


ــده. ــی نمان ــی باق ــدارس فرصت ــایی م ــا بازگش ت
بــرای اســتفاده از ایــن فرصــت فکــری کرده ایــد؟



مــا در طــرح ایــده با 9 ســال ســابقه تخصصــی در تبلیغــات BTL، یکی 
از پیشــتازان ایــن عرصــه هســتیم. مشــتریان مــا برندهایــی هســتند 
ــت  ــد و کیفی ــه می نماین ــان توج ــا مخاطب ــر ب ــاط موث ــه ارتب ــه ب ک
ــت دارد. ــا اهمی ــرای آن ه ــه ب ــه بودج ــتفاده بهین ــرا و اس ــاال در اج ب

معرفی آژانس





ــرای  ــان ب ــن زم ــن دوره بهتری ــت و ای ــک اس ــدارس نزدی ــایی م ــل بازگش فص
برقــراری ارتبــاط موثــر بــا دانــش آمــوزان می باشــد. والدیــن اقــام مــورد نیــاز 
 Back to School فرزنــدان دانــش آمــوز خــود را خریــداری می کنند.کمپیــن
ــبد  ــا در س ــن فض ــری ار ای ــا بهره گی ــا ب ــت ت ــرای برندهاس ــبی ب ــت مناس فرص

ــد.  ــرار گیرن ــوزان ق ــش آم ــن و دان ــد والدی خری

چرا Back to School فرصت مناسبی برای برندهاست؟



 Back اواخــر تابســتان بهتریــن زمــان بــرای طراحــی و اجــرای کمپیــن
to School می باشــد. مــا در طــرح ایــده بــا در اختیــار داشــتن 6ســال 
آمادگــی الزم جهــت  ایــن ســال ها  تجربــه حضــور در مــدارس در طــی 
ــم. ــا آن داری ــب ب ــترهای متناس ــدارس و بس ــات BTL را در م ــه خدم ــه کلی ارائ

برگزاری کمپین
رویداد خاق
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گردش ون برندد شده
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کمپیــن BTL دربرگیرنــده خدمــات متنوعــی از جملــه ســمپلنگ و پروموشــن، 
رویــداد خــاق، اقــام تبلیغاتــی در نقطــه فــروش و ... می باشــد کــه 
بــا یــک پیــام واحــد و طراحی هــای یکپارچــه مخاطــب هــدف را بــه 
صــورت همــه جانبــه درگیــر می کنــد. تجربــه ثابــت نمــوده تبلیغــات 
ــان فراهــم می ســازند،  ــرای مخاطب ــذاری را ب ــه فضــای تاثیرگ ــه ای ک خاقان
از اثرگــذاری باالیــی بــر ذهــن مخاطبــان برخــوردار هســتند. کمپیــن 
Back to School طــرح ایــده بــا ایجــاد فضایــی تاثیرگــذار و ارائــه 
ســرویس های یکپارچــه، در برگیرنــده خدمــات متنــوع BTL می باشــد.

برگزاری کمپین



رویدادهــای خاقانه همــواره مخاطب 
را هیجــان زده می نمایــد و در اعمــاق 
ذهــن مخاطــب نفــوذ می کند. شــروع 
ــبی  ــت مناس ــدارس فرص ــل م فص
بــرای اجــرای یــک رویداد خــاق در 
ــدارس و براســاس  بســتر فضــای م
محوریــت پیــام برنــد می باشــد. 

