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ــی و  ــام تبلیغات ــه اق ــوط ب ــنهادات مرب ــامل پیش ــی ش ــای ترویج ــرای برنامه ه ــت اج ــنهادی جه ــند پیش ــن س ای
فعالیت هــای ترویجــی بــه صــورت همزمــان بــا شــروع مــدارس در نقــاط تمــاس متنــوع شــامل مــدارس، فروشــگاه 

ــت. ــده اس ــاده ش ــا و... آم ــهربازی ه ــا، ش ــر، پارک ه ــوازم تحری ل
ــی  ــای تبلیغات ــا و فعالیت ه ــه برنامه ه ــی، کلی ــای تبلیغات ــش برنامه ه ــزی اثربخ ــت و برنامه ری ــور مدیری ــه منظ ب

ــت. ــده اس ــان آم ــا مخاطب ــاس ب ــه تم ــر نقط ــک ه ــه تفکی ــنهادی ب پیش
ایــن ســند یــک پیشــنهاد کلــی می باشــد کــه در جهــت معرفــی امکانــات و خدمــات آژانــس طــرح ایــده آمــاده شــده 
اســت، پــس از دریافــت بازخورد هــای کارفرمایــان، فایــل نهایــی بــر اســاس محصــول، خدمــت و یــا پیــام کارفرمــا 

ــردد. ــه می گ ــده و ارائ ــازی ش ــن شخصی س ــه مخاطبی ب

خاصه مدیریتی
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EXPERIMENTAL
MARKETING

آژانــس طــرح ایــده بــا درگیــر ســاختن مخاطبــان هــدف در برنامه هــای فــوق العــاده و شــگفت انگیز، برنــد معنــاداری 
را بــرای شــرکت هــا خلــق مــی  کنــد.

ــخصی،  ــتقیم و ش ــور مس ــا به ط ــت ت ــان اس ــایند در مخاطب ــاس خوش ــن احس ــده، برانگیخت ــرح ای ــس ط ــز آژان تمرک
پیــام برنــد مــورد نظــر را تجربــه و معنــا کننــد.

ایــن روزهــا فضاهــای مختلــف پــر از احساســات ناخوشــایند و منفــی اســت، حــال اگــر برنــدی بــرای یــک رویــداد 
مثبــت ماننــد بازگشــت بــه مدرســه برنامــه ای متمایــز داشــته باشــد بازخوردهــای مثبتــی از مخاطبیــن خواهــد گرفــت 

ــراد ثبــت می شــود. ــن اف ــرای ای و خاطــره ای بســیار شــیرین ب
ــا  ــر خــودآگاه و ناخــودآگاه ذهــن م ــی ب ــرد و به یادماندن ــن خاطــرات شــیرین، منحصربه ف ــا اســتفاده از همی ــا ب برنده

ــد. ــاهی می کنن پادش
ماموریــت و چشــم انــداز طــرح ایــده ایجــاد چنیــن خاطــرات شــیرین و منحصــر بــه فــردی متناســب بــا برنــد بــرای 
ــی  ــای بازاریاب ــرای پروژه ه ــا و اج ــت ایده ه ــده کیفی ــن کنن ــس، تضمی ــاله آژان ــه س ــه ن ــه رزوم ــت ک ــان اس مخاطب

تجربــی اســت.

معرفی آژانس طرح ایده
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کمپین های BTL بازگشت به مدرسه:
ــام  ــاندن پی ــرای رس ــد ب ــوای هدفمن ــا محت ــای BTL ب ــرای کمپین ه ــی و اج ــت طراح ــده، قابلی ــرح ای ــس ط  آژان
ــا برنــد شــما را دارد. ایــن کمپین هــا می تواننــد                       کمپیــن در راســتای ایجــاد تداعیــات فضــای بازگشــت بــه مدرســه ب
دربرگیرنــده خدماتــی چــون ســمپلینگ و پروموشــن، رویدادهــای خــاق، ایجــاد مجتــوای ویروســی جهــت انتشــار در 
فضــای مجــازی، طراحــی و ســاخت انــواع POSM، گــردش ســیار ون برنــدد شــده، برگــزاری رویدادهــای ســازمانی، 
فعالیــت هــای روابــط عمومــی، دیجیتــال مارکتینــگ، اســتفاده از تکنولوژی هــای روز دنیــا جهــت تبلیغــات و ســاخت و 
ارائــه هدایــای خــاص تبلیغاتــی اســت کــه همگــی زیــر چتــر پیــام کمپیــن شــما طراحــی، ســاخت و اجــرا می شــوند.

