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 تنٖيل ٛاي 

تاسارياتي ٗ تزٕذيٖو خذّات 

 تإنذاري اٍنتزٕٗيني

Marketing & Branding 

Techniques in E-Banking Services 



 ّٜذي ّؼذٕچي 

 ػض٘ ٛيات ػَْي دإطياٙ آساد اسالّي ٗاحذ اٍنتزٕٗيني

 سيذ حاّذ قٖادپ٘ر

 (در ضزف تاسيس آيٖذٙ)ّذيز اّ٘ر طزح ٗ ت٘سؼٚ تإل تات    



ّؼزكي ّلاٛيِ تاسارياتي 

تؼزيق استزاتژي ٛاي تاسارياتي در تإنذاري اٍنتزٕٗيني 

استزاتژي ٛاي آّيختٚ تاسارياتي در خذّات ٗ در تإنذاري ٍنتزٕٗيني 

اٍنتزٕٗيني تخص تٖذي ٗ ّ٘قؼيت ياتي در تاسارياتي ٗ تإنذاري 

ّؼزكي ّلاٛيِ تزٕذيٖو ٗ ٕقص آٓ در تاسارياتي تإنذاري اٍنتزٕٗيني 

ٛاي ّ٘ثز در تزٕذيٖو در ح٘سٙ تإنذاري اٍنتزٕٗيني ٚ   تحَيٌ ٍّ٘ل

 



تاسارياتي يؼٖي جستج٘ي تزاي ياكتٔ ّٖاسثتزئ تاسار          

ٗ تخطٜايي مٚ ساسّآ ّي ت٘إذ در إٓجا تٚ ص٘رت  

ّليذتز ٗ ّ٘ثزتز حض٘رياتذ ٗ پاسخي٘ي ٕياسٛا ٗ خ٘استٚ  

 .ٛاي ّزدُ تاضذ



  

ثشًبهِ سيضي ثبصاسيبثي ؾجبست است اص يک سٍش 

ًػبم هٌذ ثشاي ّوبٌّگي ٍ ثْجَد تصويوبت ثبصاسيبثي  

ٍ ثِ دليل ايٌکِ ايي تصويوبت دس دٍ سطح اصلي 

يؿٌي سطح هذيشيت ؾبليِ ٍ سطح هذيشيت ٍاسطِ  

 .ضًَذ اتخبر هي( هيبًي)



ًمطِ ًظزات 
 هذيزاى هَعغِ

ؽزايط جاري 
 حاون تز تاسار

هيشاى ٍ ًَع  
فزصتْا  

 ٍتْذيذات

تؼييي اّذاف  
 ٍالؼي ٍ اصلي

تؼييي  
اعتزاتضيْاي  

 تاسارياتي

تذٍيي تزًاهِ  
ّاي اجزايي ٍ 

 ػولياتي

تؼييي تَدجِ  
 السم

 

وٌتزلْا ٍ 
الذاهات  
 اصالحي



 تْيِ وٌٌذگاى هَاد

 تىٌَلَصيىي/ هحيط فيشيىي

 لاًًَي/ هحيط عياعي اجتواػي/ هحيط فزٌّگي

 جوؼيتي/ هحيط التصادي

 ػوَم هزدم

 رلثــــــــاء

 اتشارّاي تاسارياتي

 هؾتزياى 
 ّذف

 پيؾثزد فزٍػ



 ٖٚت٘آ رقاتت در سّيٖٚ قيْت ىذاري: رٛثزي ٛشي 

 در ٛز يل اس ػٖاصز آّيختٚ تاسارياتي: تْايش (4P) 

(تاسار مإ٘ٓ)در ٕ٘ع إتخاب تاسارٛا : تْزمش 

 



