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 اٌمیت برودیىگ
 چیست؟ (Branding)فُاید َ ضرَرت برودیىگ 

دسساصهاى ّای هَفق؛ ایي سٍصّا دیگش تِ عٌَاى یک اهش تطشیفاتی هحسَب ًوی ضَد ٍ ضشٍست ایجاد ٍ هذیشیت آى تش  (Branding)تشًذیٌگ 

یک هحصَل، یک خذهت یا یک ساصهاى  «ظاّش»تسیاسی اص هذیشاى آًْا ًیض پَضیذُ ًیست، یک تشًذ، اٍلیي ٍ احتواالً تضسگتشیي تَصیف ٍ یا 

کٌٌذ؛ چِ فشٌّگی، چِ صتاًی، ٍ یا ضخصی! است، توام تشًذّا، هعوَالً تصَیشی سا تذاعی هی  

ٍیژُ دس هَسد  دّذ، ایي هَضَع تِ تجاسی یا تشًذ تایذ تا دقت اًتخاب ضًَذ؛ صیشا اعالعات هْوی سا تِ سْام داساى یا ری ًفعاى اًتقال هی ًام

کٌذ. تشًذّایی کِ قصذ داسًذ فشای هشصّای جغشافیایی ٍ فشٌّگی تشًٍذ، تیطتش اّویت پیذا هی  

قشاس  تَاى گفت کِ تشًذ ًطاًِ ٍ ًواد ساصهاى است کِ دس استثاط تیشًٍی تا هطتشیاى آى اص تشکیة تعاسیف هتعذد اسائِ ضذُ تشای تشًذ دس ًْایت هی

ّا ٍ سفتاس اخالقی ٍ اجشایی ساصهاى است. دس ٍاقع تشًذ یا ًام تجاسی تٌْا یک ًام یا ًواد گشافیکی) گشفتِ ٍ تیاًگش اّذاف، تشًاهِ Logo)  ٍ ًُثَد

گیشد ٍ ًْایتا دس قالة یک ًام تجاسی یا  ّای ساصهاى دس تواهی سغَح هختلف سا دس تشهی تواهی فعالیت Trademark گشدد. تِ تیاًی  عشضِ هی

 دٌّذُ تشًذ ساصهاى گیشد، دس تعاهل تا یکذیگش تطکیل دیگش توام آًچِ کِ دس رّي هذیشاى ساصهاى، کاسکٌاى، ضشکا ٍ دس ًْایت هطتشیاى ضکل هی

س الوللی تِ هیلیاسدّا دال ّای تیي تشیي ضشکت گیشد. تایذ تذاًین کِ اهشٍص اسصش تشًذ تشخی اص هعشٍف تَدُ ٍ دس رّي ٍ ضویش هطتشیاى جای هی

سسذ، ایي اسصش تا ضعاس ٍ تثلیغ تَخالی تِ دست ًیاهذُ، تلکِ حاصل اسائِ خذهات ٍ هحصَالت تا کیفیت ٍ اسصش گزاسی هعقَل ٍ ثثات دس   هی

ّا ٍ عول تِ خَاست هطتشیاى است. حفظ سغح خذهات، ًَآٍسی  

 

د  داضتي یک تشًذ قَی کوکی است تِ ضشکت تا خَد س ا دس تاصاس هتوایض ًطاى دّذ ٍ تَاًایی اسضای ًیاصّای هطتشیاى سا تِ صَست هٌحصش تِ فش

 داضتِ تاضذ.

 ًاپزیش است؛ تا افضایص سقاتت دس تاصاسّای جْاًی ٍ هٌغقِ ای، داضتي یک تشًذ، یک اًتخاب ًیست، تلکِ ضشٍستی اجتٌاب

 تاضین!؟!  کِ دس صَست اجشا ًکشدى تایذ ضاّذ قثضِ ضذى تاصاسّای داخل تَسظ ٍاسدات تشًذّای خاسجی

َب ي خذمبت ثٍ خریذاران ي  ثروذ اسبسبً تعُذ فريشىذٌ در ثٍ اوجبم رسبوذن مجمًعٍ ی خبصی از مسایب، يیژگی

 حتی ریىفعبن سبزمبن است.

