ﺗﮭﯾﮫ ﺑروﺷور ﺷرﮐت
ﺑروﺷور ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد اوﻟﯾن ﭼﯾزی ﺑﺎﺷد ﮐﮫ در دﺳﺗرس ﯾﮏ ﻣﺷﺗری اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرد ،اﻣﺎ ﺑﺧﺎطر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ اﯾن ﺗﻧﮭﺎ ﺑﺧﺷﯽ
از ﯾﮏ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﮐﺎﻣل ارزﯾﺎﺑﯽ اﺳت .راھﮑﺎر ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺷﻣﺎ ھﻣﭼﻧﯾن از ﭼﯾزھﺎﯾﯽ ﭼون ﯾﮏ وب  -ﺳﺎﯾت ﺣﺎوی اطﻠﻼﻋﺎت ﻣﻔﯾد و
ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﻣطﻠﻊ ﮐﮫ ﺑﺗواﻧﻧد ﺑﮫ طور ﻣﺳﺗﻣر ﭘﺎﺳﺧﮕوی ھر ﮔوﻧﮫ ﺳؤال ﺑﺎﺷﻧد ،ﺑﮭره ﻣﯽ ﺑرد.
ﺣﺗﻲ اﮔر ﺗﻧﮭﺎ از طرﯾق اﯾﻧﺗرﻧت ﮐﺳب و ﮐﺎر اﻧﺟﺎم ﻣﯽ دھﯾد ،ﻻزم اﺳت ﮔﺎھﯽ ﯾﮏ ﺑروﺷور ﭼﺎﭘﯽ در اﺧﺗﯾﺎر ﻣﺷﺗری ﻗرار
دھﯾد .اﮔر ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾﺷﮕﺎه ﻣﺣﺻوﻻت ﺗﺟﺎری ﻣﯽ روﯾد و ﯾﺎ از ﺗﻠﻔن ﺑرای ﻓروش ﻣﺣﺻوﻻت اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻧﯾد ،از ﺷﻣﺎ
اﻧﺗظﺎر ﻣﯾرود ﮐﮫ ﯾﮏ ﺑروﺷور ﺗﺧﺻﺻﻲ ھﻣراه داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد.

ﮔرد آوری اطﻼﻋﺎت ﻻزم
ﻣﮭم اﺳت ﮐﮫ ﻗﺑل از ﺗﻣﺎس ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﺎﺷر ﯾﺎ طراح ﮔراﻓﯾﮏ ﺑرای ﺗﮭﯾﮫ ﺑروﺷورآﻣﺎدﮔﯽ ﻻزم داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد .ﺑرﺧﯽ از اطﻼﻋﺎﺗﯽ
ﮐﮫ در اﺧﺗﯾﺎر طراح  /ﻧﺎﺷر ﻣﯽ ﮔذارﯾد ،ﻋﺑﺎرﺗﻧد از :
•

ﺗﻌرﯾﻔﯽ از ﻣﺣﺻوﻻت و /ﯾﺎ ﺧدﻣﺎت

•

ﺗﻌرﯾﻔﯽ از ﺑﺎزار ﯾﺎ ﻣﺷﺗرﯾﺎن ﻣورد ﻧظر

•

طرﺣﯽ از ﻣزاﯾﺎی ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدی و ﻣﺷﮑﻼﺗﯽ ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﻗﺎدر ﺑﮫ ﺣل آن ھﺳﺗﯾد.

•

ﻣدارﮐﯽ دال ﺑر ﺗواﻧﺎﺋﯽ ھﺎی ﺗﺟﺎرت ،ﻣﺣﺻوﻻت و ﯾﺎ ﺧدﻣﺎت آن  :اﯾن ﻣدارک ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺷﺎﻣل ﺗﺟرﺑﮫ در طول ﺳﺎﻟﯾﺎن
 ،ﺷﻣﺎر ﻣﺷﺗرﯾﺎﻧﯽ ﮐﮫ از ﺧدﻣﺎت راﺿﯽ ﺑوده اﻧد  ،ﺗﺻدﯾق ﻧﺎﻣﮫ ھﺎ و ﺗوﺻﯾﮫ ﻧﺎﻣﮫ ھﺎ ﺷوﻧد.

•

اﻧﺗظﺎراﺗﯽ ﮐﮫ از ﺑروﺷوردارﯾد :ﻣﻌرﻓﯽ ﮐﺳب و ﮐﺎر ﺷﻣﺎ ، ،ﻣﻌرﻓﯽ ﻣﺣﺻوﻻت و ﺧدﻣﺎت ﺷﻣﺎ  ،ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ در
ﮔرﻓﺗن ﺳﻔﺎرﺷﺎت ،و ﻣﻧﺑﻊ ﺧوﺑﯽ ﺑرای ﯾﺎدآوری اطﻼﻋﺎت .

