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در ماه میهمانى خدا، میهمان سفره هاى افطار مشتریان خود باشید

ماه رمضان فرصت مناسبى براى برخى محصوالت مى باشد تا جایگاه خود را در 
سفره افطار روزه داران تثبیت نمایند. آژانس طرح ایده در این راستا سرویس هاى 
نماید. مى  پیشنهاد  شما  به  رمضان  ماه  فضاى  با  متناسب  موثرى  تبلیغاتى 

در ماه میهمانى خدا، میهمان سفره هاى افطار مشتریان خود باشید



در ماه مبارك رمضان الگوى خرید مردم تغییر مى یابد و تمایل به خرید برخى 
محصوالت رو به افزایش مى رود. تفریحات مردم در ساعات بعد از افطار بیشتر 
شده و فضاى شادى در این ساعات حکفرماست. بازارهاى محلى، فروشگاه ها، 
برخى  خرید  براى  خاصى  ساعات  در  که  است  مشتریانى  مملواز   ... و  هایپرها 
محصوالت به این مراکز مراجعه کرده  و بدون شک با دستانى پر از این مراکز 

خارج خواهند شد. 

ماه رمضان زمان مناسبى براى خرید محصول شماست



سرویس هاى پیشنهادى متناسب با ماه رمضان

سمپلینگ و پروموشن 
 

سمپلینگ و پروموشن سیار
گردش ون برندد شده  •

بالون و سینى همراه  •

POSM طراحى و ساخت اقالم
 

کمپین خالق

مهمانى هاى سازمانى
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ماه رمضان یک فرصت شگفت انگیز براى برندهاست تا با تکیه بر سرویس هاى 
تبلیغاتى BTL سهم بیشترى از بازار را نسبت به رقبا به خود اختصاص دهند و 
جایگاه خود را در سبد خرید روزه داران تثبیت نمایند. بر این اساس آژانس تبلیغاتى 
طرح ایده، سرویس هاى مناسبى مبتنى بر فضاى ماه رمضان به شما پیپشنهاد مى 

نماید.



پیشنهاد  غذایى  صنایع  برندهاى  براى  ایده  طرح  در  ما 
اثربخشى در نظر گرفته ایم، به این ترتیب که نمونه محصول 

مورد نظر در دو قالب مجزا به مخاطبان هدف ارائه گردد.
در ساعات قبل از افطار، محصول مورد نظر به صورت بسته 
بندى در بین مخاطبان عرضه خواهد شد تا در لحظه افطار 

در سفره روزه داران قرار گیرد.
 هم چنین با توجه به ازدحام مردم در ساعات بعد از افطار در 
به  را  نظر  مورد  محصول  نمونه  توان  مى  پرتردد،  مراکز 
صورت گرم جهت مصرف آنى، بین مخاطبان هدف سمپل 

نمود.

سمپلینگ و پروموشن 
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گردش ون برندد شده، بالون و سینى همراه
با توجه به حضور عده زیادى از مردم در ساعات بعد از افطار 
در مراکز تفریحى گردشگرى پرتردد و ازدحام ایجاد شده در 
این مکان ها، گاها امکان قرار دادن کانتر به صورت ثابت در 
ایده  طرح  آژانس  لذا  ندارد،  وجود  مذکور  هاى  لوکیشن 
آمادگى خود را جهت به کارگیرى ون سیار گردشى، بالون و 
سینى همراه متناسب با فضاى ماه رمضان،  براى سمپلینگ 
و پروموشن محصول برند شما از لحظه افطار تا ساعات قبل 

از سحر اعالم مى دارد.

سمپلینگ سیار
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طراحى POSM متناسب با روح برند و فضاى حاکم، یک هنر محسوب مى شود. طرح 
ترکیبى  برند شما نقش خواهد زد. طراحى  براى  را  این هنر  بهترین شکل  به  ایده 
POSMها متناسب با پیام برند شما و فضاى ماه رمضان منجر به اثرگذارى در ذهن 

مخاطب و افزایش فروش محصول شما خواهد شد.
ما در طرح ایده قابلیت ساخت انواع دنگلر، وابلر، استیکر، شلف تاکر، ساخت پودیوم 

و ... و نصب آن ها را در نقاط تماس مورد نظر دارا هستیم. 

 POSM طراحى و ساخت اقالم
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تجربه ثابت نموده که مخاطبان در ماه رمضان از تبلیغاتى که نام برند در آن بارها 
تکرار مى شود رویگردانند و بیشتر از تبلیغات خالقانه اى که بتواند با آن ها ارتباط 
برقرار نماید، استقبال مى کنند. با توجه به حضور مردم در لوکیشن هاى پرتردد در 
لحظات پس از افطار و جارى شدن روحیه شادى و سرگرمى در این ساعات براى 
مردم، ماه رمضان فرصت مناسبى براى برگزارى کمپین خالقانه مى باشد. آژانس 
طرح ایده آمادگى الزم جهت اجراى این کمپین از ساعات پس از افطار تا لحظات 

نزدیک سحر را دارا مى باشد.
این کمپین جهت انتقال پیامى واحد در راستاى تداعى پیام برند شما و فضاى ماه 
رمضان، از طریق ارائه سرویس هاى BTL از جمله  سمپلینگ و پروموشن، رویداد 

خالق، POSM، گوریال مارکتینگ و ... قابل اجرا مى باشد.

کمپین خالق 

1398



برندها با برگزارى مهمانى هاى افطارى براى نمایندگان فروش خود، نمایندگان خود 
در شهرستان ها و ...  عالوه بر این که پیام برند خود را به صورت اثربخش به آن ها 
منتقل مى کنند، برنامه هاى سازمانى و اهداف آتى برند را نیز به آن ها اعالم مى  

دارند. ماه رمضان فرصت مناسبى براى تعامل برند شما با مخاطبانتان مى باشد.
آژانس طرح ایده قابلیت برگزارى مهمانى هاى افطارى  بر حسب سناریوهاى برنامه 
ریزى شده، با استفاده از المان هاى طراحى شده بر اساس القاى پیام برند و فضاى 

ماه رمضان را به نحو احسن دارا مى باشد.

مهمانى هاى سازمانى
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باتوجه به شلوغى مراکز خرید در این ایام  و هم چنین ازدحام روزداران محترم در 
مراکز تفریحى گردشگرى بعد از ساعات افطار، مراکز ذکر شده را براى ارائه سرویس 

هاى BTL  پیشنهاد مى نماییم.

مراکز خرید 
هایپرمارکت ها

پارك ها و مراکز گردشگرى
باشگاه ها، استخرها و سایر مراکز ورزشى

مراکز تفریحى
سینماها

پاتوق هاى پرتردد شهرى

لوکیشن هاى پیشنهادى
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مـاه رمـضـان
 فرصتى براى برند شماست تا محصول خود را به سفره هاى افطار مردم بیاورید

این فرصت شگفت انگیز را از دست ندهید.