گردد ادراکبت ي تجبرة اي از محصًل تغییر  ، ثبعث میدَذ حسی کٍ ثروذ ثٍ مصرف کىىذٌ می ثٍ طًر خالصٍ،

کىذ، ثٍ ایه دلیل است کٍ ثستٍ ثٍ ًَیت ثروذ یب يیژگی َبیی کٍ ثٍ ثروذ مىتست می شًد، ثٍ صًرت َبیی 

شًد. َب ارزیبثی می  مختلف از سًی افراد یب سبزمبن  

کىذ، مسایبی کبرثردی ي ومبدیىی است  دریبفت می اوتخبة در مصرف ثروذی خبص تجرثٍ ای کٍ مصرف کىىذٌ ثب

 کٍ در ادثیبت تجرثی ي تئًریکی ثر ایه دي وًع مطلًثیت، تبکیذ شذٌ است!

سرعت اوتخبة يی را تعییه می  گًیبیی مسایبی یک ثروذپر مشغلٍ امريز   ثرای مصرف کىىذٌ

http://e-idea.ir/branding/principles-and-concepts/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F
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الوبى یب ًوبد شْشی یب تشویجی است پیىشُ ٍاس وِ دس سبخت آى اص ٍیژگی  -اختظبطی، هقوبسًیَص –هقوبس، ًَیسٌذُ، هذسس داًشگبُ  –ثْشًگ هجیذی 

پَتشّب ٍ فشین ّب ٍ ثِ عَس ولی ّش آًچِ هیتَاًذ جٌجِ ی  –وبثلْب  –اجضائ سبصُ ای  –طفحبت لبئن یب هٌحٌی  –ّبی دسًٍی احجبم ٍ اشىبل ٌّذسی 

ٍ لجل اص ّش چیض ایي تشویت داسای یه ًؾبم …. تضئیٌی ٍ سبختوبًی داشتِ ثبشذ ثِ طَست یه ولیت یىپبسچِ ٍ تلفیمی اص هَاسد فَق استفبدُ هیشَد

هیىٌذ  خَدٌّذسی ٍ تقبدلی پبیذاس ٍ صیجبست ثِ گًَِ ای وِ پس اص خَدًوبیی دس سغح شْش افشاد سا ثِ گًَِ ای جزة خَد هیٌوبیذ ٍ رٌّشبى سا دسگیش 

وِ تب هذتْب دس آى هٌغمِ اص شْش ثِ طَست سوجلیه هشخظِ ای ثشای شٌبخت شْش دس هٌغمِ ی هَسد ًؾش هیگشدد. دس ٍالـ جضٍ شبخظِ ّبی شْشی 

  ثِ گًَِ ای وِ رّي ثب ثشدُ شذى ًبم هٌغمِ ی هزثَس ًبخَدآگبُ ثِ دًجبل شبخظِ ّب ٍ ٍیژگی ّبی خبص آى هٌغمِ الوبى هَسد ًؾش سا دس خَد….هیگشدد

 تظَیش سبصی خَاّذ وشد.

حیح ی طایي خظَطیت ثِ ٍیژُ ثشای تَسیستْب ٍ وسبًیىِ ووتش ثِ هٌغمِ ی هَسد ًؾش سفت ٍ آهذ هیىٌٌذ اّویت داسد چشا وِ دس هسیش یبثی ٍ آدسس دّ

ایي ًوبد دس شٌبخت هٌغمِ اّویت داسد ٍ چِ ثسب ثشگشفتِ اص ….. ثشای پیذا ًوَدى یه هٌغمِ ی خبص شْشی هشخظِ ٍ ًوبد خبص آى هٌغمِ اّویت داسد

ثِ گًَِ ای یىی اص اّذاف ….اتفبق یب تبسیخچِ ای خبص دس هحل هَسد ًؾش ثبشذ ٍ ثِ ًىتِ ای خبص دس آى هحل اشبسُ وٌذ ٍ ثب تبسیخچِ ای فجیي ثبشذ

فشٌّگی ٍ ٍیژگی ّبی خبص هشدم آى هٌغمِ ثَدُ ٍ یب ثِ اتفبق یب  –جغشافیبیی  –الوبًْب هیتَاًذ اعالؿ سسبًی ٍ هقشفی هٌغمِ ای خبص ثِ لحبػ تبسیخی 

هَسد ًؾش  ِ یسٍیذاد خبطی دس هٌغمِ ی هضثَس اشبسُ وٌذ وِ ّوِ ی ایٌْب دس ثشلشاسی استجبط ثْتش هخبعجیي ٍ وسبًیىِ ثِ هحل سفت ٍ آهذ داسًذ ثب هٌغم

 هَثش است.