 :استزاتژي اصَي تزاي رٛثزآ تاسار ّطزح ّينٖذ 2كيَيپ ماتَز 

ٌتسط ٗ ىستزش تاسار م 

 استلادٙ مٖٖذىآ جذيذ

 مارتزدٛاي جذيذ

 استلادٙ تيطتز

 دكاع اس سِٜ تاسار 

 دكاع اس ّ٘ضغ ٗ ّ٘قؼيت

 .تاػث ٕااّيذي رقثاي تاٍق٘ٙ ّيط٘د( حَْٚ ّقذُ)دكاع قثٌ اس تثثيت ّ٘قؼيت رقية 

 دكاع تز اساس حَْٚ ّتقاتٌ
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ًمبط لَت

ٍ
ضؿف ضشكت

 
فشصت ّب ٍ 

تْذيذّبي صٌؿت
التصبدي ٍ فٌي

 
اسصش ّبي ضخصي 

هسئَالى اصلي 
ُ سبصي پيبد

 
ُ تش  اًتػبسات گستشد

اجتوبؾي

 
استشاتژي  

سلبثتي

ؾَاهل داخلي ضشكت
ؾَاهل خبسج اص ضشكت



تمسين ثبصاس يب ثخص ثٌذي ثبصاس ّستِ هشكضي استشاتژي ثبصاس يبثي  •

 .است

 ثخطْبي استشاتژي ثبصاسيبثي•

 گضيٌص ثبصاس ّذف▫

 تَسؿِ ٍ تذٍيي ثشًبهِ ثبصاسيبثي هَثش ثشاي هَفميت دس ثبصاس ّذف▫



  ٍيژگيْبي كشدى هجضا ٍ تطخيص ثشاي است سًٍذي ثبصاس ثٌذي ثخص•

 هٌػَس ثِ خشيذاساى

  ٍ هحصَالت تَاًذ هي يب خَاّذ هي سبصهبى كِ ثبصاسّبيي اًتخبة▫

 .كٌذ ؾشضِ آى ثِ سا خذهبتص

  ثِ پبسخگَيي ثشاي ثبصاسيبثي ّبي ثشًبهِ ٍ هحصَالت طشاحي▫

  ثبصاسيبثي ّبي ثشًبهِ اجشاي ًيض ٍ ًػش هَسد خشيذاساى احتيبجبت

 ثخص ّش ثب هتٌبست



 جغشافيبيي هتغيشّبي▫

 ضٌبسي جوؿيت هتغيشّبي▫

 سٍاًطٌبختي ؾَاهل▫

 سفتبسي ؾَاهل▫



 اجساء تشکيل دهنده نوع متغير

 :جغزافيايي(  1
 هٌطمِ جغزافيايي -

 جوؼيت ؽْز -

 تزاون جوؼيت -
 آب ٍ َّا -

 
 ...وَيزي، وَّغتاًي، جٌگلي، عاحلي، ؽزلي، غزتي، ؽوالي، جٌَتي ٍ

 ٍ الي آخز  99999تا  50000 -49999تا  15000 – 14999تا  5000 -ًفز 5000ووتز اس 

 رٍعتايي -حَهِ ؽْزي -ؽْزي
 هؼتذل -گزهغيز -عزدعيز

 :جوؼيتي( 2
 عي-

 جٌغيت -

 تؼذاد افزاد خاًَار -

 ٍضؼيت افزاد خاًَادُ -
 
 هيشاى درآهذ  
 
 ًَع ؽغل  

 هيشاى تحصيالت  

 ديي

 هذّة

 ًضاد
 هليت

 
 عال تِ تاال 65عال،  64تا  50عال،  49تا  35عال،  34تا  21 -عال 20تا  15 -عال 14تا  7 -عال 7سيز 

 هزد -سى

 ًفز تِ تاال 7 -ًفز 6تا  5 -ًفز 4تا  3 -ًفز 2تا  1
 جَاى هجزد، جَاى هتاّل تذٍى فزسًذ، جَاى هتاّل داراي يه فزسًذ وَچه، جَاى هتاّل داراي چٌذ فزسًذ، هغي هتاّل تذٍى فزسًذ، هغي هتاّل

