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 برند برنامه اجرایی 

برندی  این خصوص هنوز صنعت و رقبا به این نتیجه رسیدیم که در بررسی برند و ا توجه به رزومه ب
ه طبع اولین شرکتی که بتواند دنیای دیجیتال و تبلیغات وارد نشده است. بدر  اال ا قدرت محتوایی بب

سهم زیادی از مشتریان این بخش از  تواند در این خصوص با قدرت و کیفیت مناسب وارد شود می 
 بازار را بدست آورد. 

از لحاظ   و برند هستند رقیبت برند همچنین با توجه به اینکه رقبای داخلی بیشتر از لحاظ قیمتی 
شکل گسترده ای  ه  در بستر های دیجیتال هم باین موضوع   ی شودپیشنهاد م رقیب آنها، فیکی

 بست داده شود. 

محتوا و  می بایست در خصه های اصلی برند گرفته در خصوص برند، شاا توجه به بررسی صورت  ب
ن  ، لحبرند معرفی حتوانس مو ج، نوع هیکپارچ  هویت سازمانی)صفحات فرود به رخ کشیده شوند. 

کیفیت، ته شود تا ماهیت برند )خمحتواهایی باید سابرای برند  (و صدای برند، شخصیت برند
محتوا در قالب کار برند  . در حال حاضر متاسفانه این شکل از ه مخاطب انتقال دهدبرا  (اطمینان

بال برندی از جنس شما  ترنت به دنو سطح اینای دیجیتال نیدر دبی که نبوده و به همین منظور مخاط
متفاوت  و رقیبان مشاهده کند و تنها چیزی که برایش شما برند  نبی زیادی فرقردد نمی تواند  می گ

ز طراحی بخشی  تال و بافضای دیجی  می شود قیمت است! اما می توان با ایجاد بستر سازی مناسب در
مشتریان   ،(محتواهایی از جنس و لحن و شخصیت برند) از هویت بصری و ایجاد محتواهای با کیفیت

 در همان نگاه اول بدست آوریم.آنها را  خود را در بازار جذب و اطمینان اصلی 

معرفی کند از  فضای دیجیتال   این صنعت در ین شکل در خود را به بهتر د اولین برندی که بتوان
 د بود. برخوردار خواهو افزایش سهم بازار شانس باالتری برای جذب مخاطبین 

 

 : هادی شایگانی پیشنراهکارها

 و برند بوک طراحی هویت بصری •
 طراحی وب سایتباز  •
 محصوالتبرند و طراحی کاتالوگ  •
 تواتولید مح •

o فعالیت در شبکه های اجتماعی 
o سئو 

 تبلیغات  •

 

 طراحی هویت بصری برند:

کارت ویزیت و سربرگ، پاکت نامه ملخی و   لوگو، رنگ سازمانی، انتخاب فونت،شامل  و برند بوک هویت بصری
A4 شخصیت برند در ارتباط با مخاطبین در بخش برند بوک تهیه و تدوین می  ، همچنین انتخاب لحن و است
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 . این هویت با توجه به نوع کسب و کار، هویت، شخصیت و لحن برگرفته شده از برند ساخته می شودشود
 است.  B2Bالزمه حضور هر برند در بازار است. مخصوصا برند هایی که بازارشان  که

 : (کلیک کنید برای مشاهده روی لینک ها)  هویت بصریکارهای شایگان در قالب  نمونه

 برندینگ گروه مشاورین مشاهده  •
 نزین الو باستارتاپ گ نبرندی •
 اویابرندینگ شرکت معماری ر  •

 

 طراحی سایت: باز 

نمایش پتانسیل ها، اهداف، چشم انداز برند، خدمات و اطالعات درباره و تماس  طراحی سایت به منظور باز 
حل  اعکس در مر ویدیو و ی که در قالب کاتالوگ و یست با محتواهایمی بامسلما وب سایت جدید برند است. 

 نرخ تبدیل باالیی ایجاد کند. تواند  زیرا سایت بدون محتوای با کیفیت نمی . تکمیل می شود پر گرددبعدی 

 :(کلیک کنید برای مشاهده روی لینک ها) طراحی سایت کارهای شایگان در قالب  نمونه

 در قالب دیجیتال مارکتینگ() طراحی سایت سهیل گاز •
 رکا طراحی سایت آ •

 

 :کاتالوگطراحی 

یکی دیگر از اولویت های برند و اینترنتی نمایش به مشتریان حضوری چاپ و دانلود، طراحی کاتالوگ به منظور 
فازهای بعدی برای هر یک از دسته بندی های  کلیت برند، در این کاتالوگ ها می تواند در فاز اول برای  است.