ي ًَؿ پس اص هذتی ثِ یه اثش تبسیخی ٍ هبًذگبس تجذیل گشدد ٍ آٍاصُ ی آى دس شْشّبی دیگش ثپیچذ. ًوًَِ ّبی ثسیبسی اص ای  چِ ثسب خَد ّویي ًوبد

ثِ ایي گًَِ سبصُ ّب ثٌبی یبدثَد یب اطغالحب هبًیَهٌت …. الوبًْب ٍجَد داسد manumental structures .ًیض گفتِ هیشَد 

ختی ٍ ٌَااهب ٍیژگی دیگش ایٌگًَِ ًوبد ّب ایجبد یه فضبی صیجب ٍ یه اتوسفش ٌّشی دس سغح شْش ّب هیجبشذ وِ لسوتْبی هختلف شْش ّب سا اص حبلت یى

دس وبلجذ شْش سٍح صًذگی هیذهذ ٍ هْوتش اص ّوِ ایٌْب ثِ هحیظ …..ثِ ّش ثخش اص شْش یه َّیت ٍ ٍیژگی خبص هیجخشذ….تىشاسی شذى خبسج هیٌوبیذ

دس فضبیی وِ ثب ٌّش فجیي شذُ اًسبى ساحت تش ًفس هیىشذ چشا وِ ٌّش دس خَى ّش اًسبى است ٍ …..ّبی شْشی همیبس صیستی ٍ اًسبًی هی ثخشذ

 ًبخَدآگبُ جزة فؾوت ٍ صیجبیی هیشَد.

 الوبى ثب هجسوِ تفبٍت داسد

دس سغح  هب هتبسفبًِ سَء ثشداشتْب ٍ سَءء هذیشیتْب ٍ تب حذی ًیض فذم اعالؿ ٍ آگبّی وبفی اص ایي دٍ همَلِ سجت شذُ وِ هتَلیبى شْشسبصی ٍ هقوبسی

گىًَِ ای  ثِ شْشّب خیلی سجه ٍ پیش پب افتبدُ ثب هسئلِ ی فَق ثشخَسد وٌٌذ ٍ ثِ لَلی ثب لشاس دادى چٌذ هجسوِ ثب ًبم هیبدیي اطلی سش ٍ تِ لضیِ سا

هجسوِ ّبیی وِ ثذٍى ایٌىِ ّیچگًَِ فىش ٍ جبرثِ ای دس شخض ایجبد وٌٌذ هستمیوب هٌؾَس خَد سا ثیبى هیىٌٌذ ٍ دس ًتیجِ حتی ثشای ….! ثِ ّن ثیبٍسًذ

یٌذ.ة آلحؾِ ای ًیض ًویتَاًٌذ ًگبُ هخبعت سا سٍی خَد حفؼ ًوبیٌذ ٍ عجقب ًویتَاًٌذ دس دساص هذت اثشی هبًذگبس ٍ جضٍ ٍیژگی ّبی هٌغمِ ثِ حسب  

 

خَد یش تفبٍت اطلی هجسوِ ثب الوبى دس ًگبُ اًتضافی ٍ غیش هستمین الوبًْبست ثِ یه هَضَؿ! ًگبّی وِ رّي اًسبى سا ثقٌَاى یه هَجَد هتفىش دسگ

دس حشوت اًسبى هىث ٍ تبهل …. لموِ ای آهبدُ ًیست وِ دس دّبى اًسبى گزاسدُ شَد! فىش ٍ اًذیشِ ٍ تبهل اًسبى سا دس ثشخَدس ثب خَد هیغلجذ….هیىٌذ