 ...داراي فزسًذ ٍ
ريال ٍ   2000000تا  1500001 -ريال 1500000تا  1000001 -ريال 100000تا  600001 -ريال 600000تا  300000 -ريال 300000ووتزاس 

 ريال تِ تاال 2000000

 داًؾجَ، هذيز، تيىار، خاًِ دار، وؾاٍرس ٍغيزُ وارهٌذ، وارگز، تاساري،

 تيغَاد، اتتذايي، عيىل، سيزديپلن، ديپلوِ، فَق ديپلن، ليغاًظ، فَق ليغاًظ ٍ دوتزي

 ..هغلواى، هغيحي، يَْدي، سرتؾتي ٍ

 ..ؽيؼِ، عٌي، واتَليه، پزٍتغتاى ٍ

 ...وزد، فارط، ػزب ٍ تزن،
 ...ايزاًي، فزاًغَي، آلواًي، اًگليغي ٍ

 :رٍاًي( 3
 طثمِ اجتواػي-

 عثه سًذگي -
 ًَع ؽخصيت -

 
 طثمِ پاييي، هتَعط تِ پاييي، هتَعط، هتَعط تِ تاال، طثمِ تاال

 ...هؼتمذ، هَفك، وَؽا ٍ
 هغتثذ، جاُ طلة، هميذ، اجتواػي، خيزخَاُ

 :رفتاري( 4
 اٍلات خزيذ -

 هشاياي هَرد اًتظار -

 ٍضؼيت هصزف وٌٌذُ -

 هيشاى هصزف -
 هيشاى ٍفاداري -

 
 ...دائوي، گْگاُ، عالي يىثار ٍ

 ويفيت تاال، ليوت پاييي، ضواًت السم، ارائِ خذهات تؼذ اس فزٍػ، سيثا ٍ ؽيه تَدى 

 .اصالً  اعتفادُ ًوي وٌذ، لثالً اعتفادُ هي ًوَدُ، تزاي اٍليي تار اعتفادُ هيىٌذ، اعتفادُ وٌٌذُ دائوي اعت
 خيلي ون، ون، هتَعط، سياد، خيلي سياد

 صفز، ون، هتَعط، ؽذيذ، ٍفادار هطلك



  ثبًکذاسي حَصُ دس ثبصاس تمسين ثب ثبًکي حَصُ دس ثبصاس تمسين آيب•

 است؟ يکسبى الکتشًٍيکي

 الکتشًٍيکي ثبًکذاسي خَة هطتشيبى/ ثبًک VIP هطتشيبى▫

 هطتشيبى هبًذُ هؿيبس▫

  ؾَاهل/سٍاًطٌبختي ؾَاهل/ضٌبسي جوؿيت/جغشافيبيي هتغيشّبي▫

 سفتبسي

 !اّذاف ثٌذي طجمِ▫



 لسوتْبي گشفتي ًػش دس ثب گشٍّي ضبيذ .كٌٌذ اًتخبة ثذلت سا ّذف ثبصاس ثبيذ سبصهبًْب•

 كٌٌذ اًتخبة سا ثسيبسي لسوتْبي اگش .آٍسًذ ثذست سا الصم فشٍش ٍ سَد كَچک، ثسيبس

 حبصل سا ًػش هَسد سَد ًتَاًٌذ اضبفي، خشجْبي دليل ثِ ثبصاسيبثي ًػش اص است هوکي

 .ًوبيٌذ

 :داسد ٍجَد هتفبٍت هؿيبس دٍ ّذف ثبصاس اًتخبة دس•

 كَچکتش لسوتْبي ثِ ثبصاس ثٌذي طجمِ▫

 اّذاف ثٌذي طجمِ▫



 :يکسبى ثبصاسيبثي استشاتژي•

 جزة سا خشيذاساى ّوِ ثبصاسيبثي ثشًبهِ يک ثب ًوبيذ كَضص ٍ كٌذ ؾشضِ ثبصاس ثِ سا خذهتي يب هحصَل ًَؼ يک فمط سبصهبى▫

