
 

    
 

 

  :های تبلیغات و برندسازیآژانس عالی استراتژیست یدوره

 
 

 ویته یارائه ضمن که است بازار در حضور هایضرورت از یکی قدرتمند، برند ایجاد

 طول در و کند فراهم را نفعانذی و مشتریان اطمینان و اعتماد محصوالت، برای

 برخی اساس،براین. دهد ءارتقا نیز بازار در را سازمان هایتوانمندی و قدرت زمان،

 :از ندابرند عبارت عملکردهای ترینمهم از
  غیرملموس دارایی ارزشمندترین که مثبت، ذهنی تصویر و افزودهارزش ایجاد 

 ؛است هاشرکت

 ؛خرید ریسک از کاستن و اطمینان ایجاد 

 ؛اطالعات کارایی افزایش 

 ؛مشتریان نیازهای و انتظارات به دادن شکل 

 ؛رقبا از تمایز 

 سهامداران – نفعانذی و گذارانسرمایه در اعتماد تقویت و ایجاد. 

 پایدار و قوی یک برند ساخت برای دقیق ریزیبرنامه طریق از تنها موفقیت امروز، اقتصاد پررقابت شرایط به توجه با

 .بود خواهد پذیر امکان بازار در آن از نگهداری و

 

 :از نداعبارت طرح این فاهدا                         

 ؛مشتری نظر مورد فوائد به دستیابی 

 ؛برند هویت طراحی 

 طراحی( گایدالیننامه )نظام طراحی 

 برندسازی یکپارچه ارتباطات مدل یک ایجاد 

 
 

 

 



 

 
 کار مراحل

 
 یک بازار در قوی برندهای ایجاد و برندسازی هایگام پیمودن

 در زیربنایی هایگام، این طرح .است مدتطوالنی فرایند

 مدنظر را شرکت خارجی و داخلی ابعاد در برند ساخت

  :گرفت خواهد انجام فاز 2 در هافعالیت دهد ومیقرار

 

 

 

 

 فاز اول: پژوهش          

 
 قرار بازبینی مورد مشترک جلسات در و شودمی آوریجمع زیر موارد ابتدا، در

 :گیردمی

 ؛هافعالیت و بازارها از یک هر در استراتژیک یبرنامه و سازمانی چارت 

 ؛برند اندازچشم 

 ؛بلندمدت و مدتکوتاه اهداف 

 ؛وجود صورت در تبلیغات و بازاریابیی برنامه 

 :گرددمی استخراج پژوهش طریق از زیر موارد سپس

 ؛رقبا وضعیت 

 ؛بازار وضعیت 

 ؛نظر مورد برند به نسبت تداعی و آگاهی میزان و مشتریان انواع 

 مشتری نظر مورد فوائد استخراج. 

 
 

 

 

 

 



 

 

 برند هویت طراحی :دوم فاز                          
 :بود خواهد زیر ضروری هایفعالیت و مباحث شامل

 ؛برند ارزش و هویت طراحی 

 ،ایجاد( سازمان در یکپارچه بصری هویت تدوین و تحلیل بررسی 

 ؛)بصری هویتی اساسنامه

 در آنان جایگاه و نقش ترسیم و اول خط کارکنان سازیآگاه و آموزش 

 .برندسازی یبرنامه

 

 

 برند شخصیت طراحی

 هاآرکتایپ مدل از برند، شخصیت طراحی برای پروپوزال، این در

 استفاده می گردد.
 

 

 

 

 :مهم نکات                                
 :هایمدل مانند دارد وجود برند یک هویت طراحی برای مختلفی هایمدل

 ؛کاپفرر 

 ؛برمان 

 ؛آکر 

 کاوارتسیس 
 ... و

 ،محصول برند یعنی باشد، نوعی چه از اینکه به بسته پروژه هر دلیل همین به

 گردد.می استفاده خود مختص به مدل از ... و شهر ،مکان، شرکت

 

 

 



 

 

 

 بازاریابی یکپارچه ارتباطات کمپین سوم: فاز           
 

       وضعیت                   تحلیل ـ 1

 فعلی کنندگانمصرف، 

 افیاییجغر الزامات،              

 فصلی الگوی، 

 خرید یچرخه، 

 رقبا. 

 ـ تحقیق2

 ؛اهداف 

 ؛هااستراتژی 

 ؛روش 

 هایافتهخالصه. 

 هاـ مشکالت و فرصت3

 تحلیل SWOT؛ 

 ؛رقابتی واکنش 

 ؛واکنش تخمین 

 ـ بودجه4

 بندی.انواع بودجه 

 بازاریابی ـ استراتژی 5

 پیشبرد:

 تبلیغات؛ 

 ترویج فروش؛ 

 روابط عمومی؛ 

 بازاریابی مستقیم؛ 

 بازاریابی رویدادی؛ 

 .فروش شخصی 

 :محصول

 ها و فواید؛ویژگی 

 ها؛مزیت 
 بندی.بسته 

 گذاری.قیمت

 توزیع.

 های تبلیغاتی:ـ ایده 6 

 مخاطبان هدف؛ 

 اهداف؛ 

 پشتیبانی؛ 

 لحن؛ 

 .توجیه 

 های تبلیغاتی:ـ رسانه 7

 اهداف:

 ؛هااستراتژی 

 ؛روش 

 هایافتهخالصه. 

 ها:ـ مشکالت و فرصت 8

 جغرافیا؛ 

 آمیخته و انواع رسانه؛ 

 های رسانه؛سطوح و شکل 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 مه استادوزر

 

 فردی مشخصات

 مجتبی؛ نام:

 نام خانوادگی: خردیار.

 

 ی تدریسحوزه

 تبلیغات. 

 

 سوابق تحصیلی

 ها؛کارشناسی مهندسی صنایع گرایش تحلیل سیستم

 گرایش استراتژی. MBAکارشناسی ارشد 

 

  سوابق مدیریتی 

 

 عباسی؛مشاور برندسازی و تبلیغات رستوران برادران حاجی

های بسپارگستر جاویدان، هونامیک، الکتروکویر، پرایم، کاچین، گیتی جامعه، گروه صنعتی مشاور برندسازی و تبلیغات شرکت

 ی نواندیشان ثروت آفرین، زعفران آروما.گران، مؤسسهی بیمه، عسل صبح امروز، آژانس تبلیغاتی توانکریستال، دهکده

 

 سوابق آموزشی

 مدرس المپیاد کارآفرینی در دانشگاه علوم پزشکی آجا؛

 مدرس تبلیغات و برندسازی در مرکز رشد علوم پزشکی آزاد؛

 ی کسب و کار ایران؛مدرسهمدرس هفت دوره کارگاه تبلیغات و برندسازی در 

 مدرس مدیریت استراتژیک در دانشگاه علوم پزشکی آجا؛ 

 های دولتی و خصوصی؛ مدرس دوره برندسازی و تبلیغات در شرکت

 .های تحلیل بازار به روش پورتر در انجمن نیکانمدرس تکنیک

 

 