اهب هجسوِ خیلی پیش پب افتبدُ ٍ ….. ایجبد هیىٌذ ٍ ّویي ٍیژگی ثبفث هبًذگبسی آى هیشَد چشا وِ آًچِ هَجت دسگیشی رّي شَد دس ارّبى ثبلی هیوبًذ

دس گیشی فشد ثب هَضَؿ ثِ سغح ًضٍل …..ثِ لَل هقشٍف شستِ سفتِ گَیی لموِ ای آهبدُ سا دس دّبى فشد هیگزاسد ٍ هفَْم سا هستمیوب ثِ ٍی فشضِ هیذاسد

فالٍُ ثش ایي هجسوِ پیىشُ ایست تشاشیذُ شذُ اص …. هیىٌذ ٍ دس چٌیي حبلی ٍ اص چٌیي اثشی ًویتَاى اًتؾبس هبًذگبس شذى ٍ اثش گزاسی دس رّي سا داشت

هقووَال تٌَؿ خبطی ًذاسد ٍ وبلجذی یىٌَاخت است دس طَستیىِ الوبًْب چِ ثِ لحبػ فشهْب ٍئ آسایِ ّبی ثِ وبس سفتِ ٍ ….سٌگ یب یه ًَؿ اص هظبلح خبص

الوبى یه تشویت هقوبساًِ است چشا وِ دس آى اص ٌّذسِ ٍ … حتی چِ ثِ لحبػ هظبلح ٍ سًگْب ٍ تضئیٌبت هقوبساًِ هیتَاًٌذ سششبس اص تٌَؿ ٍ صیجبیی ثبشٌذ

ِ ٍیژگی ّبی دسًٍی اشىبل ٍ احجبم استفبدُ هیشَد دس طَستیىِ ٌّش پیىشُ سبصی ٍ هجسوِ سبصی همَلِ ی دیگشیست وِ هستمیوب دس ایي گشٍُ عجم

اهب دس ثشخی هَادس هب هججَسین ثشای ًشبى دادى هىبًی خبص اص هجسوِ استفبدُ وٌین هثال هىبًْبیی وِ ثِ ًبم شخظیتی خبص هقشفی …. ثٌذی ًویشَد 

ایي شخظیت سا ًویتَاى ثب خظ ٍ طفحِ ًشبى داد! اهب دس اوثش هَاسد ثشای ًشبى …. شذُ اًذ ٍ ّذف ًشبى دادى چْشُ یب پیىشُ ی شخظیتی خبص هیجبشذ

 …..تدادى هفبّین ٍ هَضَفبت ٍ ثَیژُ آًچِ وِ اطَال شىل خبطی ًذاسد ٍ طشفب هفَْهی سا ثیبى هیىٌذ استفبدُ اص آسایِ ّب ٍ الوبًْب ضشٍسی اس



 اًَاؿ الوبى:

 الوبى ًوبیشی:

هفَْم خبطی سا اطَال ثیبى ًویىٌٌذ ٍ ّذف ٍ سسبلتی ثشای المبء هغلجی ثِ  –ٌّشی ٍ صیجبیی داسًذ  –الوبًْبی ًوبیشی ّوبًگًَِ وِ اص اسوشبى ثش هیأیذ طشفب جٌجِ ی ًوبیشی 

اجضاء سبصُ ای ٍ طفحبت )ثِ ًَفی ثبصی ثب خظ ٍ حجن ٍ طفحِ ثب تَجِ ثِ  –احجبم  –تشویجبتی ّستٌذ اًتضافی اص ثشخَسد تَدُ ّب ….ثیٌٌذُ ٍ یب اًتمبل پیبهی ة ٍی سا ًذاسًذ

ایي خبص … استجبط ثشلشاس وٌٌذ ًْبٍیژگی ّبی ٌّذسی ٍ سٍاثظ دسًٍی آًْب( وِ تٌْب ثِ لحبػ ٍیژگی ّبی صیبیی شٌبسبًِ ٍ تقبدل ثظشی ٍ ٌّشی هیتَاًٌذ ثب گشٍّی خبص اص اًسب