 .داسد صيبدي طشفذاساى ثَدى التصبدي ؾلت ثِ استشاتژي ايي .كٌذ

 هي ٍجَد ثِ ثبصاس ثضسگتشيي آٍسدى ثذست ثشاي ضذيذي سلبثت كٌٌذ، استفبدُ استشاتژي ايي اص هطبثِ صٌؿتي دس ضشكت چٌذ اگش▫

 .آيذ

 :تفکيکي ثبصاسيبثي استشاتژي هَجَد•

   .ثبضذ داضتِ فؿبليت ثبصاس يک ثبصاسّبي خشدُ ّوِ يب ثبصاس خشدُ چٌذ دس گيشد هي تصوين سبصهبى▫

 .دّذ هي افضايص سا فشٍش گًَبگَى هحصَالت ؾشضِ ثب ٍ كٌذ هي تْيِ هجضايي ثبصاسيبثي ثشًبهِ يب هحصَل ثبصاس خشدُ ّش ثشاي▫

 .است تش ثبال ثبصاسيبثي ّضيٌِ▫

 :توشكضي ثبصاسيبثي استشاتژي•

 هَلؿيت ٍ .ٌّذ هي لشاس خَد فؿبليت حَصُ سا كَچک ثبصاسي اص ثضسگي سْن ثضسگ، ثبصاسي اص كَچکي سْن ثش تبكيذ جبي ثِ  ▫

 .آٍسًذ هي دست ثِ ثبصاس خشدُ دس سا هستحکوي
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 اكً٘ تَ٘ؽ ٗ اضثاع رضذ ّؼزكي

 راتطٚ س٘د ٗ كزٗش در ّٖحٖي ػْز ّحصً٘

+ 
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 هؿشفي سضذ ثلَـ ٍ اضجبؼ افَل

عقد قزارداد  ماَش َشيىٍ،
با تًليدمىىدگان مًچنتز، 
حذف محصًل اس خط 

 تًليد

يفاداري بٍ مارك  حفظ
 اٛذاف تاسارياتي آگاَي افشايش بز تمايش تأميد محصًل

   رقاتت َيچ رشد در حال سياد مي يابد ماَش

محصًالت پز فزيش  فقط
 ّحصً٘ يل عدد تىًع بيشتز تًليد مامل محصًل خط باقي مي ماوىد

باال يا )سًدآيري  حفظ
 قيْت باال يا پاييه در حال ماَش تثبيت شدٌ (پاييه

خاطز آيرودٌ ي جُت  بٍ تبليغ ي تزفيع حداقل
 ٗ تزكيغ تثَيؾ  مزدن، آمًسش دادنآگاٌ بز مشاياي رقابتي تأميد دَىدٌ

 ت٘سيغ محديد خزدٌ فزيشي َاي بيشتز خزدٌ فزيشي َا حدامثز ممتز خزدٌ فزيشي َاي

 

 
 

 



 ػ٘اٌّ ّ٘ثز در إتخاب استزاتژي تاسارياتي

 :هَسسِ هٌبثؽ•
 .ضَد هي استفبدُ توشكضي ثبصاسيبثي اص گشفت اختيبس دس سا ثبصاس توبم تَاى ًوي كِ هٌبثؽ هحذٍديت ٍضؿيتي دس▫

 هحصَالت هطبثْت ٍ ثَدى ّوجٌس•
 .است هَثش يکسبى ثبصاسيبثي استشاتژي حبلت، ايي دس دٌّذ ًوي تطخيص سا هطبثِ هحصَالت اص ثشخي خصَصيبت كٌٌذگبى هصشف اگش▫

 .است هٌبسجتش لبؾذتبً تفکيکي يب توشكضي ثبصاسيبثي ثَدُ، تطخيص لبثل ٍيژگيْبي داساي كِ هحصَالتي ثشاي ▫

