
 

 
 انتشار محتوای تشکل فراگیر تبلیغ گروهی طالبسامانه 

 

 « یتوال دهه ایام تبلیغی برتر ی ایده 40 »

 

 (ع) امیرالمومنین و غدیر موضوع در کتاب توزیع و تهیه- 1

 علوی های کارت حدیث اهدای و تهیه- 2

 خود های بچه به هدیه دادن و نو های لباس خرید– 3

 محله فضای در زیبا های مولودی و سرودها پخش– 4

 غدیر موضوع با های کتاب محوریت با کتابخوانی مسابقه برگزاری– 5

 نیازمندان بین توزیع و مسجد هر توسط معیشتی بسته تهیه– 6

 امامت شبهات محوریت با پاسخ و پرسش جلسه برگزاری– 7

 یتوال دهه اتفاقات خوانی پرده– 8

 (پیکسل) کودکان به سینه بر نصب قابل غدیری نمادهای اهدای- 9

 (ع) امیرالمؤمنین نام به تشکال و شیرینی پخش- 10

 وارده ادعیه و اهلل امین غدیر، امیرالمؤمنین، زیارت خواندن مراسم برگزاری– 11

 علوی حدیث چهل حفظ مسابقه برگزاری– 12

 کودکان ویژه غدیری و علوی موضوعات با آمیزی رنگ و نقاشی مسابقه- 13

  غدیر عید به مربوط های هشتگ و ها کمپین از استفاده– 14

 (باشد حضرت فضائل یا امیرالمومنین کالم از احادیث) خوانی حدیث جلسه برگزاری– 15

 (ع) امیرالمومنین اسم با نیازمندان بین آن گوشت تقسیم و کردن قربانی– 16
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 (ع) امیرالمومنین یا غدیر موضوع در فیلم یا مستند ، کلیپ پخش– 17

 برگزیدگان به جوایز اهدای و علوی پرسشنامه طراحی–18

 فقرا بین تقسیم و...  یا آش پخت برای مایحتاج و پول آوری جمع– 19

 علوی نمادهای با تحریر لوازم توزیع و تهیه- 20

 روزانه طور به امیرالمومنین احادیث ی مطالعه برای قرار و عهد– 21

 کودکان به غدیر عید نمادهای نقاشی و ها کاردستی آموزش– 22

  مراسم در اجرای برای نوجوانان سرود گروه از دعوت– 23

 (اصلی خیابانهای در خصوص به) منازل درب بر نصب و پرچم توزیع- 24

 (..و تاکسی راننده)(ع) امیرالمومنین نام به بدهد خدمات عیدغدیر در خود شغل با متناسب هرکس– 25

 (گلدانی نهال توزیع) درخت کاشت- 26

 نیازمندان بین آن تقسیم و نان خرید یا و امیرالمومنین نام به نانوایی در مجانی نان پخت- 27

 (ع) زمان امام با عهد تجدید برای هایی دلنوشته نگارش– 28

 نیازمندان و ها همسایه بین آن تقسیم و محدود تعداد به غذا پخت به مردم تشویق– 29

 غدیر عید تبریک برای سالمندان خانه و ایتام منازل ن،معلوال بیماران، از دیدار- 30

 یتوال دهه های شب در نورافشانی- 31

 غدیر عید به مربوط نویسی شابلون و نویسی ماشین- 32

 (خودرویی یا پیاده) شادی کاروان انداختن راه– 33

 رنگی و شاد تزیینات با ها خیابان و کوچه تزیین– 34
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 جمعی دسته صورت به سادات و بزرگان دیدار به رفتن– 35

 امیرالمومنین نام به خیرین کمک با مومنین بدهی ی تسویه– 36

 کودکان نقاشی نگاره دیوار – 37

 غدیر عید روز در امیرالمومنین نام به محلی مسابقات برگزاری– 38

 محله در پخش و علوی برانگیز تامل و تلنگری جمالت چاپ- 39

40 – دین مشاوره ی غرفه ایجاد   

 


