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تمرکز آژانس طرح ایده،
برانگیختن احساس خوشایند در مخاطبان است
و برندها با تکیه بر همین احساس خوشایند، بر
اثرگذار هستند. ناخودآگاه ذهن ما  خودآگاه و 

آژانس طرح ایده
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فرصت بزرگ تبلیغات نوروزى
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درست  مخاطب،  ذهن  در  ماندگارى  براى  لحظات  بهترین  از  یکى 
زمانى است که افراد به دور از دغدغه هاى روزمره خود، سرگرم شادى 

و نشاط هستند.
در روزهاى پایانى سال روح سرزندگى و شادمانى در جامعه جریان دارد 
و با ورود به ایام نوروز این فضاى سرشار از نشاط به اوج خود خواهد 

رسید و زمینه ساز ماندگارى تبلیغات در ذهن مخاطبان خواهد بود.



همه کشور
زیر چتر تبلیغات نوروز
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تنها با تبلیغات در چندشهر پرتردد نوروزى،
کل کشور را زیر چتر تبلیغات خود ببرید مردم استان هاى کوچک 
و حاشیه اى در روزهاى دیگر سال کمتر با تبلیغات برندهاى بزرگ 

مواجه خواهند  شد.
برندها در نوروز با سفر این افراد به شهرهاى گردشگرى توریستى، 

به جامعه بزرگ ترى از مخاطبان هدف دسترسى پیدا مى کنند.



شهرهاى توریستى پیشنهادى
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بهار تبلیغات در ایام نوروز
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تعداد مسافران در نوروز 98، بر اساس گزارشات ایرنا،
بیش از 10 میلیون نفر بوده که این تعداد مسافر جامعه
بین تبلیغات محسوب مى شود. در  براى  بزرگى  هدف 
استان هاى نوروزى، موارد زیر بیشترین بازدید نوروزى

را به خود اختصاص مى دهند:

مازندران، خراسان رضوى، فارس، مناطق آزاد، اصفهان،
خوزستان، خراسان جنوبى، گیالن و یزد 



سرویس هاى پیشنهادى
متناسب با عید نوروز
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9

BTL کمپین

سمپلینگ و پروموشنرویداد خالق
.  گردش ون برندد

.  بالون و سینى همراه

POSM طراحى و ساخت اقالم

سرویس هاى پیشنهادى آژانس
متناسب با عید نوروز

 BTL طرح ایده با سال ها تجربه، توانایى ارائه تمامى سرویس هاى تبلیغاتى
را در قالب کمپین و یا به صورت جداگانه در راستاى پیام برند دارا مى باشد.



کمپین خالق
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تجربه ثابت نموده که بکارگیرى چندین سرویس تبلیغاتى با محوریت پیامى
واحد و در قالب کمپین، خودآگاه و ناخودآگاه ذهن را به میزان زیادى با خود 

همراه مى سازد و در ذهن ماندگار مى ماند. 
اگر به دنبال القاى محوریت پیام برند به صورت همه جانبه هستید، ما در
طرح ایده براى شما کمپینى خالقانه و در بستر فضاى نوروز، به صورت

تعاملى طراحى و اجرا مى کنیم.



رویداد خالق
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دپارتمان خالقیت و ایده پردازى آژانس طرح ایده آمادگى خود را جهت 
طراحى رویدادهاى خالقانه ایام نوروز با محوریت پیام برند اعالم مى دارد.



سمپلینگ و پروموشن
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لوکیشن هاى  شناسایى  با  ایده  طرح  آژانس 
توریستى گردشگرى پرتردد در نوروز و با در اختیار 
متخصص،  و  دیده  آموزش  نیروهاى  داشتن 
پیام  راستاى  در  را  محصول  پروموت  و  سمپلینگ 

برند به صورت کامال حرفه اى ارائه مى دهد.
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گردش ون برندد شده
گردش ون برندد شده با محوریت پیام برند و متناسب با فضاى نوروز، در 
لوکیشن هاى گردشگرى توریستى، توجه بسیارى را به خود جلب مى نماید 

و به صورت بیلبوردى سیار براى برند تبلیغات انجام مى دهد.
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بالون و سینى همراه

تبلیغات را در هر لوکیشنى داریم، حتى در مکان هایى  ما توانایى 
سیار  ون  یا  و  ثابت  کانتر  از  استفاده  امکان  ازدحام،  دلیل  به  که 
ایده  طرح  آژانس  کرده ایم.  فراهم  تبلیغات  فرصت  ندارد،  وجود 
بالون هاى همراه و سینى سمپل را ثبت  ایران  بار در  اولین  براى 
صنعتى نموده و در راستاى معرفى محصول برند استفاده مى نماید.