 هحصَل ؾوش هشحلِ•
    .ثشد هي ثکبس سا يکسبى ثبصاسيبثي استشاتژي است اٍليِ تمبضبي تَسؿِ ٍ ايجبد سبصهبى اٍليِ ّذف ثبصاس ثِ جذيذي هحصَل ؾشضِ دسصَست▫

 ضَد هي استفبدُ توشكضي ٍ تفکيکي ثبصاسيبثي استشاتژي افَل ٍ ثلَـ دٍسُ ثِ هحصَل ضذى ًضديک  ثب▫

 ثبصاس ثَدى هطبثِ•

   .است مٖٖذىآ ّصزف خص٘صيات ٗ ػالئق ٕياسٛا، تطاتٚ دٖٛذٝ ٕطآ تاسار تجإس▫

 تْزمشي ٗ تلنيني تاسارياتي استزاتژي اس ّتجإس ٕا تاسارٛاي در ٗ  ينسآ تاسارياتـي استـزاتژي اس اؿَة ّتجـإس تاسارٛاي در▫

 .ّيط٘د استلادٙ

 سلجب استشاتژي•
 .كٌذ استفبدُ يکسبى ثبصاسيبثي استشاتژي اص تَاًذ هي ثسختي سبصهبى پشداصًذ هي ثبصاس ثٌذي طجمـِ ثِ سلجـب كِ صهبًي▫

 .كٌذ ثشسسي ثذلت سا سلجب استشاتژيْبي ثبيذ استشاتژي اًتخبة ثشاي گيشد، هي لشاس سلجب استشاتژي همبثل دس كِ صهبًي كلي طَس ثِ ▫



ّ٘ضغ يا جايياٙ ّحصً٘ ػثارتست اس ٕح٘ٙ ادراك ّصزف مٖٖذىآ اس  

 .ّحصً٘ در ّقايسٚ تا ادراك إٜٓا اس ّحص٘الت رقية

 

ّ٘ضغ ياتي ّحصً٘ ِٛ تزاي ّحص٘الت ّ٘ج٘د در تاسار ٗ ِٛ تزاي  

 .ّحص٘الت جذيذ ِّٜ است
 



 تَجِ ثِ ًيبصّبي هصشف كٌٌذگبى ٍ سَد هَسد ًػش آًبى1.

 تَجِ ثِ ٍيژگيْبي غبّشي هحصَل2.

 تَجِ ثِ كبسثشد3.

 ضٌبسبيي استفبدُ كٌٌذگبى4.

 سلبثت5.
 



