиҳаки худкорро иҷро 
намояд. 
Ҳангоми коркарди бренди нав элементи хеле муҳим мавҷудияти номи 
домении озод, ки брендро дар интернет пеш бурда метавонад, мебошад. Аз 
соли 2007 ҶДММ “Промоушн” бақайдгирандаи расмии доменҳо дар митақаи .tj 
ва ҳамчунин доменҳои байналмилалӣ дар минтақаи .com, .org, ,net. .edu  ва 
дигарҳо мебошад..com, .org, ,net. .edu и т.д.
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ХИЗМАТРАСОНИҲОИ
ДИЗАЙНЕРӢ 

ПОЛИГРАФИЯ

Брендбуки
ширкат

Дизайнгарии
маҳсулоти чопӣ

Дизайнгарии
маҳсулоти туҳфавӣ

Дизайнгарии
дохили бино

Дизайнгарии
рекламаи берунӣ

3Д дизайнгарии
объектҳо

Хизматрасониҳои дизайнерӣ (дизайнгарӣ) ин яке аз аввалин 
хизматрасониҳое мебошад, ки ширкати мо аз соли 2006 пешниҳод мекунад. 
Дизайни дуруст шарҳҳои мусбатро ба вуҷуд меоварад ва диққати мизоҷонро 
ҷалб мекунад. Дизайнгарони соҳибтаҷрибаи ширкати “Промоушн” бо 
хушнудӣ ҳар як вазифаро ба зимма мегиранд ва дизайни онро, ки барои ҳама 
маъқул мешавад ва ягон касро бе таваҷҷуҳ намегузорад ва бо ин ёри 
мерасонад, ки  дар манзараи рақибон пеш барояд, фикр мекунанд
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ХОНАИ
МАН

734013, Республика Таджикистан 
г. Душанбе, ул. Тилло Пулоди, ??

+992 (00) 000-0000
info@khonaiman.tj
www.khonaiman.tj
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ХОНАИ
МАН

734013, Республика Таджикистан 
г. Душанбе, ул. Тилло Пулоди, ??

+992 (00) 000-0000
info@khonaiman.tj
www.khonaiman.tj

Фамилия
Имя

Должность

ХОНАИ
МАН

ХОНАИ
МАН

734013, Республика Таджикистан 
г. Душанбе, ул. Тилло Пулоди, ??

+992 (00) 000-0000
info@khonaiman.tj
www.khonaiman.tj

ХОНАИ
МАН

734013, Республика Таджикистан 
г. Душанбе, ул. Тилло Пулоди, ??

+992 (00) 000-0000
info@khonaiman.tj
www.khonaiman.tj

prosperity
accelerate

prosperity
accelerate

Ozod Davlatshoev

th34 Rudaki Ave., Tcell Plaza, 11  floor  
734025, Dushanbe, Tajikistan

+992 (93) 888-8786
director@accelerateprosperity.org
www.accelerateprosperity.org

Director

prosperity
accelerate

prosperity
accelerate

RUDAKI SILVER

RUDAKI SILVER

RUDAKI SILVER



МАҲСУЛОТИ
ЧОПӢ
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ТақвимКорти дисконтӣ

Лифофа

Варақа

Беҷик

Корти ташрифотӣ Бланк

Ҷузъгир

Плакат

Брошюра

Маҳсулоти чопӣ дар пешрафти бренди ширкат нақши муҳим мебозад. Барои 
ҳамин муҳим аст, ки он сифати хуб дошта бо услуби фирмавии ширкат 
мувофиқ бошад. ҶДММ “Промоушн” дорои истеҳсолоти худӣ мебошад, ки дар 
он ҳамагуна таҷҳизоти полиграфӣ барои истеҳсоли маҳсулоти зерин 
мавҷуданд:

ПОЛИГРАФИЯ

Промоушн
тасмими пешрафта
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МАҲСУЛОТИ
ТӮҲФАШАВАНДА
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Соатҳои деворӣБрелок

Ручкаҳо

Промо-либос

Қоғазхалта 
ва сумкаҳо

Дафтари қайди
ҳаррӯза ва тақвимҳо USB flash кортҳо

Ҷомҳо ва
кружкаҳо

Мукофотҳо 
ва медалҳо

Чартҳо

Маҳсулоти тӯҳфашаванда – ин навъи маҳсулотест, ки ба сифати тӯҳфа, 
мукофот, маводҳои тақсимшаванда дар ширкатҳои реламавӣ истифода 
мешавад ва ҳамчунин навъи тӯҳфачаҳои корпоративӣ ва бизнесӣ, ки дар 
мавриди зиёдтар дар худи маҳсулот ё борҷомаи он логотип ва услуби 
фирмавии фармоишгар гузошта шудааст.
ҶДММ “Промоушн” – ин 13 соли пурбарор дар бозори Тоҷикистон. Мо номгуи 
васеъ ва сифати баланди маҳсулотамонро пешниҳод мекунем.