سرویس های آژانس متناسب با کمپین های بازگشت به مدرسه
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سرویس های آژانس متناسب با کمپین های بازگشت به مدرسه

رویداد خاق:
 دپارتمــان خاقیــت و ایده پــردازی آژانــس طــرح ایــده آمادگــی خــود را 
ــا محوریــت  جهــت طراحــی رویدادهــای خــاق بــرای شــروع مــدارس ب
معرفــی محصــول در راســتای اســتراتژی پیــام شــما اعــام مــی دارد. پس 
از دریافــت بریــف محصــول، جلســات ایده پــردازی برگــزار شــده و کمپیــن 
ــی،  ــو، قرعه کش ــت، رودش ــر ایون ــی نظی ــا ابزارهای ــا ب ــب ب ــه متناس خاق
ــال  ــی، دیجیت ــای فیزیک ــمپلینگ، بازی ه ــابقه، س ــش و مس ــن، همای جش

و... تهیــه مــی گــردد.
فضــای در نظــر گرفتــه شــده بــرای ایونــت هــا، لــوازم اســتفاده شــده و 
هدایایــی کــه ارائــه می شــود همگی متناســب بــا برنــد، مخاطــب و پیــام 

ــوند. ــرا می ش ــی و اج ــما طراح ــه ش ــه مدرس ــت ب بازگش
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ــی  ــام تبلیغات ــه اق ــاخت و ارائ ــی، س طراح
 :)POSM(

ــودن  ــر نم ــا درگی ــب ب ــام متناس ــن اق ای
ــد را  ــام برن ــان، پی ــه مخاطب ــواس پنج گان ح
ــا  ــا ب ــد، م ــه طــور اثربخــش انتقــال می دهن ب
طراحــی، ســاخت و نصب POSM هــای جذاب 
و متناســب بــا مخاطــب و محتــوای موردنظــر 
ــت  ــای بازگش ــن فض ــر گرفت ــن و در نظ کمپی
بــه مدرســه، پیــام شــما را بــه بهتریــن شــکل 

ــم. ــت می کنی ــب ثب ــن مخاط در ذه

سرویس های آژانس متناسب با کمپین های بازگشت به مدرسه
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سمپلینگ و پروموشن:
 مــا بــا ابــداع کاربردی تریــن ابــزار بــرای ســمپلینگ و داشــتن نیروهــای 
متخصــص بــرای پرومــوت محصــول به صــورت کامــا حرفــه ای ســمپلینگ 
محصــوالت شــما را بــه نوعــی منحصــر بــه فــرد کــه متناســب بــا زمــان 
بازگشــت بــه مدرســه باشــد بــه مخاطــب ارائــه می دهیــم. مــا همچنیــن 
ــرورش،  ــوزش  و  پ ــده از وزارت آم ــذ ش ــای الزم و اخ ــتن مجوزه ــا داش ب
ــم  ــام می دهی ــز انج ــدارس نی ــل م ــاز را داخ ــوالت مج ــمپلینگ محص س
ــورت  ــه ص ــوزان و ب ــا دانش آم ــاط ب ــکان ارتب ــتقیم ام ــور مس ــا به ط ت