•

ھرﮔوﻧﮫ اﺳم و ﻋﻼﻣت ﺗﺟﺎری ﻣوﺟود ،ﺷﺎﻣل ﮐﺎرت ﺷرﮐت و وب-ﺳﺎﯾت ھﺎ ) ﺳﺑب ﺗﺿﻣﯾن اﺳﺗﻣرار ﻋﻼﻣت
ﺗﺟﺎری ﺷرﮐت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد(.

ﺗﺻﻣﯾم ﺑﮕﯾرﯾد ﮐﮫ در ﻣورد ﭼﮫ ﭼﯾزی اطﻼﻋﺎت ﻣﯽ دھﯾد و ﻣﺧﺎطب ﺷﻣﺎ ﮐﯾﺳت.
•

ﺑﮫ طور ﻣﺳﺗﻘﯾم و ﺑﮫ ﻧﺣوی ﮐﮫ ﮔوﯾﺎ واﻗﻌﺎ" در ﺣﺎل ﺻﺣﺑت ﮐردن ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺷﺗری اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ ھﺳﺗﯾد ،اطﻼع رﺳﺎﻧﯽ
ﮐﻧﯾد.

•

در ﻣورد ﻧﯾﺎز ﻣﺷﺗرﯾﺎن ﺻﺣﺑت ﮐﻧﯾد ،ﻧﮫ در ﻣورد آن ﭼﮫ ﮐﮫ ﮐﺳب و ﮐﺎر ﺷﻣﺎ ﺑﮫ آن ﻧﯾﺎز دارد.
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•
•

ﺳﻌﯽ ﮐﻧﯾد در ﻗدم اول ،اطﻼﻋﺎت ﺑﯾش از ﺣد ﺑﮫ ﻣﺷﺗری ﻧدھﯾد  ،زﯾرا ﭘﯾﺎم اﺻﻠﯽ ﻓراﻣوش ﻣﯽ ﺷود .ﭘس ﺑر روی
ﭘﯾﺎم اﺻﻠﯽ ﺗﻣرﮐز ﮐﻧﯾد.
اطﻼﻋﺎت ﺗﻣﺎس را ﮐﮫ ﺑﺎﯾد درﺑروﺷور ﮔﻧﺟﺎﻧده ﺷود ،ﻓراھم ﮐﻧﯾد.
ﻧﻣوﻧﮫ ﺑروﺷورھﺎی دﯾﮕر ﺷرﮐت ھﺎی ﻣورد ﻧظرﺗﺎن را ﮔردآوری ﮐﻧﯾد.

ھﻣﮑﺎری ﺑﺎ ﻋرﺿﮫ ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﺧدﻣﺎت
ﭘس از آن ﮐﮫ اطﻼﻋﺎت ﻻزم را ﮔرد آوری ﮐردﯾد ،ﻧﯾﺎز دارﯾد ﮐﮫ ﺑرای طرح و ﭼﺎپ ﺑروﺷوراز ﻋرﺿﮫ ﮐﻧﻧدﮔﺎن اﯾن ﺧدﻣﺎت
ﮐﻣﮏ ﺑﮕﯾرﯾد.
•

ﻋرﺿﮫ ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﺧدﻣﺎت ﺧود را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد :ﻣﻌﻣوﻻ ﺷﻣﺎ ﺑﮫ دو ﻋرﺿﮫ ﮐﻧﻧده ﻧﯾﺎز دارﯾد -ﯾﮏ ﺷرﮐت طراﺣﯽ
ﺧﻼق و ﯾﮏ ﺷرﮐت ﻧﺷر .ﺑرای ﺻﺣﺑت در ﻣورد اھداف  ،ﻧﯾﺎز ھﺎ و ﺑودﺟﮫ ﺗﺎن ﺑﺎ آﻧﮭﺎ ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻧﯾد .اطﻣﯾﻧﺎن
ﺣﺎﺻل ﮐﻧﯾد ﮐﮫ آﻧﮭﺎ ﻧﯾﺎز ھﺎی ﺷﻣﺎ را ﺑﮫ ﺧوﺑﯽ درک ﻣﯾﮑﻧﻧد .اﻏﻠب ،ﺷرﮐت طراﺣﯽ ،ﺷرﮐت ﻧﺷر را ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﻣﻌرﻓﯽ
ﻣﯾﮑﻧد .ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﻣﮑن اﺳت ﮐﮫ ﺷرﮐت طراﺣﯽ ھزﯾﻧﮫ ای را ﮐﮫ ﺷرﮐت ﻧﺷر ﻣطﺎﻟﺑﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد در ﺻورت ﺣﺳﺎب
ﺧود ﺑﮕﻧﺟﺎﻧد و ﺧود ﺑﺎ آن ﺷرﮐت وارد ﻣذاﮐره ﺷود.