یقٌی دس ّش هخبعجی احسبس تقلك ٍ تبهل سا ثَجَد ًویأٍسد لزا ثِ دلیل ًَؿ هخبعججي آى وِ عجقب …. ثَدى هخبعت اص ٍیژگی ّبی هٌحظش ثِ فشد یه الوبى ًوبیشی هیجبشذ

قِ داسًذ ایٌگًَِ الوبًْب دس غبلافشادی ّستٌذ وِ ثیشتش دسگیش هسبئل ٌّشیٌذ ٍ تقبدلْب ٍ ًؾبهْبی ٌّذسی سا هیشٌبسٌذ ٍ دس هَسد سجىْبی ٌّشی ٍ ٌّش هفَْهی ٍ اًتضافی ه

ًوبیشگبّْبی آثبس ٌّشی ٍ ثِ عَس ولی هىبًْبیی هیجبشذ وِ هخبعت خَد سا پیذا وٌٌذ. –سغح شْش ّب ووتش دیذُ هیشًَذ ٍ هىبى استمشاس آًْب ًیض عجقب گبلشیْبی ٌّشی   

 

 
 دس پبسن شْش هبدسیذ )اسپبًیب( e’yreهیذاى 

 الوبى ثیبًی:

ثقجبست دیگش لغقب هفَْهی دس پس آى ًْفتِ است ٍ عشاح اثش سسبلتی سا دس اًتمبل پیبهی ….ّوبًغَس وِ اص ًبم آى پیذاست ّذف عشاح اص خلك ایي اثش ثیبى هغلت خبطی هیجبشذ 

ٍیژگی ثسیبس ….. حبل ایي هیتَاًذ ثجت ٍالقِ ای خبص دس هىبى هَسد ًؾش ثبشذ ٍ یب هفَْهی خبص سا ثب تَجِ ثِ ًبم ٍ ٍیژگی ّبی هٌغمِ ثِ ثیٌٌذُ المب وٌذ…. خبص دًجبل هیىٌذ

وٌذ ٍ لزا دلت ًؾش عشاح دس  شاسهْن الوبًْبی ثیٌی دس فبم گشایی آًْبست یقٌی هیجیبست ثتَاًٌذ ثب هخبعت فبم ٍ فبدی وِ اص ٌّش سشسشتِ ی چٌذاًی ًذاسد ًیض استجبط ثشل

هىبى لشاس …. یی ثشخَسداس استٍاالخَاًبیی ٍ شیَایی ثیبى هغلت دس فیي اًتضافی ثَدى فشم ّب ٍ استفبدُ اص آسایِ ّبی هقوبساًِ )وِ پیشتش دس هَسد آى گفتِ شذ( اص اّویت 

هقوَال الوبى هَسد ًؾش ثب ًبم هیذاى یب … گیشی ایي ًَؿ الوبًْب عجقب ثشای ثشلشاسی استجبط ثیشتش ثب هخبعجیي ٍسیـ تش دس جبهقِ دس سغح شْش ٍ ثَیژُ دس هیبدیي شْشی است

اشىبل ٍ  –آسایِ ّب  –ٍیژگی هشتشن ایي ًَؿ الوبًْب ٍ الوبًْبی ًوبیشی تٌْب دس ثِ وبس گیشی ًؾبهی هشتشن ثشگشفتِ اص ٌّذسِ …. هٌغمِ ی شْشی هَسد ًؾش استجبط داسد

ى هَضَؿ سا ًیض اضبفِ ثیباحجبم ٌّذسی ٍ تلفیك ٍ تشویت آًْب ثِ شىلی صیجب ٍ ًؾبم هٌذ است حبل آًىِ ثِ ایي تشویجبت تقبدلی ٍ ثظشی دس ایي هشحلِ فٌظش هفَْم ٍ 

غیش هستمین ٍ دس لفبفِ. –اهب وبهال اًتضافی …. هیىٌین  

 

 هیذاى ضذ هشْذ )دس حبل حبؽش تخشیت شذُ(

 الوبى فولىشدی:

دس ایي هشحلِ خلك فضب ثب  د ٍایي ًَؿ اص الوبى تب حذی اص تقبسیف فَق فبطلِ هیگیشد چشا وِ فٌظش فولىشد ثشای هب هحذٍدیتْبیی ثِ لحبػ لَاًیي فشهی ایجبد خَاّذ ًوَ

