




در پس هر برند موفق ، فکر مثبت نهفته است





                 چشم انداز فکر مثبت 

فکــر مثبــت در نظــر دارد بــا گســترش فعالیــت هــای خــود در زمینــه هــای فرهنگــی هنــری و 
تبلیغاتــی بــه یکــی از بهترین کانون هــای تبلیغــات در زمینه مشــاوره، طراحی و برندســازی تبدیل 
شــود. مجموعــه مــا در نظــر دارد بــا فراهــم کــردن بســتری مناســب و جــذاب از خــروج جوانــان 

هنرمنــد جلوگیــری کــرده و بــا تیــم ســازی، فضایــی بــرای تحقیــق ایــده هــا را ایجــاد کنــد.

                 ارزش های فکرمثبت  

تیــم مــا بــرای رســاندن شــما بــه هــدف از بهتریــن وســیله هــا اســتفاده مــی کنــد تــا بــه 
بهتریــن نتیجــه در آثــار تبلیغاتــی خــود دســت پیــدا کنیــد.

مــا تــاش مــی کنیــم تــا بــا ارائــه کیفیت برتــر و قیمــت مناســب رضایــت مندی مشــتریان 
عزیــز را بــه دســت بیاوریم.

                 دربــاره فکر مثبت

کانــون تبلیغــات فکــر مثبــت دارای مجوز رســمی از وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی، بانگاهی 
نوآورانــه و خــاق در صنعــت تبلیغــات و ارتباطــات مشــغول به فعالیت می باشــد.

فکــر مثبــت بــه عنــوان یکــی از فعــاالن بــا ســابقه در صنعــت تبلیغــات بــا بهــره گیــری از 
نیروهــای کارآمــد و متخصــص، خــاق بــا تجربــه و همچنیــن مشــورت با بــزرگان و اســاتید 
دانشــگاهی، برندهایــی مانــدگار را خلــق کــرده و در رونــق کســب و کار کمــک شــایانی نموده 

و ســودآوری مشــتریان را افزایــش داده اســت.
ــا موسســات  ــش و همــکاری ب ــاش و کســب دان ــا ت ــت از ســال 84 ب ــت فکرمثب مدیری
ــی متعــدد و همچنیــن تحصیــات در رشــته گرافیــک، دانــش و  و شــرکت هــای تبلیغات
تجربیــات زیــادی را بــه دســت آورده و در ســال 1393 مجــوز کانــون آگهــی و تبلیغــات را 

ــگ و ارشــاد اســامی کســب نمــود. بطــور رســمی از وزارت فرهن
مدیریــت فکــر مثبــت بــا توجــه بــه رزمــه کاری و هنــری خــود توانســته بــه عنــوان یکــی 
از اســاتید رشــته گرافیــک مشــغول بــه تدریــس شــود و از ســال 92 در خدمــت هنرآمــوزان 

ایــن رشــته مــی باشــد.
تیــم فکــر مثبــت متشــکل از اســاتید رشــته گرافیــک و هنرآموزانــی بــا اســتعداد و خــاق 

اســت کــه توســط همیــن اســاتید آمــوزش دیــده انــد.

                 ماموریت فکر مثبت 

ماموریــت فکــر مثبــت، حفــظ حیــات برنــد و ارتقــا دانــش مدیــران کســب و کار ارتبــاط 
صحیــح برنــد بــا مخاطبــان و افزایــش ســهم بــازار مشــتریان و کســب و کارهــای کوچــک و 

بــزرگ اســت.
ــد و  ــه دنیــای برن جلوگیــری از هــدر رفتــن بودجــه هــای تبلیغاتــی، تجســم بخشــیدن ب
رســیدن بــه آینــده ای بــزرگ تــر بــرای مشــتریان عزیــز، ارائــه خدمــات مطلــوب در همــه 
زمینــه هــا بــا رعایــت ســه اصــل خاقیــت، دقــت و ســرعت در اجــرا و ارائــه مشــاوره خــاق 

مطابــق بــه نــام کانــون فکــر مثبــت از جملــه ماموریــت هــای ماســت.



                 آینده برند شما چگونه خلق می شود :

سرنوشــت ســازترین لحظــه در طــول حیــات برندتــان در همــان بــدو ورود به 
کانــون تبلیغــات فکــر مثبــت رقــم می خــورد!

