
 

تقل جامعه بازاریابی و تبلیغاتسپایگاه مکافه بازاریابی،   

 

 بیندب ابیدتبلیغاتچی لیست جذایب از فیلم ها و رسیال هایی که یک 
 "دــــــــــهاد دادیـــــــما پیشنـــــــــــــــش"

فیلم ها و سریال ها زیادی است که یا 
ر ا به طو موضوعش به تبلیغات ارتباط دارد و ی

مستقیم دیدنش بر ذهنیت یک تبلیغاتچی غیر 
نظرسنجی جذابی را به همین منظور  .دتاثیر دار 

از  ودر اینستاگرام کافه بازاریابی مطرح کردیم 
دیدن چه فیلم یا سریالی را شما پرسیدیم"

" ؟برای یک تبلیغاتچی ضروری می دانید
ل همیشه جذاب و پرنکته ثتعداد پیشنهادات م

ده دهنکلیه فیلم ها را با نام پیشنهادحاال بود. 
ورت جامع صو بر اساس تعداد پیشنهاد به 

 یکجا ببینید.

 
 پیشنهاد دهندهنام  یا آی دی

 
 تعداد پیشنهاد

 
 نام فیلم / سریال

 
 محمد میرمحمدی

 علیرضا نجفی
 نعیم ابراهیمیان

Pedram597 
 پیمان خدابخشی

 محسن شیخها
 عبدالرضا مینایی

 مریم دهکانی
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The Wolf Of Wall Street 

Ghalandarism1 
 پارسا عبدالهی

 سجاد جمالیزاده
 میثم ابراهیمی

 صابر انجم شعاع
 کاوه نصرالهی

 
 
6 

 
 

Mad Men 

 نوید عزیزی
 مریم دهکانی

 فرنوش جعفری
Mans0urrr 
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The Pursuit Of Happiness 
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Ghalandarism1 
 سامان دادمندیان

Se.Ebrahim 

 
3 

 
The Founder 

 مهدی فرهانی
 احمد محمدی

 سجاد جمالیزاده
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Wall Street 

 مهدی کاظمی
 سعید یزدانفر

Taha_Abc 

 
3 

 
Breaking Bad 

 مریم دهکانی
 یر خزاییام

2 Three Billboards Outside Ebbing, Missouri 

 آرمین محمدی نژاد
Rezasamiian 

2 Suits 

 علی بیزمن
 یاسمن کریمپور

2 Joy 

 Up In The Air 1 سجاد جمالیزاده
 The Joneses 1 سجاد جمالیزاده
 Silicon Valley 1 کامران فراهانی

 Lord Of War 1 محسن هاشمی
Sepideh.Zng 1 Syrup 
 Angry Men 12 1 مظفر شهنازی
Rezasamiian 1 Lie To Me 
Rezasamiian 1 Good Wife 

 Our Brand Is Crisis 1 فرنوش جعفری
 The Ideas Of March 1 فرنوش جعفری
 Morning Glory 1 فرنوش جعفری
 Francs 99 1 فرنوش جعفری
 جنگجویان کوهستان 1 مازیار علی یاری

 Batman 1 نسرین طاهری پور
 نوار زرد 1 ماندانا آینه چیان

 بربادرفته 1 افشین عسگری
 Catch Me If You Can 1 علیرضا غالمی

 Jones 1 الهه قربانی
 The Big Short 1 الهه قربانی

 What Women Want 1 حمید محمدیپور
 Wag The Dog 1 حمید محمدیپور
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 Trust Me 1 پارسا عبدالهی
 Forrest Gump 1 سام حسینیح

 The Intern 1 حسام حسینی
 House Of Carsd 1 لعیا بیدگلی

 The Greatest Movie Ever Sold 1 مهدی علیبخشی
 Art And Copy 1 مهدی علیبخشی

Taha_Abc 1 Better Call Saul 
Mir.Mohammad.Gh 1 Unlimited 

 Steve Jobs 1 مهدی فرهانی
 The Social Network 1 مهدی فرهانی
 Moneyball 1 مهدی فرهانی

 Margin Call 1 رضا کرد
 Black Mirror 1 سپیده عابدینی

 The Shawshank Redemption 1 حمید نوری
 

 کافه بازاریابی: تهیه و تنظیم  

 

 