ПОЛИГРАФИЯ

Промоушн
тасмими пешрафта
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МАҲСУЛОТИ ЧОПӢ 
БАРОИ ДОХИЛИ БИНО
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Тайёркунии маҳсулоти чопии андозааш васеъ барои ҷойгиркунӣ дар 
деворҳои дохили биноро чопи интерӣерӣ меноманд. Маҳсулоти мазкур бояд 
тобон ва аҷоиб бошад, ки ба харидорон таъсири тез расонад ва ба зиёдшавии 
фурӯш таъсир расонад.

Ширкати мо сехи истеҳсолиии худдиро дорост, ки дар он ҷо мо расмҳо, 
нақшҳо, зардеворҳо (суратҳо) ва ба инҳо монанд маҳсулотро бо истифода аз  
чопи ултра бунавшӣ, солвентӣ ва эко-солвентӣ тайёр мекунад.

 

Чопи зардеворҳои
аксдор

Равшаникунии
дохили бино

Чоп дар
катон

Тахтаи
иттилоотӣ

Чоп дар 
болои мебел

Тайёркунии
нақшу нигор

Промоушн
тасмими пешрафта
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РЕКЛАМАИ
БЕРУНӢ
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ИСТЕҲСОЛ

Рекламаи берунӣ яке аз тарзҳои самаранок барои ҷалбкунии диққати 
мизоҷони эҳтимолӣ ва ҳамчунин паҳнкунии иттилоот дар байни мизоҷони 
мавҷуда мебошад. Аз соли 2013 оғоз намуда, мо доир ба тайёркунӣ ва 
ҷойгиркунии ҳамаи намудҳои рекламаи берунӣ хизматрасониҳои пурраро 
анҷом медиҳем. 

Штендерҳо ва
ишораткунандаҳо

Банер

Стелла
Ҳарфҳои
ҳаҷмдор

Короби
равшанидиҳанда

Васлкунӣ дар
болои бом

Промоушн
тасмими пешрафта
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ТАҶҲИЗОТИ
НАМОИШГОҲҲО
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Нархи дастрас ва аёният – инҳо бартарии асосии таҷҳизоти намоишгоҳҳо 
мебошад. Бо шарофати зичшавии андозаашон, ин маснуот дар ҳама гуна 
ҷойи дастрасии зиёд дошта ҷой мегиранд. Зебогӣ ва содагии онҳо имконият 
медиҳанд, ки на танҳо иттилооти зарурӣ ба дараҷаи баланд намоишкорона 
пешкаш карда шавад, балки ҳамчунин композитсия аз якчанд лавҳаҳоро 
тасвир кунанд, ки онҳо он қадар ҷойи зиёдро банд намекунанд ва ҳалли 
услубии олидараҷа дар оммавӣ гардонидани мол ва хизматрасониҳои шумо 
мегарданд. Дар ин маврид зичшавии андозаҳо ва қулай будани интиқоли 
онҳо имкон медиҳанд, ки кор дар ин лавҳаи намоишӣ дар мӯҳлатҳои 
наздиктарин бо истифодабарии шумораи камтарини кормандон анҷом дода 
шавад. ҶДММ “Промоушн” чунин навъҳои таҷҳизоти намоишгоҳҳоро 
пешниҳод мекунад:

ЛавҳаЛавҳаи roll-upЛавҳаи pop-up

ИСТЕҲСОЛ

Промоушн
тасмими пешрафта

®



ФлагштокЛавҳаи банерӣJumbo пештахта

ПештахтаҳоПромо-пояҳоКитобмонакҳо



ЛАВҲАҲОИ НАМОИШГОҲО
ВА 3D МАКЕТҲО
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Лавҳаҳои намоишгоҳҳо барои намоиши молҳо дар чорабиниҳои оммавӣ 
пешбинӣ шудаанд. Ва аз ҳама беш якҷоя бо таҷҳизоти намоишгоҳҳо 
макетҳои 3Д –ро месозанд, то ин ки меҳмонон зиёдтар доир ба ширкат 
таваҷҷуҳ зоҳир кунанд. ҶДММ “Промоушн” дар коркарди дизайн бо 
тайёркунии минбаъдаи лавҳаҳои намоишгоҳҳо ва макетҳои душвориашон 
ихтиёрӣ ёрӣ мерасонад.