 فراگرد د عينيشواه دممر پيشرفت زيعمحل تو قيمت محصول

Product Price Place Promotion People Public 

Witnesses 

Process 

 ًام هحصَل

 هؼزٍفت تجاري

 ويفيت هحصَل
ؽىل، طزح، ٍ 

 رًگ

 اتؼاد ٍ اًذاسُ

 ؽزايط تحَيل

 تغْيالت خزيذ

 ضواًت ٍگاراًتي
خذهت تؼذ اس  

 فزٍػ

 عطح ليوت

 هيشاى تخفيف

 هيشاى وغَرات

 وارهشدّا

 ؽزايط پزداخت

 ليغت ليوت

 اًؼطاف پذيزي 
خط هؾي ليوت 

 گذاري

تؼييي هحلْاي  
 تَسيغ

اهىاى دعتزعي تِ 
 هحل

واًالْاي تَسيغ  
 واال

اتشار ٍ ٍعائل 
 تَسيغ

هيشاى پَؽؼ 
 تَسيغ

اعتفادُ اس ٍاعطِ  
 ّا

وٌتزل هجاري  
 فزٍػ

 تثليغات

 فزٍػ ؽخصي

 تزٍيج فزٍػ

 رٍاتط ػوَهي
اًتخاب رعاًِ  

 تثليغاتي

 خط هؾي فزٍػ
 تْيِ پيام تثليغاتي

 آهَسػ واروٌاى
تزرعي صالحيت 

 آًْا
هؾاروت دادى 

 واروٌاى

 تؾَيك پزعٌل
تَجِ تِ ظاّز  

 واروٌاى
طزس تزخَرد 

 آًاى

 رفتار هؾتزياى
 تواط تا هؾتزي

 تزرعي هحيط  

 هْياعاسي آى

 رًگ هحيط

 هيشاى عزٍصذا
 تغْيالت اراًِ ؽذُ

 خط هؾي ّا

 هيشاى اتَهاعيَى

 جزياى اهَر

 هيشاى فؼاليتْا

 ّذايت هؾتزي
 ؽوَل هؾتزياى



 دس حَصُ ثبًکذاسي الکتشًٍيکي كذام است؟ Pهْوتشيي 

 

كذام يک اص هَاسد دس حَصُ ثبًکذاسي الکتشًٍيکي  •

 هَضَؾيت ًذاسد؟  
 



 فراگرد د عينيشواه دممر پيشرفت زيعمحل تو قيمت محصول

Product Price Place Promotion People Public 

Witnesses 

Process 

POS 

ايٌتزًت 
 تاًه

ّوزاُ 
 تاًه

درگاُ  
 پزداخت

... 



پست 

 اٍنتزٕٗيني

 ٗتاله ٕ٘يسي

RSS 

 پادمست

ٕظزسٖجي  

 تزخط

ّحت٘اي چٖذ 

 رسإٚ اي

سايت ٛاي 

 اجتْاػي

 دٛآ تٚ دٛآ



  

 

استجبط هٌبست ٍ دائن  : ثْتشيي استشاتژي ثبصاسيبثي الکتشًٍيکي•

 ثب هطتشيبى ثش خط

 

ثبصاسيبثي هَفك، آهيضُ اي اص اًَاؼ سٍضْبي فَق   استشاتژييک •

ايٌطَس ًيست كِ ثگَئين، ايي يکي يب آى  . سا ثِ كبس خَاّذ ثست

  .يکي سٍش ثْتش است

 



ٍ ًبم  ( ًبم گستشي)ؾجبستست اص فشايٌذ ًبهگزاسي، ًبم سبصي، ًبهَسي 

هطتشيبى، هصشف كٌٌذگبى، )داسي ثشاي اثش گزاسي ثش هخبطجبى 

 .ٍ تطخيص ٍ تويض اص ديگشاى ...( ريٌفؿبى ٍ



 :جبى هيليش ٍ ديَيذهَس تؿشيف •

ثشًذ ًبم يب ًوبدي است كِ سبصهبى آى سا ثب ّذف اسصش آفشيٌي  

 .ثشاي هحصَالت خَد هَسد استفبدُ لشاس هي دّذ

 : تؿشيف استفي كيٌگ •

 ِ ضَد ٍ ثشًذ چيضي  ّب سبختِ هيهحصَل چيضي است كِ دس كبسخبً

.كٌذ است كِ هطتشي آى سا خشيذاسي هي
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 .ثشًذ دستبٍسد سفتبس است -اٍل

 

 .تثشًذ تٌْب دس رّي ّب اس -دٍم

 



 هذيزيت يىپارچِ
ًام ٍ ًؾاى    

 ؽايغتگي

 پيَعتگي

 جٌگٌذگي

 تزجغتگي گغتزدگي

 ّوثغتگي

 دلثغتگي



 
 :   )آگبّي اص ًطبى تجبسي •

ثشسسي ًطبى تجبسي اص لحبظ حفع ٍ ثخبطش سپشدى آى دس رّي  ▫
 هطتشي

 
 :  تصَيش ًطبى تجبسي•

ثشسسي ًطبى تجبسي اص لحبظ هَاسد هشتجط ثب آى ٍ كليتي كِ دس  ▫
رّي هطتشي ايجبد   هي كٌذ هَاسد هَسد ًػش ثبيذ لَي، هطلَة ٍ  