•

در ﻣورد ﻧظرﯾﺎت ﺧود ﺑﺎ ﻋرﺿﮫ ﮐﻧﻧده ﺧدﻣﺎت ﺻﺣﺑت ﮐﻧﯾد :ﺗﻣﺎﻣﯽ اطﻼﻋﺎت ﮔرد آوری ﺷده را در اﺧﺗﯾﺎر ﺷرﮐت
طراﺣﯽ ﻗرار دھﯾد.ﺷﺎﯾد ﺑﺧواھﯾد ﮐﮫ ﺷرﮐت طراﺣﯽ از طرح ھﺎی ﺷﻣﺎ ﻧﯾز اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣﺎﯾد.
 oﺗﺻﻣﯾم ﺑﮕﯾرﯾد ﮐﮫ ﮐدام طرح ھﺎ ،ﺗﺻﺎوﯾر ،رﻧﮓ ھﺎ وﺟﻧس ھﺎ ﺑﮫ ﺑﮭﺗرﯾن وﺟﮫ ﮐﺳب و ﮐﺎر ﺷﻣﺎ را ﻣﻌرﻓﯽ
ﻣﯾﮑﻧﻧد.
 oدر ﻣورد اﯾن ﮐﮫ ﺑروﺷور ﺷﻣﺎ ﭼﮕوﻧﮫ ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﻣﺷﺗرﯾﺎن ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرد ﻓﮑر ﮐﻧﯾد .ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺑﺎ
ﮔﻧﺟﺎﻧدن ﯾﮏ ﺗﻘوﯾم ،دﺳﺗور آﺷﭘزی ﯾﺎ دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ھﺎﯾﯽ در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﮐﺳب و ﮐﺎر ﺧود ﺷﺎﻧس دور اﻧداﺧﺗﮫ
ﺷدن آن را ﮐﺎھش دھﯾد.
 oدر ﻣورد ﺗﮑﻧﯾﮏ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣردم را ﺗرﻏﯾب ﺑﮫ ﺑﺎ ز ﮐردن ﺑروﺷورﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﮐﻧد ﺻﺣﺑت ﮐﻧﯾد .ﺗﻣﺎم ﺟﻠد
ﺑروﺷوررا ﺑﮫ آرم ﺷرﮐت اﺧﺗﺻﺎص ﻧدھﯾد؛ ارزش ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدات ﮐﺳب و ﮐﺎرﺗﺎن را ﺑﮫ ﻣﺷﺗرﯾﺎن ﺑﺎﻟﻘوه
ﺑﻔروﺷﯾد.
 oﺑﮫ ﻧظرات ﻋرﺿﮫ ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﺧود ﮔوش ﺑدھﯾد )آﻧﮭﺎ در ﮐﺎر ﺧود ﺗﺧﺻص دارﻧد( و ﺑﮫ ﺳواﻻت آﻧﮭﺎ ﭘﺎﺳﺦ
دھﯾد.