نجام  ک از محصوالت این رویه اانتها در صورت صالح دید برای هر ی جام شود و درخدماتی و محصولی برند ان
 گردد.

 

 :تولید محتوا

احساس می شود. این بستر سازی   ستر سازی کامل دیجیتالبا توجه به عدم تمرکز برند در این بخش نیاز به ب
ای متنی برای  اد محتوایجمشاوره ای،  ولیدی و صنعتی، تو خدمات، تولید ویدیوهای اسی از محصوالت شامل عک

اطمینان برای افزایش محتواها طراحی های گرافیکی به افزودن از محصوالت در قالب داستان برند، و  هر یک
 خواهد بود.  و نرخ تبدیلمخاطبین برند 

ه های  ت برند فعالیت در شبکمنظور افزایش قدر هاد می شود به پیشنتولید محتوا در این بخش ها با توجه به 
وتیوب، اینستاگرام و فیسبوک به منظور افزایش آگاهی برند توسط ویدیوها و پست ه آپارات، یاجتماعی از جمل

 رافیکی و عکاسی شده انجام گیرد.های گ

مخاطبین اصلی  جستجو نیزطریق موتورهای از قالب های متنی می توانیم با همچنین با ترکیب این محتواها 
 طراحی و اجرا گردد.در این خصوص پیشنهاد می شود استراتژی های مربوط به سئو برند  ند را جذب نماییم.بر 

https://shayegan.net/portfolio/moshahedeh-identity-redesign/
https://shayegan.net/portfolio/alobenzin/
https://shayegan.net/portfolio/%d9%87%d9%88%db%8c%d8%aa-%d8%a8%d8%b5%d8%b1%db%8c-%d8%b1%d8%a7%d9%88%db%8c%d8%a7/
https://shayegan.net/portfolio/%d9%87%d9%88%db%8c%d8%aa-%d8%a8%d8%b5%d8%b1%db%8c-%d8%b1%d8%a7%d9%88%db%8c%d8%a7/
https://shayegan.net/portfolio/%d9%87%d9%88%db%8c%d8%aa-%d8%a8%d8%b5%d8%b1%db%8c-%d8%b1%d8%a7%d9%88%db%8c%d8%a7/
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http://arkahardware.com/
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 را مشاهده فرمایید: برند پیشنهاد می شود صفحات زیر تولید محتوا پروسه  برای درک بهتر

 تولید محتوا در اینستاگرام  •
 رلتولید محتوای اینستاگرام ماژو •

 نمونه کارهای سئو:رخی ب

 صوالت برندات کلیدی محبا کلم سهیل گاز سئو سایت  •
 با کلمات کولر گازی ارزان و کولر گازی جنرال و ...  اسپلیت ایران سئو سایت  •

 : بلیغاتت

گاهی از برند و همچنین افزایش  در سایت های هدف می توان از نظر آ  و رپورتاژ خبری نریتبلیغات باجرای با 
  تبلیغاتن نوع نه از ایچهار الی پنج مرتبه ماهاپیشنهاد می شود در  قدم برداشت.ثانویه به وب سایت ورودی 

 ت برند در سطح وب استفاده کنیم.منظور افزایش قدر به 

 

 :پیش بینی اتفاقات

 نتایج زیر برسیم:پس از اجرای کلیه برنامه های باال امید است به 

 افزایش آگاهی از برند  •
 رند ش آگاهی از محصوالت و خدمات بافزای •
 تمامی قالبهافیت از برند و محصوالت و خدمات برند در اطمینان و کی  ایجاد حس •
 افزایش ورودی از شبکه های اجتماعی •
 جو  تورهای جست افزایش ورودی از مو •
 دیجیتال دنیایفزایش سهم بازار از ا •

 

 :ییاجراهزینه   زمان بندی و برآورد

و تدوین  و برنامه ریزی وع کار ی شراکه بر  ماه خواهد بود ۱۲نترنتی حداقل سازی ای زمان انجام پروسه ی برند
جه به با توبودجه مد نظر برای اجرای این روند شود. استراتژی ها یک ماه نیز پیش تولید در نظر گرفته می  

ر خواهد بود و میلیارد تومان متغی  ۱.۲لیون تومان تا می  ۶۰۰از  میزان تبلیغاتو  عداد، نوع و کیفیت محتواهات
خواهد  البته پتانسیل های مالی برند قابل اجرا و تدوین استراتژی بازاریابی و تبلیغاتی و با توجه به جلسات 

 .بود

 

 برند شما با آرزوی موفقیت برای 

 تدوین حسین شوشتری 

 آژانس تبلیغاتی شایگان  تال مارکتینگدیجی  مدیر
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