


 “When we brand things, our brains perceive
 them as more special and valuable than they

  actually are.”
- Martin Lindstrom -
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ـب افزایــش وفــادارى مشــترى، بهبــود تصویــر و  برندســازى اســتراتژیک و هدفمنــد موـج
هویتــى محبــوب در میــان مشــتریان بــازار شــده و از گیــج شــدن مصــرف کننــدگان جلوگیــرى 
ـت فراوانــى خریــد آنهــا و ســود ســازمانى را بــه خصــوص در دوره رکــود و  کــرده و در نهاـی

بــر اســاس تحقیقــات، 5 تــا 7 مرتبــه پیــام بازاریابــى و تبلیغاتــى الزم اـسـت تــا مشــترى برنــد 
شــما را بــه ذهــن بســپارد و افزایــش متوســط درآمــد شــرکتهائى کــه برندســازى مســتمر و 

 گزارش شــده اســت. 
اســتفاده از رنگهــاى خــاص در برندســازى، احتمــال شناســائى فــورى برنــد توســط مشــتریان را 
تــا 80% افزایــش داده اســت و 64% از مشــتریان وفــادار، ارزشــهاى مشــترك بیــن یــک برنــد 
و خودشــان را دلـیـل اصـلـى ارتبــاط بــا آن برنــد ـمـى داننــد و 70% از مشــتریان وفــادار 
برندهــا بــر ایــن باورنــد کــه تولیــد محتــواى آموزشــى مرتبــط توســط برندهــا در رســانه هــاى 
اجتماعــى از تبلیغــات تلویزیونــى و مجلــه اى بســیار موثرتــر اســت و در نهایــت 50% از مخاطبــان 
برندهــا دنبــال کــردن یــک برنــد را در صــورت تبلیغــات متمرکــز بــر خــود برنــد در رســانه هــاى 

تدوـیـن استراـتــژى هــاى مشــترك و موثــر و جدیــد برندســازى و بازاریاـبـى توســط اـیـن 
ــر جهانــى و ایجــاد درك کاـمـل و شــفاف از برنــد و تبلیغــات بــراى پیــروزى و  ســخنران م
ــور در ایــن ســمینار بــى  ـت در بازارهــاى رقابتــى و بحــران زده امــروزى از نتایــج ح موفقـی

Why "Marketing & Branding" Forum?



"مارتین لیندستروم بدون شک بهترین نابغه برندسازى 
امروز جهان است" 

پروفسور فیلیپ کاتلر- برجسته ترین استاد بازاریابى جهان و 
طراح 5p بازاریابى 

"مارتین یکى از رهبران صنعت برند و فرهنگ 
 مصرف کننده در جهان امروز است" 

مجله معروف "فوربس" 

"خرید شناسى یکى از 5 کتاب اول بازاریابى در جهان 
 است که تا کنون نگارش شده است" 
روزنامه مطرح "وال استریت ژورنـال" 

"مارتین لیندستروم خرد و درکى بى نظیر را با شما در میان 
مى گذارد، سخنرانى او را هرگز از دست ندهید" 

نویسنده کتاب گاو ارغوانى 
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                      هنگامى که اصالت نسبت به باورها و ارزشهایت             

                      را حفظ کردى و پایشان ایستادى، برند اصیل و  

                      واقعى ات در بازار را تشکیل داده اى. 

قدرتمندتریــن برندهــاى جهــان رابطــه اى عاطفــى و احساســى بــا   

مخاطبــان خــود دارنــد و اـیـن ارتبــاط عاطفــى بــر مبنــاى اعتمــاد 

برند شما باید ارائه دهنده وعده و قولى خارق العاده،  

متمایز و تجربه اى احساسى باشد و در غیر این  

صورت به جائى نخواهد رسید. 

مـارتین لیندستـروم 



رزرو صنـدلى میــزدار در دو ردیـف  
  ابتـدائى سالن 

معرفى عمومى در همـایش توسط  
  مجــرى  

پذیرائى ناهار با استاد 
س ویــژه بـا استـاد  عـک

شرکت در ضیافت شام اختـتامیه با  شرکت در ضیافت شام اختـتامیه با  
  حضور استـاد 

رزرو صندلى هاى میزدار  
س ویـژه با استــاد  عـک
پذیرائى ناهار با استاد 

رزرو صندلى 
پذیرائى ناهار 
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در پایان دوره، گواهینـامه معتبر بیـن المللى از موسسه "لیندستروم" 
به هریک از شرکت کنندگان  اهداء خواهد شد. 

آخرین مهلت ثبت نام:  
 30 آبان ماه 1397
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  18th Best
Thinker in the World

یکى از 20 متفکر برتر جهان از دیدگاه 
موسسه رتبه بندى مشاهیر جهان 

 "Thinkers 50"
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