•

ﭘﯾش ﻧوﯾس ﺑروﺷور را ﺑررﺳﯽ ﮐﻧﯾد .ﻋرﺿﮫ ﮐﻧﻧده ﺑﺎﯾد ﯾﮏ ﭘﯾش ﻧوﯾس از ﺑروﺷور ﺗﮭﯾﮫ ﮐﻧد ﺗﺎ ﺷﻣﺎ آن را ﺑررﺳﯽ
ﮐﻧﯾد .ﺑرﺧﯽ از ﻋرﺿﮫ ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﻧظرات ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ اراﺋﮫ ﻣﯾدھﻧد و ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﯾﮑﯽ از آﻧﮭﺎ را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد )
ﺑر اﺳﺎس آﻧﭼﮫ ﮐﮫ در ﻗرارداد آﻣده اﺳت( .ھﻧﮕﺎم ﻣرور ﭘﯾش ﻧوﯾس ،ھﻣﮫ ﭼﯾز را ﺑﮫ دﻗت ﻣورد ﺑررﺳﯽ ﻗرار دھﯾد.
ﺑﺑﯾﻧﯾد ﮐﮫ آﯾﺎ ھﻣﮫ اطﻼﻋﺎت ﻻزم در ﺑروﺷور آﻣده اﺳت؟ آﯾﺎ اﻣﻼ ھﻣﮫ ﭼﯾز درﺳت اﺳت؟ آﯾﺎ اطﻼﻋﺎت ﺗﻣﺎس ﺑﮫ
درﺳﺗﯽ ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده اﺳت؟ ھﯾﭻ ﭼﯾز را از ﻗﻠم ﻧﯾﺎﻧدازﯾد  -ﭘﯾداﮐردن ﯾﮏ اﺷﺗﺑﺎه در ﺷﻣﺎره ﺗﻠﻔن ﺷرﮐت ﭘس از آﻧﮑﮫ
ﺻدھﺎ ﺑروﺷور ﺑﮫ ﭼﺎپ ﺑرﺳد ،ﯾﮏ اﺷﺗﺑﺎه ﭘرھزﯾﻧﮫ ﺧواھد ﺑود.

ﻗدم ھﺎی ﺑﻌدی
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑروﺷور ﺷﻣﺎ ﭼﺎپ ﺷد و ﺑﮫ دﺳﺗﺗﺎن رﺳﯾد ،اطﻣﯾﻧﺎن ﺣﺎﺻل ﮐﻧﯾد ﮐﮫ از آن ﺑﮫ ﺧوﺑﯽ ﺑﮫ ﻧﻔﻊ ﮐﺳب و ﮐﺎرﺗﺎن اﺳﺗﻔﺎده
ﺧواھﯾد ﮐرد.
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•

ﯾروﺷوررا ﺑﮫ دﺳت ﻣردم ﺑرﺳﺎﻧﯾد :ﺑروﺷورھﺎی زﯾﺎدی وﺟود دارﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ دﻗت طراﺣﯽ و ﭼﺎپ ﺷده اﻧد وﻟﯽ ھرﮔز
از آﻧﮭﺎ اﺳﺗﻔﺎده ﻧﺷده اﺳت .اﮔرﻣطﻣﺋن ﻧﯾﺳﺗﯾد ﮐﮫ ﭼﮫ ﮔوﻧﮫ از ﺑروﺷورﺗﺎن اﺳﺗﻔﺎده ﺧواھﯾد ﮐرد ،ﺷﺎﯾد ﺑﮭﺗر ﺑﺎﺷد ﮐﮫ
ﻣﻧﺗظر ﻓرﺻت ﻣﻧﺎﺳﺑﯽ ﺑرای طراﺣﯽ آن ﺑﺷوﯾد.

•

روﺷﯽ ﺑرای ﺗوزﯾﻊ ﺑروﺷور ﭘﯾدا ﮐﻧﯾد .ﺑروﺷورھﺎ را ھﻧﮕﺎم دﯾدارھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑرای ﻓروش ﻣﺣﺻوﻻت ﺻورت ﻣﯽ
ﮔﯾرد و درﻧﻣﺎﯾﺷﮕﺎه ھﺎی ﺗﺟﺎری ﺑﮫ ھﻣراه داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد .ﺑروﺷورھﺎ را ﺑرای ﻣﺷﺗرﯾﺎن ﺑﺎﻟﻘوه ﭘﺳت ﮐﻧﯾد .ﻣراﺳﻣﯽ در
ﻣﺣل ﺷرﮐت ﺗرﺗﯾب دھﯾد و ﺑروﺷورھﺎ را در اﺧﺗﯾﺎر ﻣدﻋوﯾن ﻗرار دھﯾد.

•

ﮐﺎرھﺎ را ﭘﯾﮕﯾری ﮐﻧﯾد :ﯾﮏ ﺑﺎر ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺗﺑﻠﯾﻐﺎﺗﯽ ﺑﮫ ﻧدرت ﺑﮫ ﻋﻘد ﻗراداد ،ﺳﻔﺎرش ﻣﺣﺻوﻻت و ﯾﺎ ﻓروش ﻣﻧﺟر ﻣﯽ
ﺷود ،ﺑﻧﺎ ﺑراﯾن آﻣﺎده ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎﯾﯽ ﭼون ﻣﻼﻗﺎت ھﺎی ﺷﺧﺻﯽ ،ﺗﻣﺎس ھﺎی ﺗﻠﻔﻧﯽ و ﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎری ﻣﺳﺎﺋل
را ﭘﯽ ﮔﯾری ﮐﻧﯾد.