ــد نشســت  ــی راحــت خواهی ــد روی صندل ــوان صاحــب برن ــه عن ــما ب ش
واقعیــت هــا را قبــل از نشســتن روی ایــن صندلــی بــه مــا مــی ســپارند و 
ســبک و بــی دغدغــه، در آرامــش کامــل بــرای اتفاقــی بــزرگ آمــاده خواهیــد 
شــد تنهــا خواســته ی مــا از شــما در ایــن مرحلــه، فکــر کــردن بــه برندتــان 

اســت. 
 اینکــه چطــور و چگونــه و کجــا متولــد شــده و در چــه شــرایطی و موقعیتــی 
نســبت بــه رقباســت؟ مهــم نیســت ... تنها شــما آینــده دلخواهتــان را تصور 

... کنید 
* تیــم مــا بــرای خلــق آینــده ای بــزرگ تــر از آنچــه تصــور کــرده ایــد، 

آمــاده و مجهــز ایســتاده اســت*
آینــده دلخــواه شــما منحصــر بــه فــرد اســت و در کانــون تبلغــات فکرمثبــت 
نســخه ای از پیــش تعییــن شــده بــرای شــما وجــود نــدارد. تاکتیــک حرکــت 
شــما براســاس تحلیــل اطاعــات و آینــده ی پیــش بینــی شــده، بــا ترکیــب 

ابــزار تجهیزاتــی خــاص قابــل دسترســی اســت.



                 خدمات فکر مثبت

        مشاوره تبلیغاتی، مشاوره برند، برنامه ریزی و ارائه کمپین های تبلیغاتی 
       طراحی گرافیک
       • طراحی نشانه
       • هویت بصری

       • کاتالوگ و بروشور
       • پوستر

       • بسته بندی
       • بولتن جشنواره

       • طراحی جلد کتاب و صفحه آرایی و ...
        عکاسی صنعتی و تبلیغاتی

        چاپ افست و انواع چاپ های دیجیتال و چاپ در ابعاد آزاد
        طراحی وب سایت، و بهینه سازی، دیجیتال مارکتینگ

        مدیریت و استراتژی صفحات اینستاگرام
        سازه های فروشگاهی و نمایشگاهی ) استند ، پاپ آپ، ... (

        طراحی و ساخت هدایای تبلیغاتی خاق 
         طراحی و ساخت انواع بج سینه، لوح و تندیس، پاک و تابلو های راهنما و ...
       طراحــی و ساخــت تابلــو های مــدرن تبلیغــاتی ) فلکسی فیس، حروف

 برجسته فلزی، کامپوزیت، چلنیوم و پاستیک (
         تبلیغات محیطی ) بیلبورد ها، استرابردها، لمپوست بنر ها، اتوبوس ها (



                 مشاوره تبلیغاتی

مشــاوره تبلیغاتــی یکــی از اصلــی تریــن و پایــه ای تریــن خدمــات کانون تبلیغــات فکرمثبت 
ــت.  بوده اس

مشــاوره تبلیغاتــی شــامل یــک فرآینــد علمــی اســت کــه از تحقیقــات و پژوهــش آغــاز مــی 
شــود و پــس از طــی مراحــل تحلیلــی بــه ارائــه راهــکار منجــر مــی شــود. بنابرایــن مشــاوره 
تبلیغــات بــه معنــای ســخن گفتــن و در بــاغ ســبز نشــان دادن بــه مشــتریان نیســت، بلکــه 
یــک مشــاوره موثرتبلیغــات وظیفــه شــفاف کــردن ذهــن ســازمان مــارا بــا توجــه بــه داده 

هــای آمــاری، تحلیــل هــا ی علمــی و مشــاهدات عینــی و تجربــی برعهــده دارد.
براســاس ایــن آمــار در کشــور مــا بــرای هــر 25000 نفــر یــک مشــاور روانشناســی و بــه طــور 
میانگیــن بــرای هــر 600 شــرکت یــک مشــاور تبلیغاتــی وجــود دارد. ایــن بدان معناســت که 
شــما حداقــل بــا انتخــاب یــک مشــاور تبلیغاتــی خبــره و کارشــناس، فرصت بســیار مغتنمی 

را درجهــت پیــش قــدم بــودن از دیگــر رقبــا خواهید داشــت.
بــدون شــک یکــی از دالیلــی کــه باعــث اتــاف انــرژی و ســرمایه هــا و عــدم نتیجــه گیــری در 
تبلیغــات یــک ســازمان مــی شــود، اجــرای تبلیغــات بــدون هــدف و برنامه اســت کــه تبلیغات 
را بــه عنــوان یکــی از ســر فصــل هــای پــر هزینــه در تــراز مالــی پایــان ســال مبــدل مــی کنــد.