Намоишгоҳ дар рекламаи муосир нақши муҳим мебозад, зеро маҳз дар 
вақти ташкили  намоишгоҳҳо ширкат метавонад диққати  шарикон ва 
мизоҷони эҳтимолиро ҷалб намояд, онҳоро бо ҳамаи хизматрасониҳо ва 
маҳсулот шинос намояд.

Тахтаи
намоишдиҳӣ

Дӯкончаҳои
намоишдиҳӣ

Макетҳои заводҳо
ва манзараҳо

Макетҳои
архитектурии бино

Промоушн
тасмими пешрафта
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МЕБЕЛИ
КОРПАРАТИВӢ
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Мебели корпаративӣ дар дохили бино нақши муҳим мебозад. Он бояд 
босифат, қулай буда бо услуби фирмавии ширкат мувофиқ ояд.

Ширкати мо аз соли 2018 ба дизайн ва истеҳсоли мебели корпаративӣ барои 
офисҳо, марказҳои савдо ва павилонҳо машғул аст.

Мебел барои 
кормандон

Мебел барои 
шуъбаи фурӯш

Мебел барои
дӯкончаҳои савдо

Мебел барои 
дӯконча

Промоушн
тасмими пешрафта
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МИЗОҶОН ВА ШАРИКОНИ МО

ТАШКИЛОТҲОИ
ДАВЛАТӢ

ШИРКАТҲОИ ДОХИЛӢ

INVALID’S SOCIETY OF DUSHANBE CITY

KHONAI
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ТАШКИЛОТҲОИ
ҶАМЪИЯТӢ
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ТАШКИЛОТҲОИ БАЙНАЛМИЛАЛӢ

CLIMADAPT
Finance Technology Innovation

ШИРКАТҲОИ БАЙНАЛМИЛАЛӢ
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ТАЪРИХИ РУШДИ ШИРКАТ

- хизматрасониҳои полиграфӣ
- хизматрасониҳои дизайнгарӣ
- коркарда бренд
Оғози кор:
08.08.2006 - санаи ташкилёбӣ

- коркарди доменҳо
хостинг
- хизматрасониҳои 
- коркарди сомона
- Маҳсулоти туҳфашаванда

Воридкунии хизматрасониҳои 
нав:

гузаронидани ребрединги 
ҶДММ “Промоушн”

    
   - чопи дохили бино

Оғози фаъолияти истеҳсолӣ:
- таҷҳизот барои намоишгоҳҳо

   - маснуоти рекламавӣ

Оғози истеҳсоли мебели 
корпоративӣ

Оғози хизматрасонии 3D чопи 
макетҳо ва объектҳо

©
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5.
0
7.

20
19

®Промоушн
ШИРКАТИ БРЕНДИНГИ



ЗАМИНАИ ИСТЕҲСОЛОТӢ . Мо барои тайёркунии ҳама гуна 
маҳсулоти рекламавӣ дар мӯҳлатҳои кӯтоҳтарин дорои 
иқтидори  истеҳсолотии  худдӣ  мебошем.

ТЕХНОЛОГИЯ. Мо дар кори худ технологияҳои муосиртаринро 
истифода мебарем.

ТАҶРИБА . Мо аз соли 2006 дар бозори истеҳсолӣ ва 
хизматрасонӣ буда, яке аз пешқадамон дар соҳи бренд, 
истеҳсоли маҳсулоти рекламавӣ мебошем.

КОМПЛЕКСӢ БУДАН. Мо брендро пурра коркард, истеҳсол 
мекунем ва амалӣ мекунем.

БАРТАРИИ  МО



+992 (44) 600-0606
+992 (93) 600-0606
+992 (94) 600-0606

info@promo�on.tj

Ҷумҳурии Тоҷикистон, 734013
ш. Душанбе, кӯч. Тилло Пулодӣ 28
ошёнаи 2, утоқи №1

www.promo�on.tj