رویداد خاق

همایــش ایونت     
مســابقه رودشو   
قرعه کشی                بازی های فیزیکی

جشن    



مــا بــا چندین ســال تجربــه حضــور در مدارس 
ــار  ــن در اختی ــتان ها، هم چنی ــران و شهرس ته
داشــتن نیروهــای آمــوزش دیــده جهــت 
پرومــوت نمونه محصــوالت مجاز، ســمپلینگ و 
پروموشــن محصــوالت برندهــا را بــه بهتریــن 

ــم.  ــام می دهی ــام انج ــن ای ــو در ای نح

سمپلینگ و پروموشن





طراحــی و ســاخت POSM متناســب بــا 
فضــای مــدارس و مبتنــی بــر روح برنــد، هنــر 
ــود.  ــوب می ش ــب محس ــا مخاط ــاط ب ارتب
ــواع  ــاخت ان ــت س ــده قابلی ــرح ای ــا در ط م
دنگلــر، وابلــر، اســتیکر، شــلف تاکــر، ســاخت 
پودیــوم و ... را متناســب بــا فصــل مــدارس و 
پیــام برنــد داریــم و آن هــا را در نقــاط تمــاس 

ــم. ــب می نمایی ــب نص مناس

POSM طراحی و ساخت



حرکــت یــک ون کــه متناســب بــا پیــام برنــد و فضــای شــروع مــدارس برندد شــده 
ــوزان حرکــت  ــش آم ــدارس و دان ــا فضــای م ــط ب ــردد مرتب و در لوکیشــن های پرت
ــر  ــد. عــاوه ب ــغ می نمای ــد تبلی ــرای برن ــوردی ســیار ب ــه صــورت بیلب ــد، ب می نمای
ــت  ــراه جه ــینی هم ــون و س ــراه بال ــه هم ــن ون، ب ــا در ای ــور پروموتره ــن حض ای
پرومــوت محصــول بــه دلیــل جذابیــت بصــری توجــه مخاطبــان زیــادی را بــه خــود 

ــد.  ــب می نمای جل

گردش ون برندد شده



اگــر جــزو آن دســته از برندهایــی هســتید کــه بــه دیــده شــدن محصــول 
خــود در قفســه فروشــگاه ها اهمیــت می دهیــد، مــا در طــرح ایــده 
چیدمــان محصــول شــما را بــه همــراه اقــام مرتبــط بــا فضــای مــدارس و 
منطبــق بــر اســتانداردهای ایــن بخــش، بــه بهتریــن شــکل ممکــن انجــام 
می دهیــم و میــزان فــروش محصــول را در فروشــگاه ها تحــت تاثیــر قــرار 

می دهیــم. 

مرچندایزینگ
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ابتدایى

متوسطه اول
متوسطه دوم

ــر  ــون نف ــدودا 14 میلی ــوع ح ــال 98-99، در مجم ــوزان در س ــش آم ــداد دان تع
ــت. ــه اس ــش یافت ــته افزای ــال گذش ــه س ــبت ب ــداد نس ــن تع ــه ای ــد ک می باش

آمار دانش آموزان در سال تحصیلی 99-98
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ابتدایى

متوسطه اول
متوسطه دوم

ــزار  ــه و 538 ه ــزار مدرس ــه 96 ه ــک ب ــران نزدی ــر ای ــدارس در سرتاس ــداد م تع
می باشــد.  درس  کاس 

تعداد مدارس ایران در سال های گذشته



نقــاط تمــاس زیــر را جهــت برقــراری ارتبــاط موثــر بــا مخاطبــان در زمــان خریدهــای 
پیــش از آغــاز مــدارس و پــس از آغــاز مــدارس نیــز به صــورت زیــر  پیشــنهاد می نمائیم:

    مدارس
    محل کاس های تابستانی دانش آموزان

    کاسهای آموزشی بیرون از مدارس 
    شهربازی و پارک ها

    فروشگاه  های زنجیره ای
    مراکز خرید

    شهر کتاب و فروشگاه لوازم التحریر

پیشنهاد



محل الکس هاى
تابستانى دانش آموزان

 سمپلینگ
و پروموشن

 گردش
ون برندد

هدایاى
رویدادمرچندایزینگتبلیغاتى 

خالق
کمپین هاى
فرهنگى اجتماعى POSM

شهربازى و پارك ها

فروشاگه زنجیره اى

مراکز خرید

مدارس

و کتــاب  شــهر 
ــاگه هاى فروش
التحریــر لــوازم 




