
 

 ما کیستیم  ؟

 یدس لاِة یه ٚاحذ خلٛك MCG (Marketing Communication Group)تیٗ إِّّی  ؿشوت

تاػیغ ٌشدیذٜ اػت . ایٗ  حمٛلی الصْ اص ػاصٔاٖ ٞای ٔشتٛط تٝ ػٙٛاٖ یه ّٞذیًٙ تثّیغاتیتا اخز ٔدٛص ٞای 

تٝ یىی اص تاصیٍشاٖ اكّی ػشكٝ تثّیغات سٚاتظ ػٕٛٔی دس ایشاٖ تذَ   یه دٞٝ فؼاِیت ٔؼتٕشؿشوت دس عی 

 ٌشدیذٜ اػت .

 MCGبازو های تخصصی هلذینگ 

یا دس ػشكٝ اػاع اػتشاتظی ٞای والٖ كاحثاٖ ٔدٕٛػٝ ٚ ٔٙغثك تا اكَٛ فٙی ٚػّٕی  تیٗ إِّّی سٚص د٘تش

ٞای اكّی فؼاِیت ٞا اص ٌشٜٚ ٔتخلق ٚ ٘یض أىا٘ات ایٗ داسد وٝ دس ٞشوذاْ اص صٔیٙٝ تثّیغات  ٚ استثاعات تٙا تش 

 صیش اػت: ایٗ ٌشٜٚ ٔتـىُ اص ٔدٕٛػٝ ٞای ٚ تدٟیضات ٔشتثظ ٚ تٝ سٚص حذاوثش اػتفادٜ سا تثشد .

 ایٕا ٘مـیٙٝ 

 ٞذف ٟ٘ایی

 تیٗ إُِّ  ٘یٕاد

 ػت( دس تٟشاٖ ٚ ؿٟشٞای اكّیٛٔحیغی ) اتٛتٛع ،تاتّٛ،ِٕپ دفاتش كاحة سػا٘ٝ

 

 را متمایس می کنذ :  MCG که هلذینگ ویژگی هایی

اص ٘ىات لاتُ اؿاسٜ دس خلٛف  تٛإ٘ٙذی ٞای ٚیظٜ ایٗ ٌشٜٚ تضسي ٚ تخللی تثّیغاتی تٝ ٔٛاسد ریُ ٔی تٛاٖ 

 اؿاسٜ ٕ٘ٛد  :

 تدشتیات خٟا٘ی ٔغّغ اص دا٘ؾ سٚص  ٔا سا یی وٝ دس لاِة ؿشوای تداسّتاصٚٞای تیٗ إِّ تٟشٜ ٌیشی اص ٚ

 استمای ویفیت خذٔات لاتُ اسائٝ سا اص ٘ظش فٙی ٚ اص ِحاػ ػّٕی استما ٔیذٞذ.ػاختٝ ٚ صٔیٙٝ 

  ُٔاِىیت فضای سػا٘ٝ ای دس ٌشٜٚ سػا٘ٝ ٞای ٔحیغی دس تٟشاٖ ٚ ؿٟشػتاٟ٘ا اص خّٕٝ  ا٘ٛاع تاتّٛ ٞا،پ

  Lamppost Bannerػاتش ٚ فضای  ٔٙحلش تٝ فشدی چٖٛ 

  ٖٔـٟذ ٚ ؿیشاصاػتمشاس دفاتش ؿؼة اػتا٘ی دس تثشیض ، اكفٟا ، 

  ػاَ 01٘فش پشػُٙ ثاتت ٔتخلق تا ٔیاٍ٘یٗ تحلیّی واسؿٙاػی اسؿذ ٚ ٔیاٍ٘یٗ ػٙی  051تیؾ اص 



 

  ٔتش ٔشتغ ٚ تدٟیضات وأُ 5111دفاتش ٔتؼذد ٚ ٔدضا تٝ تفىیه ٚاحذ ٞای تخللی دس ٔدٕٛع تاِغ تش 

 ٖتؼذا ٔـتشیاٖ ٚ  ٘ظشاص  ٌشٜٚ اص ٘ظش ستثٝ تٙذی ٚ دس تیٗ فؼاالٖ حاَ حاضش دس ػشكٝ تثّیغات دس ایشا