در جامعــه امــروزی تبلیغــات جــز الینفــک اقتصــاد و فــروش بــه حســاب مــی آیــد و هــر 
دســتگاه ســازمانی کــه از آن بــه نحــو صحیــح اســتفاده کنــد بــه نتایــج غیــر قبــول مقایســه 
بــا رقباســت دســت پیــدا خواهــد یافــت کــه از آن بــی بهــره انــد. جلــوه نمایــان این امــر در 
هنــر گرافیــک و تبلیغــات آشــکار مــی شــود کــه رابطــه ای بیــن اقتصــاد و وســایل مــورد نیاز 

مــردم و هنــری کــه ایــن اطاعــات را بــه مــردم مــی رســاند بــه وجــود آورده اســت.
پــروژه تبلیغــات در ســه فــاز اصلــی طــی یــک دوره زمانــی معیــن بــه صــورت زیــر انجــام 

مــی پذیــرد.

       فاز اول: تحقیق و پژوهش
تحقیق و پژوهش و ارزیابی اثر بخشی تبلیغات سازمان ) گذشته، حال، آ ینده (
رصد فعالیت های تبلیغی رقبا و پیش بینی و تدوین استراتژی مبارزه تبلیغاتی

       فاز دوم: طراحی برنامه و کمپین تبلیغاتی
• تدوین و ارزیابی اهداف تبلیغاتی سازمان

• تدوین کمپین های تبلیغاتی
• طراحی پیام

• طراحی هویت رسانه ای
• طراحــی روابــط عمومــی کارآمــد و اثربخــش و یکپارچــه ســازی ابزارهــای متنــوع تبلیغات 
جهــت اطــاع رســانی و متقاعــد ســاختن مشــتریان بــه اســتقبال از محصــوالت و خدمات

• شناسایی ترکیب مطلوبی از رسانه ها ) media mix  ( برای انتقال پیام.

       فاز سوم: پیاده سازی و اجرا با نظارت مشاور
• پیاده سازی سیستم جامع تبلیغاتی

• تشکیل تیم تبلیغات در سازمان
• سامان دهی سیستم ها، رسانه ها و فعالیت های تبلیغاتی

• شرکت در جلسات اتاق فکر
• تشکیل گروه خاقیت و تولید ایده

• نظارت و ارزیابی مجریان و شرکت های تبلیغاتی طرف سازمان
• ارزیابی رسانه ای

• نظارت بر عملکرد، هزینه و زمان اجرایی کلیه پیمانکاران تبلیغاتی در تولید و رسانه





                         طراحی گرافیک

ــا  ــه ب ــت طراحــی گرافیــک مــی باشــد ک ــون تبلیغــات فکــر مثب ــوت کان یکــی از نقــاط ق
گــردآوری تیمــی از طراحــان حرفــه ای و خــاق همــواره توانســته اســت بــا ارائــه طــرح های 
بدیــع، زیبــا و رعایــت اســتانداردهای طراحــی روز دنیــا در زمینــه طراحــی گرافیــک و تبلیغات 

نهایــت رضایــت مشــتریان را بدســت آورده.
خدمات ما در زمینه طراحی گرافیک عبارت اند از :

طراحــی آرم و نشــانه نوشــتاری و تصویــری / طراحــی کاتالــوگ و بروشــور / طراحــی پوســتر / 
طراحــی گرافیــک اوراق اداری / طراحــی هویــت بصــری برنــد ســازمان / طراحی وب ســایت / 

طراحــی گرافیــک بیلبــورد و تابلــو هــای فروشــگاهی / غرفه هــای نمایشــگاهی و ...

        طراحی آرم و نشانه 

آرم، نشــانه و لوگــو، هویــت ســازمانی و بصــری کســب و کار شماســت، ایــن همــان تصویری 
اســت کــه مــردم هنگامــی کــه نــام شــمارا مــی شــنوند در ذهــن خــود مــی بیننــد. شــما چه 

بخواهیــد و چــه نخواهیــد مــردم شــما را در ذهــن خــود تصــور مــی کنند.
طراحــی گرافیــک نقــش زمینــه ســاز موثــری در ســاخت تصویــر ذهنــی مــردم دارد و طراحی 
لوگــو و طراحــی آرم نیــز بــه عنــوان یکــی از نشــانه هــای هنــر گرافیــک از ایــن امر مســتثنی 

. نیست
لوگو ها برند نیستند ولی دروازه ورود شما به دنیای برند می باشند.





















