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 گرند استريمگواهينامه متخصص 

 

 

و رونق كسب و كار خود  اعتبار دهيشده ايد, مي توانيد از اين گواهينامه براي  GCSاگر شما موفق به گذراندن آزمون 

 استفاده كنيد.

قرار را در وب سايت خود  GCS يا به اختصار  ”Grandstream Certified Specialist”لوگو مربوط به مدرك

چاپ كنيد و يا در شبكه هاي كارت ويزيت شركت يا كارت شناسايي   در ايميل خود اضافه كنيد,  امضا , آن را بهددهي

لوگو را اضافه كنيد. ادامه اين مستند براي چگونگي  …,LinkedIn, Facebook, Instagramاجتماعي خود مثل 

  بهره بردن از اين امكان به عنوان يك متخصص گرند استريم را مطالعه كنيد.

از پورتال شخصي سايت آكادمي گرند استريم به عنوان متخصص   " Marketing"در بخش شما مي توانيد فايل لوگو را 

 مي توانيد دريافت كنيد."Grandstream Certified Specialist"محصوالت گرند استريم 
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 استفاده از لوگو براي وب سايت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Footerرا به محلي از وب سايت شركت كه توسط مشتريان قابل مشاهده است اضافه كنيد. توصيه مي كنيم به  GCSلوگو 

كه نشان دهنده آن است كه شما به عنوان  ,اضافه كنيد اختصاص داده ايد, وب سايت و يا صفحه برند يا محصول مورد نظر

  مورد تائيد قرار گرفته ايد. يك متخصص محصول مورد نظر

مطمئن شويد كه تصويرها با تگ مناسب  جهت افزايش بازدهي سئو تنظيم شده باشند. اين موجب افزايش رتبه شما در 

  جستجو ها مي گردد. توصيه مي كنيم از تگ هاي زير استفاده كنيد

 معتبر گرند استريممدرك  •

 مدرك متخصص گرند استريم •

 گرند استريم در ايران •

 نصاب گرند استريم در ايران •

  فروشنده گرند استريم در ايران •

• Grandstream certified 

• Grandstream certified specialist 

• Grandstream in Iran 

• Grandstream installer in Iran 

• Grandstream reseller in Iran 
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 ايميلاستفاده از لوگو براي 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

ايميل هاي تبليغاتي خود اعتبار شركت خود را افزايش  footerدر  ”GCS“با اضافه كردن لوگو متخصص گرنداستريم 

دهيد. مشتري مي خواهد بداند كه شما تجربه كافي داريد و مي تواند به انش شما به عنوان يك پشتيباني محصوالت ارتباطي 

  اعتماد كند. IPمبتني بر 

ايميل هاي روزانه خود اضافه كنيد تا شما به , لوگو خود را به ه نمي كنيدداگر به صور معمول شما از ايميل تبليغاتي استفا

  عنوان يك متخصص كه آموزش ديده شده و مورد تائيد گرنداستريم قرار گرفته است معرفي شويد.
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 استفاده از لوگو براي شبكه هاي اجتماعي 

 

 

LinkedIn 

 

  لينكدينصفحه شخصي در 

در بخش  "Accomplishments "را به عنوان   "Grandstream Specialist "متخصص گرنداستريم  •

" Certification" .اضافه كنيد 

 ذكر در مورد گواهينامه در بخش تجربيات شركت •

 لينكدينصفحه شركت در 

 را درصفحه شركت به روزرساني كنيد "Specialties "بخش  •

 را گواهينامه خود كامل كنيد   "About Us"ليست گواهينامه ها  را در بخش   •

 

Facebook 
  صفحه شركت

 از شركت  در كنار ساير مدارك و يا گواهينامه هايي كه داريد اضافه كنيد.  "About"گواهينامه خود را در بخش  •
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 استفاده از لوگو به صورت چاپي در كاتالوگ ها و بروشور هاي شركت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

را به كليه بروشورها و كاتالوگ هاي مربوطه كه براي مشتريان ارسال مي كنيد  "GCS"گرنداستريم لوگو ويژه متخصص 

  اضافه كنيد از گروه مي توان به ليست زير اشاره كرد.

 كاتالوگ معرفي شركت  •

 كاتالوگ محصوالت و خدمات مربوطه •

 صفحه مربوط به نشان هاي و همكاران تجاري  •

 مستند مدارك و مراجع حرفه اي •

 

يك تمايز ويژه مي باشد كه مي توانيد در هر مكان و زماني كه مناسب مي دانيد با   "GCS"مدرك متخصص گرنداستريم 

  مشتريان خود به اشتراك بگذاريد.

اهميت مي دهيد, به صور مستمر در حال افزايش توانايي هاي فني مشتريان مي بايست بدانند كه شما به كسب و كار خود 

  داراي دانش كافي براي نصب, مديريت و پشتيباني تجهيزات ارتباطي هستيد. عنوان يك متخصصه خود هستيد و ب
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  دستورالعمل و شرايط استفاده
مقياس متناسب با اندازه رسانه  ماز تنظيغير به  به هيچ وجه را   ”Grandstream Certified Specialist“لوگو 

روي چاپ شده  ديگر,رنگ، متن و طراحي در هنگام نمايش در سايت هاي  .ندهيدئه مي شود، تغيير كه در آن ارامورد  اي 

 .باقي بماندرا نمي توان تغيير داد و بايد بدون تغيير يا به اشتراك گذاشته شده به صورت آنالين و از طريق ايميل، مدارك و 

يا افرادي كه گواهينامه معتبر دريافت نكرده اند  اده كردند و و نادرست استف به طور نامناسبكه از لوگو افرادي اشخاص و 

منع در آينده  Grandstream از خريد و نمايندگي محصوالتممكن است خواسته مي شود كه لوگو را حذف كنند و 

 .شود

 براي اطالعات بيشتر با ما به آدرس لطفاًداريد،  Grandstream اگر سوالي در مورد نحوه استفاده از لوگو متخصص

info@grandstream.com .تماس بگيريد  

Guidelines & Terms of  
The Grandstream Certified Specialist logo cannot be altered in any way other 

than to adjust proportional sizing to fit the medium on which it is being 

presented. The colors, text and design cannot be changed and must remain 

static when displayed on third-party sites, printed on collateral or shared online 

and via email. 

Individuals who are found to be displaying the logo improperly, or those who 

did not receive an authentic certification will be asked to remove the logo and 

may be barred from purchasing and representing Grandstream products in the 

future. 

If you have any questions on how to properly utilize the Grandstream 

Certified Specialist logo please email us at info@grandstream.com for further 

assistance. 