 حدٓ ٔشاٚدات ٔاِی ٚ تش٘أٝ سیضی ٚ ٔذیشیت تٛدخٝ ٞای تثّیغاتی اختلاف یافتٝ دس ایشاٖ ٚ ٔٙغمٝ 

 اَٚ تا ػْٛ لشاس داؿتٝ اػت . ٕٞٛاسٜ دس خایٍاٜ 

  دػتشػی ا٘حلاسی تٝ ٘شْ افضاس ٞای تخللی تحمیمات تاصاس ، تش٘أٝ سیضی سػا٘ٝ ، ٔذیشیت تثّیغات

 ایٙتش٘تی ،وٙتشَ پشٚط ٜ ٞای ػٕپّیًٙ دس ایشاٖ

  ٖتٙٛع ػثذ تٟشٜ ٌیشی اص تٟتشیٗ اٞشْ ٞای ٔزاوشٜ ٚ خشیذ فضای سػا٘ٝ ای تٛاػغٝ تؼذد ٔـتشیا ٚ

 خشیذ سػا٘ٝ ای دس وـٛس

  ُتؼّظ وافی تٝ ضٛاتظ ٚ ٘حٜٛ ػمذ لشاسداد ٚ تٝ واسٌیشی ٔضیت ٞای آٖ دس تٟیٙٝ ػاصی أتیاصات لات

تخفیف ٞای دػتٛسی ٚ   ٔـتشی دس صٔیٙٝ ٞای ٔتؼذد اص خّٕٝ اختلاف اضافٝ پخؾ ٞا ، دسیافت تشای

 ؿشایظ پشداخت 

  اسائٝ خذٔات تىٕیّی خا٘ثی اص خّٕٝ ٌضاسؽ پایؾ سػا٘ٝ ای سلثا تٝ كٛست سٚصا٘ٝ ٚ یا ٞفتٍی ، ٌضاسؽ

 ٔاِی ٚ ٌضاسؽ پخؾ 

  دػتشػی ا٘حلاسی تٝ ٘شْ افضاس ٞای تخللی تحمیمات تاصاسTGI،  ، ٝ٘تش٘أٝ سیضی سػاGPS   ،Sun  

 اػتمشاس دفاتش ؿؼة اػتا٘ی دس تثشیض ، اكفٟاٖ ، ٔـٟذ ٚ ؿیشاص  

 

 MCGتنوع زمینه خذمات هلذینگ 

 واحذ تحقیقات و پژوهص و مطاوره برنامه ریسی تبلیغات و ارتباطات  .1

 تحمیمات دس ایٗ ٔدٕٛػٝ تٝ یىی اص ػٝ سٚؽ صیش كٛست ٔی ٌیشد:

تحمیمات وٕی  ا٘داْ ٔی ٌیش٘ذ.TGI (Target Group Index)تحمیماتی وٝ تش پایٝ اعالػات تٝ دػت آٔذٜ اص 

تحمیمات ویفی وٝ اص عشیك  وٝ تش اػاع تحمیمات ٔیذا٘ی ٚ خٕغ آٚسی پشػـٙأٝ تؼتٝ تٝ ٔٛسد ا٘داْ ٔی ؿٛد.

 . ا٘داْ ٔی پزیشد  Focus Groupتشٌضاسی خّؼات 

تٛخٝ تٝ ٘یاص ٞای ٔـتشیاٖ ٚ ٘یض كٛست ٔؼاِٝ ٞای عشح ؿذٜ تحمیمات ٔتؼذدی كٛست دس تخؾ تحمیمات تا 

 ٌشفتٝ اػت وٝ تٝ تشخی اص آٟ٘ا ریالً اؿاسٜ ٔیـٛد:



 ُتشسػی اثش تخـی تثّیغات كٛست ٌشفتٝ تشای تش٘ذ ایشا٘ؼ 

  تشسػی ػٛأُ تاثیش ٌزاس دس ا٘تخاب ٔـتشیاٖ دس ا٘ٛاع تّٛیضیٖٛ ٞایLCD  پالػٕا ٚ 

 خایٍاٜ رٞٙی تّفٗ ٞای ٕٞشاٜ تا ٍ٘اٜ ٚیظٜ تٝ تش٘ذ ایشا٘ؼُ تشسػی 

 دس ػشكٝ كٙایغ غزایی تشسػی خایٍاٜ ٚ ػٟٓ تاصاس تش٘ذٞای 

  دس ٔشاحُ تٟیٝ غزای وٛدنافىاس ػٙدی ٔادساٖ تشسػی 

 ٖتشسػی اٍِٛی ٔلشف واالٞای ٔلشفی دس ػٛپش ٔاسوت ٞای تٟشا 

 ش٘ذٞای كٙایغ غزاییػٟٓ تاصاس ٚ ؿٙاخت سلثا دس ت -تشسػی ػٟٓ حضٛس 

 

 و پخص  واحذ برنامه ریسی و خریذ رسانه  .2

ٚ ؿاخق ٞای ا٘تماِی ٘حٜٛ ا٘تخاب سػا٘ٝ ٞا تش اػاع ٔیضاٖ اثش تخـی ،ٔاٞیت واسوشدی سػا٘ٝ ،ػغح پٛؿؾ 

  سػا٘ٝ ٞا تا اػتفادٜ اص خذیذ تشیٗ ٘شْ افضاس ٞای تش٘أٝ سیضی وٝ تٝ كٛست ا٘حلاسی دس اختیاس ایٗ ٌشٜٚ

لشاسداسد كٛست پزیشفتٝ ٚ دس ٔشحّٝ تؼذی تا سایض٘ی ٞا ٚ اخز تٟتشیٗ تؼشفٝ ٞای ٔٛخٛد ٚ لاتُ اسائٝ فضای سػا٘ٝ 

 ای خشیذاسی ٔی ٌشدد .

 دس تخؾ تش٘أٝ سیضی سػا٘ٝ ٞای ٔشتثظ دس ٌشٜٚ ٞای سػا٘ٝ ای صیش فؼاِیت ٞای ٌؼتشدٜ ای كٛست ٌشفتٝ اػت.

 دس فشآیٙذ تش٘أٝ سیضی سػا٘ٝ ای اص ٘شْ افضاس ٞای ٔٙحلش تٝ فشدی اػتفادٜ ٔیـٛد وٝ تشخی اص آٟ٘ا ػثاستٙذ اص :

ٞذاف تاصاسیاتی، ٔحذٚدیت ٞا ٚ اِٚٛیت ا تىٙیىی اػت وٝ ٔتٙاػة تا GPSاػتشاتظی ػتاسٜ ٘شْ افضاس  •

شد تش٘أٝ سیضی سػا٘ٝ سا پیـٟٙاد ٔی ػأُ ٔٛثش دس اتخار ساٞث 5تٙذی ٞای تؼییٗ ؿذٜ ،چیذٔا٘ی اص ایٗ 

 وٙذ . 

یا ؿاخق ٌشٜٚ ٞذف ٘شْ افضاسی اػت وٝ اعالػاتی خأغ دس خلٛف ٔیضاٖ ٔلشف  واال   TGI٘شْ افضاس •

ٞای ٔختّف، ٔیضاٖ اػتفادٜ ٚ تاثیش ٌزاسی سػا٘ٝ ٞا، ٍ٘شؽ ٞا ٚ ػثه ص٘ذٌی، فؼاِیتٟای سٚصا٘ٝ ٚ  

ٞای خٕؼیت ؿٙاختی تاصاس ٞذف ٔحلَٛ دس ٘ضد  ٔلشف وٙٙذٌاٖ تا اػتفادٜ اص تحمیمات  ٚیظٌی 

 پیٕایـی اسائٝ ٔی دٞذ. 