        طراحی هویت بصری 

طراحــی هویــت بصــری در ارتبــاط بــا جنبــه هــای دیــداری 
هویــت یــک برنــد یا یــک ســازمان اســت. طراحــی هویت 
یــک برنــد، یــک اصــل بصــری اســت کــه نشــان مــی دهد 

یــک ســازمان چطــور و چگونــه مــی خواهــد دیده شــود. 
هویــت بصــری منســجم و قــوی تصویر ذهنــی ســازمان را 
نــزد مخاطبــان بهبــود بخشــیده و فعالیــت هــای بازاریابــی 

آن را حمایــت مــی کنــد.
ارزش هویــت بصــری ســازمان اگــر بــه نحــوی شایســته 
ارائــه شــود ارزش افــزوده مــی یابد و اســتفاده نامناســب 
ــری  ــت بص ــد. هوی ــی کاه ــازمان م ــار س ــز از اعتب نی
ــربرگ، کارت  ــو (، اوراق اداری ) س ــانه ) لوگ ــامل نش ش
ــای  ــگ ه ــا (، رن ــت ه ــی ) فون ــت و...(، تایپوگراف ویری
ســازمانی، تابلوهــا، بســته بنــدی محصــول، وب ســایت، 
ــه  خودروهــای ســازمانی، پوشــش پرســنل و هرآنچــه ک
از یــک مجموعــه دیــده مــی شــود تــا ســبک و ســیاق 

تبلیغــات مــی باشــد.
رعایــت  اســت،  رقابتــی  امــروز کــه کامــا  بــازار  در 
اســتانداردهای مربــوط بــه تدویــن و هویت بصری ســازمان 
نقــش بســیار تعییــن کننــده ای در ایجــاد تصویــری متحــد 
و یکدســت از ســازمان دارد و ابــزاری نیرومنــد اســت کــه بــا 
ســرمایه گــذاری بــر روی آن، نــام تجــاری قــدرت، اعتبــار و 

ارزش افــزوده پیــدا مــی کنــد.



هویت بصری شرکت برق و الکترونیک آسمان فراز سالوک

هویت بصری هلدینگ ساختمانی و عمران برجسته توس

هویت بصری شرکت آرمان گستر سناباد



هویت بصری شرکت فنی مهندسی پارت

هویت بصری مبلمان ریحانی

هویت بصری  شرکت فنی مهندسی سالید



بخشی از هویت بصری مجموعه سالید افزار



هویت بصری استودیو امرتات

هویت بصری گروه ماشین سازی پارس صنعت

بخشی از هویت بصری برند کنجد ) شرکت دانش بنیان (



هویت بصری نوین مجتمع صنعتی گوشت بجنورد



        طراحی بروشور و کاتالوگ 

بروشــور و کاتالوگ نماینده ســازمان و شــرکت شــما هستند. 
آنهــا دقیقــا بایــد همــان کاری را بکننــد کــه اگــر شــما در 
آن لحظــه آنجــا بودیــد، آن را انجــام مــی دادیــد. وظیفــه 
اصلــی آنهــا معرفــی درســت و موثــر اهــداف، دیــدگاه هــا و 

ارزش هــای ســازمان شماســت.
ازبروشــور و کاتالــوگ بــه عنــوان تبلیغــات و رســانه مانــدگار 
یــاد مــی کننــد. بروشــور و کاتالــوگ نوعــی رســانه تجــاری 
چاپــی اســت کــه حــاوی شــرح مشــخصات، کاربــرد کلــی 
کاالهــا و برخــی اطاعــات مفیــد دیگــر اســت کــه مــورد 
نیــاز مصــرف کننــدگان و مشــتریان شــما قــرار مــی گیــرد.



مجموعه کاتالوگ و بروشور گروه ماشین سازی پارس صنعت



کاتالوگ کارگزاری رسمی بیمه همیار ایرانیان



بروشور شرکت شهرک های صنعتی خراسان شمالیکاتالوگ فروشگاه چرخ خیاطی انتظاری



        طراحی جلد کتاب و نشریات 

در حقیقــت جلــد کتــاب و نشــریات لبــاس آن اســت و این 
لبــاس باید متناســب باشــد. ایــن لبــاس بایــد اطاعاتی از 
محتولــی کتــاب را ارائــه بدهنــد. موضوعــی کــه در صنعــت 
نشــر مهــم اســت، جــذب خریــدار کتــاب و مجلــه اســت 
کــه بــا جذابیــت طــرح روی جلــد بــه یقیــن فــروش آن 
ــراژ چــاپ مــی شــوند.  ــاال رفتــه و موجــب افزایــش تی ب
ــوای  ــورد محت ــی در م ــده، اطاعات ــه خوانن ــد ب ــد بای جل
کتــاب یــا نشــریه بدهــد و او را ترغیــب کنــد تــا بخــرد. 