 .يکتب ثبضٌذ
   



   
 
 
 

تَاًبيي ايجبد توبيض ٍ ضٌبسبيي ثيي ًطبى  : 
 تجبسي كِ لجال ثِ هطتشي اسائِ گشديذُ است ثب سبيش هحصَالت

 
تَاًبيي يبداٍسي ٍ استخشاج ًطبى تجبسي  تَسط  
هطتشي صهبًيکِ سدُ هحصَل يب ًيبصي كِ هحصَل ثشاٍسدُ هي 

.كٌذ ثيبى هي ضَد

Brand awareness 

Brand recognition 

Brand recall 



طشاحي ٍ اجشاي ثشًبهِ ّب ٍ فؿبليتْبي ثبصاسيبثي ثِ هٌػَس ايجبد، 

گبم   4اًذاصُ گيشي ٍ ساّجشي همجَليت ًطبى تجبسي كِ اص 

 :تطکيل هي ضَد

 ضٌبسبيي ٍ استمشاس هَضؽ هحصَل ٍ اسصضْبي آى

 طشاحي ٍ اجشاي ثشًبهِ ّبي ثبصاسيبثي  

 اًذاصُ گيشي ٍ سٌجص ؾولکشد ًطبى

 استمب ٍ حفع همجَليت ًطبى تجبسي  
 

 
 
 



 اؾتوبد•

 سشؾت •

 اهٌيت•

 ًَآٍسي•

 جبهؿيت خذهت•

•... 

 

 



 

ّ٘ج٘ديتٜايي مٚ تزاي ضٖاسايي ٗ ايجاد تلاٗت ٗ تْايش در  •

، ٍ٘ى٘   URLٕاُ ، : ٕطآ ّ٘رد استلادٙ قزار ّي ىيزٕذ ّإٖذ 

 .  ، ْٕاد ، مارامتز ، تنيٚ مالُ ٗ تستٚ تٖذي



.1memorability 

.2Meaningfulness 

.3Likeability 

.4Transferability 

.5Adaptability 

.6proctability 



شهرت 
خذمات مشتريان 
تعهذات 
قيمت 
احساسات 
وگرش و طرز برخورد 
 وشان تجاري (logo ) 
خط توليذ 
تبليغات 
روابط عمومي 
 فيلمهاي تجاري ويذيويي/ وب سايت 
 وحوه پاسخگويي به تلفه ها 
ارتباط هاي بازرگاوي 
 افراد پاسخگو به مراجعان 
روابط با رساوه ها 



 همجَليت پبييي

 ماٛص در كزٗش ٗ س٘د•

 ػذُ ت٘جٚ تٚ ّحصً٘ جذيذ ٕطآ تجاري•

 حساسيت تاال در تزاتز قيْت•

 مِ ت٘جٜي تٚ تثَيـات ٗ ّ٘ثز ٕث٘دٓ إٜٓا•

 

 

 همجَليت ثبال

 حاضيٚ س٘د تاال•

 استقثاً اس ىستزش ّحصً٘ تا ٕطآ تجاري                  •

 ػذُ حساسيت در تزاتز قيْت                                            •

 استقثاً اس تثَيـات                             •

 درخ٘است مإاٍٜاي ّتٖ٘ع تز ٗ تيطتز•

 

 



 

 تٚ يادآٗردٓ آسآ اّالء آسآ تيآ آسآ

 ًبم ثشًذ تبثيشگزاس

 ٕطآ دٖٛذٙ ّصارف
ماال ٗ ك٘ايذ آٓ    

 حلاظت قإٕ٘ي

 

 كاقذ ٛزىٕ٘ٚ 
 پيص سّيٖٚ كنزي 

 ٕاّٖاسة

 ميليت حاكظٚ