ــم. ــرای شــما فراهــم کنی غیرمســتقیم والدیــن را ب

سرویس های آژانس متناسب با کمپین های بازگشت به مدرسه
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گردش سیار ون برندد شده:
 گفتنــی اســت حرکــت ونــی کــه بــا توجــه بــه برنــد شــما و فضــای بازگشــت بــه مدرســه طراحــی شــده توجــه مخاطبــان 
ــد  ــه دی ــما را ب ــن ش ــام کمپی ــد و پی ــما می باش ــات ش ــرای تبلیغ ــیار ب ــوردی س ــورت بیلب ــه ص ــوده و ب ــب نم ــادی را جل زی
مخاطــب می رســاند. گــروه پروموترهــای حرفــه ای درهنــگام توقــف ون در نقــاط پرتــردد نیــز باعــث ایجــاد جذابیــت بصــری 

ــان می شــود. ــد در ذهــن آن ــه محصــول شــما موجــب مانــدگاری بیشــتر برن ــه نمون ــا ارائ در مخاطبــان شــده و ب

سرویس های آژانس متناسب با کمپین های بازگشت به مدرسه
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هدایای تبلیغاتی:
ــی  ــی اختصاص ــا طراح ــه ب ــت ک ــر گرف ــن در نظ ــام کمپی ــا پی ــب ب ــی را متناس ــت هدیه های ــی بایس ــن م ــر کمپی ــرای ه  ب
ــه  ــی شــوند. هدی ــه م ــه مدرســه تهی ــا فضــای بازگشــت ب ــردی و متناســب ب ــه شــکلی جــذاب و کارب ــد شــما ب ــرای برن ب
مناســب و جــذاب مــی توانــد جــزو وســایل شــخصی و یــا در مــکان هــای مــورد عاقــه مخاطــب قــرار گیــرد کــه ایــن اتفــاق                  

ــوب می شــود. ــما محس ــد ش ــرای برن ــغ ب ــن تبلی ــودی خــود بهتری ــه خ ب

سرویس های آژانس متناسب با کمپین های بازگشت به مدرسه
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مرچندایزینگ: 
اگــر شــما محصــول مرتبــط بــا تحصیــل دانش آمــوزان 
ــد  ــد برن ــا می خواهی ــد قطع ــه می دهی ــدارس را ارائ و م
ــگاه  ــر در فروش ــر حاض ــای دیگ ــن برنده ــما در بی ش
ــروش  ــهم ف ــا س ــود ت ــده ش ــکل دی ــن ش ــه بهتری ب
بیشــتری از محصــوالت را داشــته باشــید. مــا چیدمــان 
محصــوالت شــما را طبــق اســتانداردهای ایــن ســطح 
ــدن  ــده ش ــر دی ــه بهت ــه هرچ ــا ب ــم ت ــام می دهی انج

ــم. ــک کنی ــا کم ــروش آنه ــما و ف محصــوالت ش

سرویس های آژانس متناسب با کمپین های بازگشت به مدرسه
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برگزاری ایونت:
ــده آمادگــی  ــس طــرح ای ــردازی آژان ــت و ایده پ  دپارتمــان خاقی
خــود را جهــت طراحــی ایونت هــای معرفــی محصــول، ارتبــاط بــا 
ــازی و ســرگرمی و...  در راســتای اســتراتژی  ــن هــدف، ب مخاطبی
ــول،  ــف محص ــت بری ــس از دریاف ــی دارد. پ ــام م ــما اع ــام ش پی
ــا محتــوای پیــام  جلســات ایده پــردازی برگــذار شــده و ایونتــی ب

کمپیــن تهیــه مــی گــردد.
فضــای در نظــر گرفتــه شــده بــرای ایونــت هــا، لــوازم اســتفاده 
ــد،  ــا برن ــب ب ــود همگی متناس ــه می ش ــه ارائ ــی ک ــده و هدایای ش
ــرا  ــی و اج ــما طراح ــه ش ــه مدرس ــت ب ــام بازگش ــب و پی مخاط

می شــوند.