ــر آنکــه یــک محافــظ اســت، در  ــد عــاوه ب بنابرایــن جل
ترغیــب مخاطــب بــرای خرید و خوانــدن ودر کل اســتقبال 
از محصــول مــورد نظــر، ســهم مهمــی دارد و ماهیــت کلــی 

آن محصــول را نشــان مــی دهــد



طراحی جلد و صفحه آرایی کتابچه مختصر خراسان شمالیطراحی جلد و صفحه آرایی کتاب فرصت های سرمایه گذاری خراسان شمالی



کتاب معرفی صنایع دستی خراسان شمالی



کتابچه معرفی گردشگری خراسان شمالی



        طراحی پوستر 

طراحــی پوســتر، زمینــه وســیعی بــرای خاقیــت نــوآوری فراهــم مــی کنــد. 
پوســتر یکــی از تخصصــی تریــن و حرفــه ای تریــن آثــار در فعالیــت هــای 
طراحــی گرافیــک بــوده و نمــد بســیار موثــری بــر جامعــه مخاطبیــن دارد. 
ــا اهــداف گوناگونــی طراحــی مــی شــوند : تبلیــغ یــک برنــد  پوســترها ب
تجــاری پوســتر بــرای اطــاع رســانی فیلــم، کنفرانــس، تورهــای مســافرتی، 
ــای  ــا و کنســرت ه ــنواره ه ــی و جش ــی و اجتماع ــای فرهنگ ــبت ه مناس

موســیقی و...
پوســتر هــا از نظــر طراحــی بایــد چشــمگیر باشــد. یــک پوســتر بــا طراحی 
حرفــه ای مــی توانــد توجــه بیننــده را بــه خــود جلــب نمایــد و پیــام خــود 
را بــه بهتریــن نحــو را بــه بهتریــن نحــو بــه مخاطــب منتقــل کنــد. تمامــی 
آثــاری کــه در ایــن کاتالــوگ مــی بینــد، طراحــی هــای مجموعــه فکــر مثبت 
ــه  ــه ای ب ــی حرف ــراه اجرای ــه هم ــاش ب ــردازی و ت ــده پ ــا ای ــه ب ــوده ک ب

نمایــش گذاشــه شــده اســت.

































        طراحی بسته بندی 

طراحــی بســته بنــدی یکــی از بخــش هــای تخصصــی طراحــی گرافیــک 
ــروش  ــت و ف ــرای محافظ ــردی ب ــزار کارب ــک اب ــدی ی ــته بن ــت. بس اس
محصــوالت اســت. در حقیقــت بســته بنــدی فراتــر از وظیفــه خــود عمــل 
ــروش مــی  ــد و ف ــاب در خری ــه ن ــرده و باعــث ایجــاد احســاس و تجرب ک
شــود. هــدف از طراحــی بســته بنــدی تحقــق اهــداف بازاریابــی از طریــق 
ــده و  ــا عملکــرد یــک محصــول مصــرف کنن ــز شــخصیت ی ــاط متمای ارتب

ــروش اســت. ایجــاد ف
ــا،  ــازی ه ــباب ب ــید، اس ــی پوش ــه م ــی ک ــد، لباس ــی خوری ــه م ــی ک غذای
ویتامیــن هــا و ... همــه دارای بســته بنــدی هســتند. طراحــی بســته بنــدی 
ــه  ــی از تجرب ــن بخش ــت ؛ ای ــیون نیس ــش از دکوراس ــول بی ــک محص ی

مشــتری اســت.
تقریبــا 72 درصــد از مصــرف کننــدگان بــر اســاس بســته بنــدی اقــدام بــه 
ــد و ایــن تاثیــر ویــژه بســته بنــدی هاســت.  خریــد محصــوالت مــی کنن
ــردی  ــتیاق در خ ــز، اش ــت آمی ــدی موفقی ــته بن ــی بس ــت طراح در حقیق