فضبیی وِ اًسبى ٍلَ ثشای هذتی دسٍى آى ٍ یب دس اعشاف آى استمشاس هی یبثذ ٍ اص آى فولىشد استفبدُ هیٌوبیذ لزا ….استفبدُ اص ّوبى آسایِ ّب ٍ فٌبطش ثظشی سا خَاّین داشت

عشاحی چٌیي فضبّبیی ًیبص ثِ تحمیمبت ثیشتش ٍ ّوچٌیي یه …. هیبیست اطَل ٍ لَاًیي صیستی اًسبى ٍ استبًذاسدّبی عشاحی هحیظ صیست هیجبیست دس آًْب سفبیت شَد

ٍ ثقجبست دیگش ثشای عشاحی ایٌگًَِ فضبّب عشاح هلضم ثِ داًستي یه سشی اص ًیبصّبی خبص اًسبى دس استجبط ثب ثبثتْب ٍ استبًذاسدّبی ثذًی …. ثشًبهِ ی فیضیىی هذٍى داسد

چشا وِ فٌظش فولىشد ….. ٍیژگی دیگش ایٌگًَِ الوبًْب دس تقذاد ثیشتش آًْب دس سغح شْش ّب هیجبشذ… ًیبصّبی اًسبًی ثشای استفبدُ ی ثْیٌِ اص هَضَؿ هَسد عشاحی هیجبشذ

دوِ ّبی سٍصًبهِ  –ویَسىْبی تلفي  –هتشٍ  –ایجبة هیىٌذ دس ّش هىبًیىِ ًیبص ثِ هَضَؿ هَسد ًؾش ثبشذ ًوًَِ ای اص آى ٍجَد داشتِ ثبشذ ثِ عَس هثبل ایستگبّْبی اتَثَس 

هٌحظش  – لَیسشدسّب ٍ هىبًْبی خذهبت ٍ اعالؿ سسبًی دس سغح شْش ّب ٍ ّوچٌیي اًَاؿ چشاغْب ٍ تبسیسبت خبص شْشی دس طَستیىِ هَاسد فَق داسای عشاحی  –فشٍشی 

ثبص ّن اٍلیي شی شبخض ٍ ثب استفبدُ اص اجضاء ٍ ًؾبهْبی ٌّذسی ٍ ثظشی وِ پیشتش روش آى سفت تَسظ هتخظظیي ٍ ٌّشهٌذاى سبختِ شًَذ ٍ ٍیژگیْبی ثظشی ٍ ٌّ –ثِ فشد 

دس طَستیىِ یه سبصُ ی فولىشدی داسای صیجبیی ٍ ًؾبم ٌّشی ثبشذ هیتَاًذ ثشای ّش شْش ثِ سجه خَد عشاحی شذُ ٍ ثب سبیش ….. فبهل دس ثبصشٌبسی یه اثش هبًذگبس است

یژگی ّب ٍ شبخظِ ّبی آى ص ٍشْشّب هتفبٍت ثبشذ )هثال ثگَئین دس فالى شْش ایستگبّبی اتَثَس یب دوِ ّبی سٍصًبهِ فشٍشی ثِ ایي شىل سبختِ شذُ اًذ ٍ ایي خَد یىی ا

ى اص اّویت ٍ هَلقیت ًشبشْش هیشَد ( اص ایي ًؾش ٍ ثِ دلیل گستشدگی تقذاد الوبًْبی فولىشدی دس سغح شْشّب ٍسغح ٍسیقتشی اص هخبعجیي وِ پَشش هیذٌّذ هیتَاًٌذ 

هىبى لشاس گیشی ایي ًَؿ الوبًْب دس سغح شْشّب ٍ ّش جب ….. خبص ایي ًَؿ اص الوبًْب داشتِ ٍ هسئَلیت دلت ًؾش ثیشتشی سا اص هتَلیبى صیجب سبصی ٍ ثشًبهِ سیضی شْشّب هیغلجذ