سرویس های آژانس متناسب با کمپین های بازگشت به مدرسه
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روابط عمومی: 
ــدرت  ــی، ق ــکار عموم ــانه ها و اف ــا رس ــر ب ــاط موث ارتب
و                    داد  اختیارتــان قــرار خواهــد  را در  اذهــان  هدایــت 
بــا بهره گیــری از آن می تــوان در صحنــه ی رقابــت، پیــروز 
ــازار  ــه تحــوالت ب ــرای واکنــش ب ــدان شــد. آمادگــی ب می
ــه  ــد ک ــی ده ــان م ــانه ای، نش ــای رس ــق فعالیت ه از طری
برنــد چقــدر چــاالک و کارآمــد اســت و هرچــه ایــن ارتبــاط 

موثرتــر باشــد، تاثیرگــزاری عمیق تــر می شــود. 
ــای  ــانه ه ــا رس ــر ب ــاط موث ــتن ارتب ــا داش ــده ب ــرح ای ط
اثرگــذار توانایــی برپایــی کمپیــن هــای موثــر در راســتای 
اهــداف و پیــام کمپیــن شــما را متناســب بــا پیام بازگشــت 

بــه مدرســه دارد.

سرویس های آژانس متناسب با کمپین های بازگشت به مدرسه
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دیجیتال مارکتینگ:
 حضــور و فعالیــت در فضــای مجــازی و اینترنــت نیازمنــد تغییــر           

ــدم  ــد. ع ــی باش ــتریان م ــا مش ــل ب ــی و تعام ــای بازاریاب ــتراتژی ه اس

حضــور در ایــن فضــا در عصــر حاضــر، بــه معنــای نبــود برنــد در اذهــان 

مصرف کننــده اســت. ابزارهــای متعــدد حضــور در فضــای دیجیتــال دســت 

برندهــا را بــرای دســتیابی بــه مخاطبــان بــاز کــرده و رابطــه را تبدیــل بــه 

ارتباطــی دو جانبــه و بیســت و چهــار ســاعت نمــوده اســت. ایــن ابزارهــا 

بــدون محتــوای مناســب کارآمــدی الزم را ندارنــد. مــا در طــرح ایــده ایــن 

ــاق  ــای خ ــق کمپین ه ــب را از طری ــوای مناس ــا محت ــم ت ــکان را داری ام

ــای  ــای فض ــی ابزاره ــری از تمام ــا بهره گی ــپس ب ــرده و س ــی ک طراح

ــورت  ــه ص ــد را ب ــام برن ــر و پی ــا منتش ــن فض ــن  را در ای ــال، کمپی دیجیت

ــم.  ــل نمایی ــه ذهــن مشــتری منتق اثربخــش ب

سرویس های آژانس متناسب با کمپین های بازگشت به مدرسه
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استفاده از تکنولوژی های روز دنیا جهت تبلیغات: 
ــتری      ــت بیش ــتری اهمی ــا مش ــاط ب ــل و ارتب ــه روز تعام روز ب
ــاط را  ــن ارتب ــراری ای ــوژی برق ــرفت تکنول ــد، پیش ــی یاب م
ــیرهای  ــوان مس ــی ت ــتفاده از آن م ــا اس ــوده و ب ــان تر نم آس
ــود.  ــم نم ــاط فراه ــن ارتب ــرای ای ــری ب ــش و خاقانه ت اثربخ
ــا بهره گیــری  ــا ب مــا در طــرح ایــده ایــن امــکان را داریــم ت
از ابزارهــای نویــن و جدیدتریــن تکنولــوژی هــای روز، 
ــد را  ــان برن ــا مخاطب ــم ت ــی کنی ــاق طراح ــای خ کمپین ه
غافــل گیــر کــرده و پیــام برنــد را بــه ذهــن مشــتری منتقــل 

ــم.  نمایی

سرویس های آژانس متناسب با کمپین های بازگشت به مدرسه
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هدف اصلی: 
ترویج محصوالت برند و یا خدمات موردنظر در هنگام شروع مدارس در نقاط تماس پیشنهادی

