
 

 سازمان و برند

 و ...( ییای)درآمد، کارکنان، مشخصات جغراف یاجمال یبررس

 برند یارزش ها 

 برند تیشخص 

 چگونه شناخته شود؟( خواهدیم شیها برنامه یبرند به فرض اجرا نیا (برند  گاهیعبارت جا 

  تیمامورچشمانداز و 

 خچهیو تار یذات صیخصا 

  ،؟است ریمغا تیبا واقع ایآادراک 

 

 بازار

 بازار خچهیاز تار یخالصها

 است که بر اثرگذار باشد؟ انیدر بازار در جر یروند خاص ایآ 

 

 ایجغراف

 ما خواهند بود. امیکه مخاطب پ یدیکل یقلمروها ایمناطق 

 کانون اثرگذار باشد، وجود دارد؟ یهایکه در خروج یخاص ییایجغراف یهایژگیو ایآ 

 

 رقابت

 . دییخود را مشخص نما گاهیخود و جا یرقبا ستیل

 د؟یخود دار یرقبا یتهایاز فعال ینمونها ایآ  

 د؟یدار اریخدمت خود را در اخت محصول/ یرقابت لیتحل ایآ 

 



 

 هدف و مخاطب

  م؟یکنیصحبت م یبا چه کس

 یمردم شناخت یهایژگیو و تیسن، جنس  

  آمال و آرزوها گاه،یتفکر و نگرش، جاطرز 

 شغل 

( کند؟یدفعشان م یزیآنها را جذب و چه چ یزیچه چ یو احساس ی)از لحاظ منطق ست؟یمخاطبان چ یکنون دگاهید

 .تیتمرکز بر ادراک نه واقع

 محصول/ خدمت 

 سازمان 

 بکند در دسترس است؟ یارتباط کمک نیکه بتواند به ا یدادها گاهیپا ایآ

 

 دمتمحصول و خ

  ست؟یچ م،یآن هست غیکه در حال تبل یخدمت ایمحصول  

 م؟یمحصول/خدمت در دست دار نیا یقبل ایموجود  یتهایاز فعال ینمونها ایآ  

 محصول  عیتوز یکانالها 

 زمان(  /ندی. )فرآدیچرخه فروش محصول را شرح ده 

 عبارت باشد بهتر است(  ایکلمه  کی) ست؟یچ تیمز نیمهمتر 

 ( تیمز نیپشت ا یهایژگیباور شود؟ )و تین مزیا دیچرا با 

 ( یمنطق بیبترت گرید یایمزا ستی)ل هیثانو یایمزا 

 چه  یو برا ؟ییتهایجذاب باشد؟)اگر بله، چه مز زین یگریمخاطبان د یبرا تواندیم هایژگیو و ایمزا ایآ

 (؟یکسان

 

 ارتباطات

 شود( میتقس هیو ثانو هیهدف وجود دارد به اول کیاز  شی. )اگر بدیاهداف را مشخص کن



 

 Awareness: brand/product 

  /شناخته شدنRecognition 

 محصول  یمعرف 

 ارتباط با مخاطبان  جادیا 

  شناخت فرصت 

  بدست آوردن مخاطب 

 بالقوه  انیشناخت مشتر 

 بالقوه به بالفعل  انیمشتر ایبالقوه و  انیمشتر بهمخاطبان  لیتبد 

  آموزش/ اطالعات 

 ادراک  رییتغ 

 افکار یرهبر 

 

 شود؟یم یابیبرنامه چگونه ارز تیموفق

 چگونه فکر کنند، احساس کنند، بدانند و عمل کنند؟ ،یبرنامه ارتباط نیمخاطبان پس از ا دیخواهیم

  فکر 

  احساس 

  دانش 

 عمل 

 ستیچ ریدر موارد ز یبرنامه ارتباط نیطرز تفکر مرجح مخاطبان هدف پس از ا

 محصول / خدمت 

 شرکت 

 موفق بودند؟  یقبل یارتباط یها برنامه ایآ

  د؟یدار د،یبه آن داشته باش یشتریکه اقبال ب یکیتاکت ایمخاطبانتان ابزار و  ایشما و  ایآ

 د؟یرا در برنامه خود مدنظر دار ییمسئله الزم و بدون چون چرا ایآ