اسصؽ تش٘ذ وٝ تشاػاع فاوتٛسٞای ٔـخق اص ٘مغٝ ٘ظش ٔلشف وٙٙذٜ تؼییٗ ٔی  تؼییٗ BAV٘شْ افضاس  •

  .ٌشدد

 



 

 واحذ ایذه پردازی و آتلیه طراحی  .3

یی دس ایٗ تخؾ تا اػتفادٜ اص تىٙیه اتٝ ٔاٞیت ٞای ٌشافیىی ٚ ایذٜ ٞای اخش عشاحی پیاْ استثاعی ٚ تثذیُ آٖ

احی پیاْ ت ٚاحذ چٙذ ٌشٜٚ تٝ كٛست ٞٓ صٔاٖ تٝ عشاٌشٜٚ ایذٜ پشداصی كٛست ٌشفتٝ ٚ تشای ٔٛضٛػٞای سٚص ٚ 

  .ّٝ اخشا ٔی ٌشددٚاسد ٔشح ٚ پغ اص اسصیاتی ویفی ایٙذ وٝ دس ٟ٘ایت تا ٔـٛست واسفشٔاٚ ایذٜ پشداصی الذاْ ٔی ٕ٘

تٟیٝ ٔحتٛای ٔٛثش تشای سػا٘ٝ ٞا دس لاِة ایذٜ پشداصی ٞای تلشی ، عشاحی ؿؼاس  ٚ تؼشیف وٕپیٗ  •

ٞای یىپاسچٝ اص خّٕٝ ٟٔاست ٞای ٚاحذ ایذٜ پشداصی تٝ ؿٕاس ٔی سٚد اص خّٕٝ ٚیظٌیٟای ٔٙحلش تٝ فشد 

 ایٗ ٔدٕٛػٝ ٔیتٛاٖ تٝ ٔٛاسد ریُ اؿاسٜ وشد :

 ا٘حلاسی ایذٜ پشداصی تٝ ٞش ٌشٜٚ خاف واالیی اختلاف تیٓ ٞای  •

 تیٓ ایذٜ پشداصی  01ٔدٟض تٝ تیؾ اص  •

 دػتشػی تٝ آسؿیٛٞای كٛتی ٚ تلٛیشی ؿثىٝ ؿشوت ٞای تثّیغاتی خٟاٖ  •

 تٟشٜ ٌیشی اص تىٙیه ٞای تحمیماتی ػٙدؾ اسصؽ پیاْ ) اص عشیك ٌشٟٚٞای وا٘ٛ٘ی( •

 پیاْ  اػتفادٜ اص ٘تایح تحمیمات ٔیذا٘ی دس خّك تیٙؾ •

 

  معی بصریسواحذ تولیذ  .4

ٌشٜٚ تِٛیذ وٝ ٔدٟض تٝ خذیذ تشیٗ ٚ واس آٔذ تشیٗ تدٟیضات ٚ ٘یشٞای فٙی ٚ اخشایی اص خّٕٝ ٔؼتثشتشیٗ 

واسٌشدا٘اٖ ػشكٝ اعالع سػا٘ی ٚ تثّیغات ٔی تاؿذ تش عثك اكَٛ ایذٜ پشداصی ٚ تا تىٙیه ٞای ٔتٙاػة دس 

ٚ سادیٛیی ،سپشتاط آٌٟی ،ٕ٘اًٞٙ ،فیّٓ وٛتاٜ ،كذا   ٞای تّٛیضیٖٛتِٛیذات كٕؼی ٚتلشی اص خّٕٝ تیضسخٟت 

 .ذٌزاسی ،ػىاػی كٙؼتی ٚ تثّیغاتی تٝ ٔـتشیاٖ اسائٝ خذٔات ٔی ٕ٘ای

 تجهیسات و تكنیك ها  •

اص ٔدٕٛػٝ تدٟیضات ٚ ٘یشٚی ا٘ؼا٘ی خثشٜ دساػتٛدیٛی اختلاكی تا ٚػؼت تیؾ اص دٜ ٔدٕٛػٝ حاضش تا اػتفا

 تِٛیذ تیضس ٞای سادیٛیی ٚ تّٛیضیٛ٘ی ٚ٘یض ػىاػی كٙؼتی تٝ خایٍاٞی پیـشٚ دػت یافتٝ اػت.ٔتش دس تٟیٝ ٚ 0