اهداف فرعی:
   افزایش آگاهی از برند نزد مخاطبان هدف

   افزایش شناخت از برند نزد مخاطبان هدف
   افزایش عاقه مخاطبان هدف نسبت به برند

   ایجاد تجربه ای خوش آیند در مخاطبان هدف 
   تولید محتوا برای انتشار و تعامل در شبکه های اجتماعی

   افزایش فروش محصوالت شما 

اهداف برنامه
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مخاطبان اصلی:
دانش آموزان

گروه سنی 6 تا 18 سال
مخاطبان فرعی:

   والدین دانش آموزان
ــب  ــد مخاط ــن می توانن ــر والدی ــر ب ــق تاثی ــتقیم و از طری ــتقیم و غیرمس ــور مس ــه ط ــوزان ب ــش آم ــوزان: دان    دانش آم
ــدف               ــه ه ــت. جامع ــان هس ــروه از مخاطب ــن گ ــر روی ای ــرای تاثی ــان ب ــن زم ــدارس بهتری ــروع م ــند و ش ــما باش ــد ش برن
دانــش آمــوزان در کشــور مــا شــامل حــدود 14 میلیــون دانش آمــوز و 28 میلیــون والدیــن آنهــا می باشــد. در ادامــه نمــودار 
منتشــر شــده نشــان می دهــد زمــان بازگشــت بــه مدرســه یکــی از بکرتریــن زمــان هــا بــرای ســرمایه گذاری در بازاریابــی 

و برندینــگ شماســت.

مخاطبان هدف
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همانطــور کــه گفتــه شــد مخاطــب اصلــی مــا دانش آمــوزان و مخاطــب فرعــی مــا والدیــن آنهــا هســتند. ایــن خانواده هــا 
عمومــا زمــان آخــر تابســتان و قبــل از شــروع مــدارس را بــرای تفریــح و خریــد اختصــاص مــی دهنــد کــه بخــش زیــادی از 
ایــن خریــد مرتبــط بــا شــروع مــدارس خواهــد بــود. از ایــن رو نقــاط زیــر بــه عنــوان نقــاط اصلــی ارتبــاط بــا ایــن دســته 

از مخاطبــان پیشــنهاد مــی شــود:
  فروشگاه لوازم تحریر و شهر کتاب ها

  کاس ها و نقاطی که دانش آموزان اوقات فراغت خود را می گذارنند.
   شهربازی و پارک 

   فروشگاه زنجیره ای
   مراکز خرید

نقاط تماس قبل از شروع مدارس
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تقریبــا همــه دانش آمــوزان بــرای شــروع مــدارس لــوازم تحریــر جدیــد خریــداری می کننــد. فروشــگاه های لــوازم تحریــر 
و شــهر کتاب هــا نقــاط اصلــی تهیــه لــوازم تحریــر مــی باشــند. پیشــنهاد می کنیــم از خدمــات زیــر بــرای هــر چــه بیشــتر 

دیــده شــدن محصــوالت و برنــد خــود توســط مخاطبــان در ایــن نقــاط اســتفاده کنیــد.
   سمپلینگ و پروموشن

POSM طراحی و ساخت انواع   
   مرچندایزینگ

حتــی در صورتــی کــه محصــوالت شــما بــه طــور مســتقیم مرتبــط بــا دانــش آمــوزان نیســتند، می توانید بــا ارائــه ســمپلینگ 
در حوالــی ایــن نقــاط تعامــل خوبــی بیــن برنــد و مخاطبانتــان برقــرار کنید.

