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 يست؟چ ينگبرند

متشکل از اسم، لوگو،  يمجموعه ا ينگهمان برند يابرند  يک يتهو AMA يکاآمر يابيانجمن بازار يفبا تعر مطابق

بخشد.  يم يترا هو يها و خدمات هر تجارت ياز آنهاست كه برتر يبيترك ياو  يرنگ بند ي،مشخصه، طراح ياعالمت 

 .كند ميمشخص  يگرد يشما را با شركت ها يتفاوت ها ينگدر عمل برند

 يست؟در چ ينگبرندو هدف  يتاهم

برند و شركت  يو استراتژ يدبشناس يخود را بخوب يانمشتر يو خواسته ها يازهان يدشما با ينگدر برند يتموفق براي

 .يدكن يزيخود را در هر زمان متناسب با آن برنامه ر

به  ياز بازار در ارتباط خواهد بود و در كنار جذب عده ا يانمشتر يقبل يو برداشت ها ياتشما با تجرب برندينگ

جلب  يبرا يهر روز در تالش برا يدموفق با ينگرا از شما دور خواهد كرد. برند ياناز مشتر يشما مشخصا بخش يسو

عملکرد  يدرست، بررس يدانيم يقاتتحق يهدر سا تنها ينکارباشد، ا يدجد يانو جذب مشتر يانمشتر يترضا يشترب

 است.  يرامکانپذ يحصح يغاتيتبل ياستراتژ يينو تع يانمشتر يتو رضا

 يابي،مدرن بازار ياي. در دنگيرنديخود در نظر م يبرندساز يبرا يقابل توجه يبودجهها از شركت ياريامروزه بس

آن  يمعرف يا ينام تجار يک يارتقا يمفصل چند ساله برا يهابرنامه يابيبازار يراندارد و مد اييژهو يگاهجابرندينگ 

 ينمندان اعالقه يبرا يبرندساز يآموزش يهااست كه دوره يلدل ينبه هم .گيرنديم رخود در نظ يهابه مخاطب

 .دارد يفراوان يتآن اهم يدرباره يدانش علم امروزچرا كه در بازار كسب و كار  شود؛يم يهحوزه توص

جهت آگاه ساختن و افزايش اطالعات دانشجويان و كليه پرسنل  مركز علمي كاربردي كلران دردر همين راستا 

دوره آموزشي تک پودمان مباني  )بين سطوح تحصيلي كارشناسي وكارشناسي ارشد( شركت توليدي شيميايي كلران

             گردانيد.برگزار ساعت  00به مدت با تجربه اساتيدتوسط  01/11/89تاريخ  ازرا و اصول برندينگ و بازاريابي 

 در ادامه مي توان به سرفصل هاي دوره آموزشي كه به شرح ذيل مي باشد اشاره كرد:

 اصول برندينگ و تبليغات -1

 برندسازيچرخه  -1

 ارتباطات يکپارچه برندسازي و تبليغات -0

 تحقيقات بازاريابي مقدماتي -4

در پايان دوره از شركت كنندگان انتظار مي رود با مفاهيم برند و برندسازي آشنا شده و تمايز اين ديدگاه و استراتژي 

ي را در يک كسب و كار )شركت( پياده را با رويکرد سنتي بازاريابي و تبليغات درک نموده و بتوانند مفاهيم آموزش

 سازي نمايند.

 ضمناً در پايان دوره براي كليه شركت كنندگان گواهي نامه مورد تائيد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري صادر گرديد.
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 خالصه مستندات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