  ARRI – ALEXAدٚستیٗ  •



  master prime Arri - flexػت وأُ ِٙضٞای  •

 اػتٛدیٛٞای ٔدٟض فیّٓ تشداسی ٚ كذا تشداسی  •

 ٔدٟض تٝ وّیٝ تدٟیضات تِٛیذ فیّٓ  •

 خشیٗ تىِٙٛٛطی سٚص د٘یا ٔدٟض تٝ دٚستیٗ ٞای فیّٓ تشداسی تا آ •

 ػاخت دوٛسٞای ٔدضا تشای ٞشٔـتشی  •

 اػتفادٜ اص آخشیٗ تىٙیه ٞای فیّٓ تشداسی د٘یا  •
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اػت اص خّٕٝ  تشخٛسداس تٙظیٓ ٚ ساٜ ا٘ذاصی ٚاحذ سٚتظ ػٕٛٔی تا سٚیىشد ػّٕی وٝ دس ایشاٖ اص ػاتمٝ تؼیاس وٕی

افضایؾ ویفیت خذٔات  تٝق ٘ماط تٕشوض ایٗ ٔدٕٛػٝ تٛدٜ ٚ اػتفادٜ اص تىٙیه ٞای سٚصآٔذ ٚ ٘یشٚٞای ٔتخل

 ٜ افضٚدٜ اػت . اسائٝ ؿذ

٘أٝ والٖ استثاعات تشٖٚ ػاصٔا٘ی ، ٔا٘یتٛسیًٙ سػا٘ٝ ای ،تٟیٝ ٌضاسؿات ، ٔذیشیت سٚیذاد ٞا ، عشاحی تش 

 تٝ ؿٕاس ٔی سٚ٘ذ . اخثشی ٚ... اص خّٕٝ ایٗ فؼاِیت ٞ یاتشٌضاسی ٚ ساٞثشی وٙفشا٘غ ٞ

 

 و فعالیت های حمایت فروش  Activation گروه  

٘یاص حاَ حاضش ٔـتشیاٖ ٚ ٘اْ ٞای تداسی تشای تىٕیُ صٔیٙٝ فؼاِیت ٞای اعالع سػا٘ی ،ٔٛخة ؿذٜ اػت تا 

،تِٛیذ ٚ ٘لة تدٟیضات ٘مغٝ فشٚع تش٘أٝ سیضی ٚ اسائٝ وّیٝ خذٔات ٔـاٚسٜ ای ٚ اخشا دس صٔیٙٝ عشاحی 

،فؼاِیت ٞای ػٕپّیًٙ ٚ ٔذیشیت چیذٔاٖ ، تشٌضاسی ػٕیٙاس ٞا ٚ خـٙٛاسٜ ٞا،اعالع سػا٘ی چٟشٜ تٝ چٟشٜ ٚ... 

دس دػتٛس واس ایٗ ٌشٜٚ لشاس ٌشفتٝ ٚ تٝ ػٙٛاٖ تضسٌتشیٗ ٌشٜٚ فؼاَ دس ایٗ ػشكٝ تا تدٟیضات ٚ ٘یشٚی ا٘ؼا٘ی دس 

 خذٔات تٝ ٔـتشیاٖ اػت . ػشاػش وـٛس آٔادٜ اسائٝ

 

 پایص رسانه و مانیتورینگ .6

اص آ٘دایی وٝ عشاحی ٚ ساٞثشی یه وٕپیٗ ٔٛفك ٚ تش٘أٝ سیضی سػا٘ٝ تٝ عٛس لغغ ٘یاصٔٙذ اعالع اص ػّٕىشد سلثا 

 ای ْ ٞاػت ٚ اص ػٛی دیٍش دػتشػی تٝ اعالػات ٔٛثك ٚ لاتُ اػتٕاد دس ایٗ صٔیٙٝ دس ویفیت تش٘أٝ ٞا ٚ ٌا



 

ؼییٗ وٙٙذ اػت ایٗ ٌشٜٚ تشآٖ ؿذ تا تا ساٜ ا٘ذاصی ػیؼتٓ وأُ ٚ ٔدٟض پایؾ سػا٘ٝ ای تا٘ه اعالػاتی تؼذی ت

ٔٛسد ٘یاص سا  تأیٗ ٚ تا تٟشٜ ٔٙذی اص ٘شْ افضاس ٞای ٔٙاػة دس ساػتا ی تحّیُ ػّٕىشد سلثا ٚ ٘یض سد یاتی 

ٔدضا دس صٔیٙٝ پایؾ تٕاْ ٌشٜٚ سػا٘ٝ تغییشات ػشكٝ سػا٘ٝ ای وـٛس ٌاْ تشداؿتٝ ٚ اسائٝ خذٔات تخللی ٚ 

 ٞای ٔحیغی ، كٛتی ٚ تلٛیشی ٚ چاپی تٝ ٔـتشیاٖ خٛد اسائٝ ٕ٘ایذ .