فروشگاه لوازم تحریر و شهر کتاب ها
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پارک هــا و شــهربازی ها یکــی از گزینــه هــای اصلــی بــرای تفریــح و لــذت بــردن از تعطیــات هســتند و خانــواده هــا بــرای 
ــی داشــته  ــه خوب ــار هــم تجرب ــا در کن ــد ت ــه می کنن ــن فضــا مراجع ــه ای ــح ب ــازی و تفری ــان خــوب و حــس ب داشــتن زم
باشــند. از فضــای بــاز ایــن نقــاط بــرای برگــزاری مســابقات و بــازی هــای جــذاب اســتفاده کنیــد. قطعــا توجــه مخاطــب 
بــه ســمت شــما جلــب مــی شــود و عــاوه بــر دیــده شــدن برنــد شــما توســط مخاطبــان زیــاد در همــان محــل، می توانیــد 
نمونــه محصــول خــود را نیــز بــه آنهــا ارائــه دهیــد. همچنیــن بــا توجــه بــه جــذاب بــودن ایونت هــای خــاق بــرای همــه 

افــراد، تهیــه ویدیــو از ایــن رویدادهــا و انتشــار آن کمپیــن شــما را بــه دیــد تعــداد زیــادی از مخاطبــان مــی رســاند.
   رویداد خاق و تولید محتوای ویروسی و انتشار در فضای مجازی

   هدایای تبلیغاتی
   سمپلینگ و پروموشن

   استفاده از تکنولوژی های روز دنیا جهت ترویج و انتقال پیام
   گردش سیار ون برندد

پارک، شهربازی
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بــرای شــروع مــدارس لــوازم تحریــر، پوشــاک، کیــف، کفــش و اقــام متنــوع دیگــری مــورد نیــاز اســت. بــه فروشــگاه های 
زنجیــره ای فکــر کــرده ایــد؟ فروشــگاه هایی کــه بــا مراجعــه بــه آن بخــش اعظــم خریــد خــود را می توانیــد انجــام دهیــد. 
ــان  ــن زم ــود. از ای ــتر می ش ــی بیش ــگاه ها خیل ــن فروش ــه ای ــه ب ــاه مراجع ــهریور م ــع ش ــدارس و در واق ــروع م ــان ش زم
بــرای برقــراری تعامــل خــوب بــا مخاطــب خــود اســتفاده کنیــد. آژانــس طــرح ایــده بــا ارائــه خدمــات زیــر در ایــن نقــاط 

در خدمــت شــما خواهــد بــود.
   سمپلینگ و پروموشن

    رویداد خاق و تولید محتوای ویروسی و انتشار در فضای مجازی
   هدایای تبلیغاتی

   مرچندایزینگ برای محصوالت مرتبط
)POSM( طراحی، ساخت و ارائه اقام تبلیغاتی   

   استفاده از تکنولوژی های روز دنیا جهت ترویج و انتقال پیام

 فروشگاه های زنجیره ای



31

TARH IDEH | PROMOTION PROPOSAL DURING BACK TO SCHOOL

بــاال رفتــن فــروش محصــوالت در اواخــر تابســتان نشــان می دهــد میــزان مراجعــه بــه مراکــز خریــد هــم در ایــن زمــان 
افزایــش می یابــد. بــا تجربــه ی زیــادی کــه در برگــزاری کمپین هــا در ایــن فضــا داریــم پیشــنهاد می کنیــم حتمــا ارتبــاط 
ــه  ــوری ک ــر به ط ــات زی ــه خدم ــا ارائ ــا ب ــد. م ــرار دهی ــود ق ــی خ ــه تبلیغات ــا در برنام ــن مکان ه ــان را در ای ــا مخاطبانت ب

ــان هســتیم. ــز باشــد همراهت ــه مدرســه نی ــده فضــای بازگشــت ب تداعی کنن
   سمپلینگ و پروموشن

   رویداد خاق و تولید محتوای ویروسی و انتشار در فضای مجازی
   هدایای تبلیغاتی

   استفاده از تکنولوژی های روز دنیا جهت ترویج و انتقال پیام

مراکز خرید
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ایــن روزهــا والدیــن بــرای آمــوزش، پــرورش و تفریــح فرزنــدان خــود زمــان زیــادی را صــرف مــی کننــد و پیــش از مدرســه 
در ایــام تابســتان و پــس از آن در طــول ســال تحصیلــی بــه ایــن مهــم توجــه زیــادی مــی کننــد. ایــن مــکان هــا بــرای 
هــدف قــرار دادن ذهــن دانــش آمــوزان و خانــواده هــای آنــان بســیار حائــز اهمیــت می باشــد. آژانــس طــرح و ایــده بــه 