POSM طراحى اقالم

15

و  برند  پیام  با  متناسب  طراحى  با  تبلیغاتى  اقالم 
ذهن  نمودن  درگیر  هدف  با  و  نوروز  عید  فضاى 
قابل  خالقانه اى  و  مختلف  اشکال  در  مخاطب، 

ساخت مى باشند. 
این اقالم در روزهاى پایانى سال طراحى و ساخته 
مى شوند و در ایام نوروز در لوکیشن هاى مورد نظر 

نصب مى گردند.



لوکیشن هاى پیشنهادى
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آژانس طرح ایده با سال ها تجربه موثر تبلیغات در ایام نوروز و هم چنین
حجم باالى بازدید مسافران از این لوکیشن ها، مراکز گردشگرى و تجارى 
پرترددى را جهت انجام تبلیغات BTL و برقرارى تعامل موثر با مخاطبان 

هدف برند معرفى مى نماید.
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مشهد

شهربازى ملت
پروما

هایپرمى
مجتمع تجارى و تفریحى آسمان

مجتمع تجارى آرمان
شهربازى هپیلند مشهد

سرزمین عجایب در الماس شرق مشهد
طرقبه

مجتمع تجارى زیست خاور
برج تجارى آرمیتاژ

سرزمین موج هاى آبى
مجتمع تجارى الماس شرق

شاندیز
پارك جنگلى وکیل آباد

باغ ملى مشهد
کوهسنگى

شیراز

سعدیه
باغ عفیف آباد
تخت جمشید
ارگ کریمخان
باغ نارنجستان

باغ دلگشا

مجتمع تجارى خلیج
مجتمع تجارى آفتاب

باغ ارم
حافظیه

مجتمع تجارى ستاره شرق
روستاى قالت
باغ جهان نما
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گیالن

مرکز خرید گلسار رشت
تله کابین الهیجان
شیطانکوه الهیجان

ماسوله

منطقه آزاد بندرانزلى
ساحل حاجى بکنده

بلوار بندرانزلى
جواهردشت رودسر

مازندران

مجتمع هتل نارنجستان
برج هاى عظیم زاده

شهرك ساحلى خزرشهر
خانه دریا

منطقه تفریحى توریستى کوچینى
پارك جنگلى نور مازندران

جنگل الیمستان آمل
آبشار آب پرى رویان

منطقه گردشگرى نمک آبرود
مجتمع تجارى تفریحى اکسین

مجتمعهاى تجارى بابلسر
منطقه ساحلى پالژحسینى

مجتمع تجارى پاناروما سلمان شهر
دریاچه چورت

جنگل هاى دوهزار
منطقه تفریحى الندان سارى
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تهران

ارگ تجارى تجریش
پاساژ کوروش

مجتمع تجارى میالد نور
پاالدیوم

مجتمع تجارى تفریحى تیراژه
مجموعه تفریحى ورزشى چمران

برج میالد
بوستان آب و آتش

باملند
دریاچه چیتگر

مجتمع تجارى روشا
مرکز خرید گالریا

اصفهان

مرکز خرید پارك
سى وسه  پل
پل خواجو

مرکز خرید جلفا

سیتى سنتر اصفهان
مجتمع تجارى ارکیده

کوه صفه
مرکز خرید کوثر

تبریز

روستاى توریستى کندوان
مجتمع تجارى جواهر تبریز
مجتمع تجارى الله پارك
مجتمع تجارى ستاره باران

عمارت ایل گلى
میدان تربیت تبریز
مرکز خرید اطلس

رشیدیه
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کیش

پردیس 2
مریم

مجتمع تجارى سارینا 1
پارك ساحلى مرجان

مجموعه آواز خلیج فارس
کشتى یونانى کیش

پالژ و کلوپ بانوان جزیره کیش
مرکز تفریحات دریایى کیش

مرکز تجارى کیش
دامون ساحلى
بازار پردیس 1
دلفیناریوم کیش

بازار مروارید
اسکله تفریحى کیش
شهر زیرزمینى کاریز
تم پارك آبى اوشن



فرودگاه بین المللى امام خمینى
ترمینال بیهقى آرژانتین
فرئدگاه بین المللى تبریز
ترمینال کاوه اصفهان

فرودگاه بین المللى مهرآباد
فرودگاه بین المللى شیراز

فرودگاه بین المللى جزیره کیش
فرودگاه بین المللى مشهد

مجتمع هاى بین راهى

مجتمع هاى زنجیرهاى مارال ستاره
سراى گردشگرى آفتاب درخشان صحرا

سراى گردشگرى زیتون

سراى گردشگرى مهروماه
مجتمع توریستى مهتاب

سراى گردشگرى خورشید اردهال کاشان
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فرودگاه ها و ترمینال ها
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برخى از مشتریان نوروزهاى گذشته
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- (1398) -- (1398) - - (1398) - - (1398) - - (1398) - - (1398) -

- (1397) - - (1397) -

- (1396) - - (1395) - - (1395) -
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بدون محدودیت بیندیشید
بدون محدودیت اجرا مى نماییم
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