 

  گروه هذف ارزیابی

٘یاص تٝ دػتشػی تٝ یه تؼشیف ٔـخق اص ٌشٜٚ ٞذف دس اتتذای عشح یه اِضاْ تٝ ٘ظش ٔیشػذ. تٝ دِیُ  •

 ( ٔحلَٛ ٚ آ٘چٝ دس ػُٕ  Launchسٚا٘ٝ ) ایٙىٝ دس ٞش وٕپیٗ، ٔؼٕٛال ٌشٜٚ ٞذف تؼشیف ؿذٜ لثُ اص

اتفاق ٔی افتذ، ٔتفاٚت ٔی ٕ٘ایذ ِزا دسایٗ تخؾ ضشٚسی تٙظش ٔیشػذ وٝ یه تؼشیف ٚاضح ٚ ٔـخق  •

ٚ تا دس ٘ظش ٌشفتٗ وّیٝ فاوتٛسٞای ٔٛثش )خٕؼیت ؿٙاختی،سٚؽ ص٘ذٌی ٚ...(دس ساتغٝ تا ٔـتشیاٖ ٌشٜٚ 

ی اص لثیُ ٞذف اسائٝ ٌشدد. تذیٟی اػت دػتیاتی تٝ تؼاسیف دلیك تشدس كحت تحّیّٟای تخؾ ٞای تؼذ

پایؾ سػا٘ٝ ای ٚ تحّیُ سلاتتی تؼیاس ٔٛ ثش خٛاٞذ تٛد. إٞیت تؼشیف دلیك ٔـتشیاٖ ٌشٜٚ ٞذف دس 

)دسكذ ٔـتشیاٖ ٌشٜٚ ٞذف ٔخاعة تش٘أٝ تّٛیضیٛ٘ی  Ratingتؼییٗ ػادات سػا٘ٝ ای، دػت یافتٗ تٝ 

 ٔی آیذ.یا سػا٘ٝ ٘ٛؿتاسی خاف( ٚ تحّیُ واسایی ٚ تاثیشٌزاسی وٕپیٗ ٞا تؼیاستچـٓ 

دػتشػی تٝ یه تؼشیف ٚاضح تٛػیّٝ ا٘داْ تحمیمات وٕی تٛػظ واسفشٔا ٚ یا ٔـاٚسلاتُ ا٘داْ خٛاٞذ   •

 تٛد.

 

  پایص رسانه ای

هذف از پایص رسانه ای در گروه محصول مورد نظر و در دوره زمانی خاظ در رسانه های تحت  •

  بررسی:

صاسیاتی سلثاء فؼاِیتٟایی اص لثیُ سٚا٘ٝ ٚ ٔؼشفی ٔحلَٛ تشسػی وٕی ٚ ویفی وّیٝ فؼاِیتٟای تثّیغاتی ٚ تا -0

  ( ٚ تشٚیح خذٔات، تشٚیح فشٚؽ، تش٘ذیًٙ ٚ...Launchخذیذ )

  اسائٝ ٚصٖ سیاِی فؼاِیتٟای سلثاء ٚ تفىیه ٚصٖ سیاِی فؼاِیتٟا دس سػا٘ٝ ٞای ٔختّف-2

   SOVتؼییٗ -0



 

  خیضٞای دٚسٜ ای(تحّیُ ٘حٜٛ تش٘أٝ سیضی سػا٘ٝ سلثاء)ٔىاٟ٘ا، افت ٚ -5

تشسػی فاوتٛسٞای تاثیش ٌزاس دس سػا٘ٝ ٞای ٔختّف )ػایض آٌٟی دس سػا٘ٝ ٞای ٘ٛؿتاسی، تؼذاد اػپات دس -6