 وِ اًتؾبس وبس ثشی هَسد ًؾش هیشٍد هیجبشذ ٍ هتٌبٍثب ثِ چشن هیخَسًذ.
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 المان ٌای طراحی پُستر

 سًگ ّب

 

ًگْب هی ة سسًگ: ثْتش است دس استفبدُ اص سًگ دس پَستشّب، هفبّین سًگ ّب سا ًیض دس ًؾش ثگیشیذ. اص آًجب وِ پَستشّب ٍسیلِ تجلیغبت ّستٌذ، اًتخب

 صیتَاًذ دس اثشثخشی آى یب هَفمیت اعالؿ سسبًی آى سْن لبثل تَجْی داشتِ ثبشذ. ثْتش است ثیش اص سِ سًگ هْن ٍ اطلی، دس عشح شوب چشن ًَا

 یٌیًىٌذ. یقٌی پَستش شوب ثش پبیِ سِ سًگ وِ دسجِ اّویت آًْب ًیض ثب ّن یىسبى ًیست ، عشاحی شَد. اص هیبى ایي سِ سًگ، یه سًگ ثبس ٍ سٌگ

غبت یب جلیثیشتشی داشتِ ثبشذ. سًگ دیگش دسستجِ دٍم اص ًؾش اّویت ثبشذ ٍ سًگ آخش دس جبیگبُ سَم اّویت لشاسگیشد. ثذیي تشتیت حبل ٍ َّای اطلی ت

ی وتشاعالؿ سسبًی پَستش شوب هشخض هی شَد. استفبدُ اص سًگ ّبی صیبد، ثِ جض هَاسد خبص، حس شلَغی ٍ دسّوی سا هٌتمل هی وٌذ ٍ تبثیش گزاسی و

 .خَاّذ داشت

 

 ثْتش است ثذاًیذ سًگ ّبی گشم ثِ دلیل تبثیشی وِ ثشٍی ثیَشیوی ثذى هی گزاسد )افضایش ّیجبى ٍ ضشثبى ًجب( دس پَستشّبی خَساوی ثیشتشیي

دس  ثالاستفبدُ سا داسًذ ٍ سًگ ّبی سشد ثِ دلیل تبثیش هتمبثل آى ثب سًگ ّبی گشم، احسبس آساهش ٍ اعویٌبى سا ثِ ثیٌٌذُ هٌتمل وشدُ ٍ شبیذ ه

 .وبسثشد ٍ اثش ثخشی ثیشتشی داشتِ ثبشٌذ … پَستشّبی تجلیغبتی سبصهبى ّبی ثیوِ ٍ یب ثبًه ّب ٍ

 

پَستشّب  دسدس ایي هجحث ًوی خَاّین ثِ تبثیش سًگ ّب ٍ هفبّین ثظشی هٌتمل شذُ اص آًْب ثپشداصین، تٌْب هی خَاّین ثِ اّویت سًگ ّبی استفبدُ شذُ 

  .اشبسُ وٌین

 فشم ّب

 

هی ثبشذ وِ ّشچِ خاللبًِ ٍ تظَیشسبصی شذُ ثبشذ دس ًؾش، هبًذگبستش ٍ تبثیشگزاستش پَستشّب  فشم: فشم ّب، ّوبى اشىبل ٍ ًوبدّبی ثىبس سفتِ دس تظبٍیش

ستِ دس شى خَاّذ ثَد. فشم ّب ًیض هبًٌذ سًگ ّب داسای هفبّین ثظشی هتفبٍت ّستٌذ ٍ دس اًتخبة آًْب دس تجلیغبت ثبیذ دلت فشاٍاًی وشد. هثال خغَط

 یب طٌبیـ سٌگیي استفبدُ ثیشتشی هی شَد )هبًٌذ طٌبیـ خَدسٍسبصی( ٍ خغَط هٌحٌی دس طٌبیـ ٍ خذهبت یب تَلیذات هالین تش )هثال طٌبیـ غزایی

 .تَلیذات اسجبة ثبصی ( ثیشتش استفبدُ هی گشدد

 فًَت ّب

 

ثب دلت اًتخبة هی شَد ٍ ثب ّذف ٍ هَضَؿ پَستش ثبیذ هتٌبست استفبدُ شًَذ. پش ٍاضح است دس پَستش  پَستش فًَت: فًَت ّب ًیض هبًٌذ سبیش الوبًْبی