ــه مخاطــب هــدف برســانید.  ــد را ب ــام برن ــا در ایــن مکان هــا کمپیــن هایــی در راســتای پی ــد ت شــما کمــک می کن
   سمپلینگ و پروموشن

 POSM   
   رویداد خاق و تولید محتوای ویروسی و انتشار در فضای مجازی

   هدایای تبلیغاتی
   برگزاری ایونت 

   روابط عمومی
   دیجیتال مارکتینگ

   استفاده از تکنولوژی های روز دنیا جهت ترویج و انتقال پیام

 کاس ها و نقاط اوقات فراغت دانش آموزان
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بیاییــد وارد مــدارس شــویم. معرفــی در مــدارس یکــی از روش هــای برندینــگ محصــول و تثبیــت آن در ذهــن مخاطبــان 
مــی باشــد.

ــت  ــن اس ــر ممک ــی دیگ ــرای برخ ــد و ب ــی باش ــده نهای ــد مصرف کنن ــودک می توان ــود ک ــوالت، خ ــی از محص ــرای برخ ب
مصرف کننــده نهایــی والدیــن باشــند امــا بــا تاثیــر زیــادی کــه کــودکان روی والدیــن دارنــد تاثیــر بــر کــودکان بــه صــورت 

غیــر مســتقیم روی کل خانــواده تاثیرگــذار خواهــد بــود.
در ادامــه پیشــنهادات آژانــس طــرح ایــده را بــرای زمــان بازگشــت بــه مــدارس مشــاهده می کنیــد. ضمــن اینکــه محتــوای 
کمپین هــای بازگشــت بــه مدرســه می توانــد بــا توجــه بــه محصــول مــورد نظــر بــا شناســایی مخاطــب آن بــرای مــدارس 

دخترانــه و یــا پســرانه و یــا مــدارس غیرانتفاعــی و دولتــی برگــزار شــود.

مدارس
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خدمات آژانس طرح و ایده برای کمپین های بازگشت به مدرسه در یک نگاه
   رویداد خاق و تولید محتوای ویروسی و انتشار در فضای مجازی

   سمپلینگ 
   هدایای تبلیغاتی

   کمپین های فرهنگی و مسئولیت اجتماعی:
مــدارس محــل آمــوزش هســتند و کمــک بــه آمــوزش فرهنگــی آنهــا هــر چقــدر کوچــک می توانــد بــه فرهنــگ ســازی در 
کل جامعــه کمــک کنــد و همینطــور کمــک بــه برندینــگ شــما بــا انتشــار ویدیوهــای مربــوط بــه ایــن دســته از کمپین هــا و 

ــد. ــا می باش ــن آنه ــوزان و والدی ــود دانش آم ــذاری روی خ تاثیرگ
ــد  ــا می توان ــن کمپین ه ــرای ای ــدارس ب ــردی و بهداشــت م ــه بهداشــت ف ــوط ب ــی مســائل مرب ــوزان ابتدای ــرای دانش آم ب
مــورد توجــه قــرار گیــرد و بــرای دانش آمــوزان متوســطه بــا توجــه بــه اینکــه در ســنین نوجوانــی قــرار دارنــد کمپین هایــی 
ــز  ــی ایــن ســن حائ ــا محوریــت دغدغه هــای اصل ــا والدینشــان و در کل ب ــرای خــود دانش آمــوزان ی ــا محــور مشــاوره ب ب
اهمیــت می باشــد. آژانــس طــرح و ایــده بــه شــما کمــک می کنــد تــا از ایده هــای خاقانــه بــرای برگــزاری ایــن کمپین هــا 

اســتفاده کنیــد.
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