  سػا٘ٝ ّٔی ٚ...(

تحّیُ ٘حٜٛ اػتفادٜ سلثاء اص سػا٘ٝ ٞای ٔختّف دس فؼاِیتٟای ٔختّف )اص لثیُ سٚا٘ٝ ٔحلَٛ خذیذ،تشٚیح -7

  فشٚؽ، تش٘ذیًٙ ٚ...(

 

  یونتلویس-1

  ٞضیٙٝ تثّیغات ٞش تش٘ذ دس وُ ٚ تٝ تفىیه وا٘اِٟا-اِف

  تؼذاد اػپاتٟای ٞش تش٘ذ دس وُ ٚ تٝ تفىیه وا٘اِٟا-ب

  صٔاٖ)تٝ ثا٘یٝ( ٞش تشد دس وُ ٚ تٝ تفىیه وا٘اِٟا-ج

  تشسػی تٙٛع آٌٟی-د

  تحّیُ ٔحتٛا آٌٟی-ٜ

 

  رسانه های نوضتاری:-2

  ٞضیٙٝ دس وُ ٚ تٝ تفىیه سػا٘ٝ-اِف

  ػایض آٌٟی، كفحٝ ٚ...-ب

  تٙٛع آٌٟی-ج

  تحّیُ ٔحتٛا-د

 

 

 



 

  رسانه های محیطی-3

  ٞضیٙٝ-اِف

  ٛتٔحُ تیّثٛسد پایّ-ب

  تشسػی ٚ ػٟٓ اؿغاَ فضاٞای اػتشاتظیه تٝ تفىیه ٔٛضٛػی-ج

 

  تحلیل رقابتی

(یه  Effectiveness and Efficiencyدس تخؾ تحّیُ سلاتتی ٞذف تحّیُ واسائی ٚ تاثیش ٌزاسی) •

اػاػی اص لثیُ ٔیضاٖ فشٚؽ لثُ ٚ تؼذ اص وٕپیٗ، ٔیضاٖ آٌاٞی  یوٕپیٗ تا اػتفادٜ اص اسصیاتی فاوتٛسٞا

  ٔیثاؿذ. SOV_SOM ٚGRP، ػٟٓ تاصاس، ٘ؼثت SOV(،Awarenessاص تش٘ذ)

دس ایٗ تخؾ ٞذف تذػت آٚسدٖ ٕٞثؼتٍی تیٗ ٔتغیش ٞای اسائٝ ؿذٜ تٝ وٕه ٕ٘ٛداسٞای ریُ  •

تشٔثٙای آٖ لادس تٝ اسائٝ سٚ٘ذ تغییشات ٔتغیشٞای فٛق تش تاصٜ ٞای صٔا٘ی تحت تشسػی ٌشدیٓ. ٔیثاؿذ. تا 

تش اػاع سٚ٘ذٞای تذػت آٔذٜ لادس تٝ تؼییٗ اٞذاف وٕپیٟٙای آیٙذٜ تشاػاع تحّیّی ٔٙغمی ٚ لاتُ 

 اػتٙاء خٛاٞیٓ تٛد.

)ٞضیٙٝ ا٘تماَ پیاْ GPRPسػیاسصیاتی اثش تخـی ٚواسائی وٕپیٟٙای تثّیغاتی تذیٙٛػیّٝ اص عشیك تش •

تٝ اصای ٞش ٘فش دس ٌشٜٚ ٞذف ٚ  GRPتثّیغاتی تٝ ٞش ٘فش اص ٌشٜٚ ٞذف(ٚ سػا٘ٝ ٞای ٔختّف ٞضیٙٝ ٞش

( سػا٘ٝ ٞای ٔختّف ٚ دس ٟ٘ایت تؼییٗ تٛاتش تٟیٙٝ پیاْ تثّیغاتی، لاتُ Reachٕٞچٙیٗ تشسػی تشد )

 اسائٝ خٛاٞذ تٛد.