ل  یه سٍیذاد تبسیخی، استفبدُ اص فًَت ّبی هخظَص ّوبى صهبى جبلت تش ٍ هٌبست تش هی ثبشذ، یب ثْتش است دسپَستش یه سٍیذاد یب تَلیذ هحظَ

آى ًجبیذ  بیوَدوبًِ، اص فًَتْبی وَدوبًِ یب فبًتضی استفبدُ گشدد. ّشگض ًَشتِ ّبی پَستش سا سبدُ ًٌَیسیذ. ّشچمذس پَستش شوب سبدُ ثبشذ، ًَشتِ ّ

ستبى دا سبدُ ٍ شجیِ ولوبت وتبة یب هجلِ ثبشذ. ّش خاللیتی وِ هی تَاًیذ ثشسٍی فًَتْب ٍ ًَشتِ افوبل وٌیذ تب ًَشتِ ّبی پَستش شوب شجیِ وتبة

 !ًجبشذ

 

  

 ًىبتی دس عشاحی پَستش

 

ثشای  ششطاستفبدُ اص الوبًْبی فًَت ٍ فشم ٍ سًگ ثب آى شیَُ وِ دس هجحث فٌبطش تشىیل دٌّذُ پَستش ثِ آى اشبسُ وشدین، لبًَى ٍ لبفذُ ثی لیذ ٍ 

ثِ  یضعشاحی پَستش ًیست ٍ هَلقیت ٍ خاللیت عشاح است وِ فشم، شىل، سًگ ٍ فًَت ٍ دس ًْبیت تظبٍیش سا وٌبس ّن هی چیٌذ. ثْتش است لجل اص ّشچ

 شیعشح ّبی سبختبس شىٌبًِ ًیض فىش وٌیذ. صیشا سبختبسشىٌی، دس ثیشتش هَاسد، پَیبیی سا ًشبى هی دّذ ٍ ًشبى هی دّذ دس پشت عشاحی شوب تفى

 .سَای لَاًیي ٍ لَافذ تىشاسی ٍ ولیشِ ای ٍجَد داسد

 

ی دس ثظشّویشِ صیجبیی، دس شلَغی ٍ تظبٍیش صیبد ًوی ثبشذ. گبّی صیجبیی دس سبدگی خالطِ هی شَد ٍ ثبیذ ثِ سبدگی ثیشتش فىش وٌیذ. صیشا هفبّین 

ٍسیلِ  یهتظبٍیش سبدُ تش، صٍدتش ٍ سشیقتش، ساحت تش ٍ هستمین تش هٌتمل هی شًَذ ٍ ّویشِ تبثیش گزاسی دس اًتمبل سشیـ هفَْم هیجبشذ. چَى پَستش 

عشاحی  ایتجلیغبتی است ثٌبثشایي پیبم آى ًجبیذ هجْن ثبشذ ٍ ثشداشت ّبی هتفبٍتی اص آى شَد. ایي هَضَؿ ثِ اثش ثخشی پَستش ضشثِ ٍاسد هیىٌذ. ثش

 شذىپَستش ّیا لبفذُ ٍ لبًَى حتوی ٍجَد ًذاسد. الجتِ هقتمذین اطَال دس عشاحی گشافیىی، لبًًَی هشخظی ٍجَد ًذاسد. عشاح گشافیه اص هحذٍد 

اًذیشِ ٍ  خشثیضاس است ٍ دٍست داسد حشف اٍل ٍ آخش، خاللیت ٍ ایذُ ّبی اٍ ثبشذ ٍ ایي، یه اثش گشافیىی سا لبًًَوٌذ ٍ ّذفوٌذ هی سبصد. پس الْبم ث

لیت ًظت سا لبثایذُ ّبی خاللبًِ خَد ثبشیذ تب عشح صیجب ٍ تبثیش گزاسی سا ثش طفحِ عشاحی خَد خلك ًوبییذ.. پَستش ثبیذ ثِ گًَِ عشاحی ٍ چبح شَد وِ 

 .داشتِ ثبشذ
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