 

 براساس گروه محصول مورد نظر

ٔٛسد٘ظشدسدٚسٜ فروش رقبا و برنذ حدٓ سیاِی  -گروه هذف ف ٚاضح ٚ ٔـخق اص ٔـتشیاٖ تؼشی 

ٌشٜٚ ٞذف )اسصیاتی ؿذٜ لثُ ٚ تؼذ اصوٕپیٗ(  تش٘ذ ٔٛسد٘ظش ٚ آگاهی ازبرنذ درمیان  -صٔا٘ی خاف  

دسخٛدس تشای ٔحلٛالت ٔتفاٚت دس لگوهای ارتباطات بازاریابی ٘تیدٝ ٌیشی ٚ تشػیٓ ا -سلثا    

 -دسن ٚپیؾ تیٙی اػتشاتظی ٞای تثّیغاتی، سػا٘ٝ ای ٚ وؼة ٚ واس سلثا    -ٙی ػٕش ٔتفاٚت ...  ٔٙح

  شدسدٚسٜ صٔا٘ی خاف)وٕپیٗ خاف(ظسلثا ٚ تش٘ذ ٔٛسد ٘ تبلیغاتیٞضیٙٝ 



 

 خانه رسانه : ایما نقطینه

تا تٛخٝ تٝ صٔیٙٝ ؿشوت ایٕا ٘مـیٙٝ وٝ لذیٕی تشیٗ ػضٛ ٌشٜٚ ٚ دس اكُ ٞؼتٝ ٔشوضی آٖ ٔحؼٛب ٔی ؿٛد 

فؼاِیت ٚ ػاتمٝ لاتُ تٛخا دس أش ٔذیشیت ٘یاص ٞای سػا٘ٝ ای ٔـتشیاٖ أشٚص دس لاِة ٚاحذ تخللی سػا٘ٝ ٚ 

اص   لؼٕتییٗ تخؾ اػت وٝ دس ریُ تٝ ا ٝتش٘أٝ سیضی دس ٌشٜٚ ٚ تٝ كٛست ٔدضا دس حاَ اسائٝ خذٔات ٔشتثظ ت

  فؼاِیت ٞا ٚ ػشٚیغ ٞای لاتُ اسائٝ تٝ ٔـتشیاٖ ؛ اؿاسٜ ٔی ٌشدد :

  ٔـاٚسٜ تاصاسیاتی ٚ تش٘أٝ سیضی وٕپیٗ •

   ٚ ػٙدؾ اثش تخـی    تحمیمات تاصاس •

 تش٘أٝ سیضی، سصسٚ ٚ خشیذ سػا٘ٝ تا تٟشٜ ٌیشی اص ٘شْ افضاس ٞای تخللی  •

 ا٘تخاب ٔمشٖٚ تٝ كشفٝ تشیٗ ٚ ٔٛثش تشیٗ سػا٘ٝ ٞای ٔحیغی اػٓ اص چاپی، تیُ تٛسد ٚ ٚػیّٝ ٘مّیٝ  •

 تلٕیٓ ٌیشی دس ٔٛسد ٚیظٌی ٞای سػا٘ٝ ٔحیغی تش ٔثٙای ٔیضاٖ دػتشػی ٔغّٛب، تىشاس، اثشتخـی  •

  وّیٝ خذٔات پایؾ سػا٘ٝ دس وّیٝ ٌشٜٚ ٞای سػا٘ٝ ای كٛتی ،تلٛیشی ،چاپی ٚ ٔحیغی •

  حی ٚ اخشای تش٘أٝ سٚاتظ ػٕٛٔیعشا •

 ػّٕیاتی ٚ واستشدیعشاحی ٚ اخشای پشٚطٜ ٞای  •

  خاللیت ٚ ایذٜ پشداصی وٕپیٗ •

 تش٘ذ ػاصی    •

 عشاحی پیاْ ٚ ٌشافیه •

  ایذٜ پشداصی ٚ خاللیت تیضس ٞای تّٛیضیٛ٘ی ٚ سادیٛیی •

 تذٚیٗ ػٙاسیٛ ٚ ػاخت ٔٛػیمی  •

تِٛیذ ٚتِٛیذ تیضس ٞای تّٛیضیٛ٘ی  ؿأُ )عشاحی كحٙٝ ،دوٛس ػاصی ،تلٛیش  صوّیٝ فؼاِیت ٞای پیؾ ا •

  تشداسی ،تذٚیٗ ٚ...(

  ػىاػی تثّیغاتی ٚ كٙؼتی  •