ــد. محصــوالت را ایجــاد مــی کن
ده هــا هــزار محصــول مختلــف وجــود دارد کــه قفســه هــای یــک ســوپر 
ــوه،  ــان انب ــزرگ، بازرگان ــد. فروشــگاه هــای ب ــی دهن ــت را پوشــش م مارک
فروشــگاه هــای تخصصــی، فروشــگاه هــا و اینترنــت همــه ســایت هــای 
بازاریابــی خــرده فروشــی هســتند کــه در آن محصــوالت بــه بــازار عرضــه می 
شــود و بــا طراحــی بســته بنــدی خــود، مصــرف کننــدگان را بــه خــود جلب 
مــی کننــد. وســعت انتخــاب مشــتری باعث ایجــاد رقابــت در محصــول می 
شــود کــه بــه نوبــه خــود نیــاز بــه تمایــز بــازار را تقویــت مــی کنــد. در یــک 
جامعــه مصــرف کننــده، محصــوالت و طراحــی بســته بنــدی آنهــا به شــکلی 
ــا در  ــه ی ــوان اشــیاء جداگان ــه عن ــر ب ــه دیگ ــده مــی شــوند ک در هــم تنی

نهایــت اشــیاء ضــروری درک نمــی شــوند









        عکاسی صنعتی و تبلیغاتی 

ــا  ــی عکاســی کام ــی نوع ــی و عکاســی تبلیغات عکاســی صنعت
حرفــه ای بــوده کــه بصــورت کامــا علمــی و تخصصی بــا مهارت 

ویــژه انجــام مــی شــود. 
ایــن عکاســی هــا بــه ســفارش ســازمان هــای صنعتــی و برنــد 
هــا بــه منظــور ثبــت فرآینــد تولیــد، محصــوالت، تجهیــزات و... 
ــت  ــتفاده در صنع ــت اس ــی جه ــور کل ــود و بط ــی ش ــه م گرفت
ــرد: چــاپ در بروشــور و  ــرار مــی گی ــورد اســتفاده ق ــات م تبلیغ
کاتالــوگ، رســانه هــای محیطــی، فضــای سوشــال مدیــا و باعث 

ایجــاد تمرکــز در ذهــن مخاطــب مــی شــود.
ــک  ــوده و ی ــز ب ــش برانگی ــیار چال ــی بس ــته از عکاس ــن رش ای
عکاســی تبلیغاتــی عــاوه بــر احســاس قــوی بایــد  توانایــی درک 
متقابــل و درســت از ذائقــه و نیــاز کارفرمای خود را داشــته باشــد 
یــک عکــس تبلیغاتــی بایــد چشــم نــواز ،ســرگرم کننــده و جذاب 
باشــد و توجــه مشــتری را جلــب کنــد و مشــتری متقاعــد بــه 

خریــد محصــول و  خدمــات کنــد.





         دیجیتال مارکتینگ 

طراحــی وب ســایت ،بهینــه ســازی ،دیجیتــال مارکتینــگ مشــتریان شــما برنــدی را 
مــی خواهنــد کــه بــه آن بــاور داشــته باشــند .فضــای دیجیتــال ،فرصتــی را بــرای 
آن هــا فراهــم کــرده تــا در هــر زمــان و هــر مــکان بــه حجــم قابــل توجهــی از 
اطاعــات دسترســی داشــته باشــند در واقــع بــا توجــه بــه همیــن اطاعــات اســت 
کــه محصــول مــورد نظرشــان را انتخــاب میکننــد . پــس نیــاز اســت تا چهــره قابل 

اعتمــاد و جــذاب کســب و کار و برندتــان را بــه مشــتریان خــود نشــان بدهیــد .
رونق بیشتر با دیجیتال مارکتینگ:

در عصــر امــروز اســتفاده از برندینــگ دیجیتــال دیگــر یــک انتخــاب نیســت بلکه 
بایــد اســت. شــرکت هــای موفــق امــروزی در قالــب برندینــگ دیجیتــال مصــرف 

کننــدگان را تبدیــل بــه شــرکای غیــر رســمی خــود کــرده انــد.
مــا بــه شــما کمــک میکنیــم تــا بــا اســتفاده از ایــن روش هــا ،برنــد هــای ماندگار 

بــر بســتر اینترنــت ایجــاد ویــا توســعه دهیم . 
باتوجــه بــه پیشــرفت تکنولوژی و رشــد روزافزون اســتفاده از ســاختار هــای ارتباط 
ــه ســمت و ســوی فضاهــای  جمعــی دیجیتــال بخشــی از صنعــت تبلیغــات ب
دیجیتــال ســوق پیــدا کــرده و نــوع ارائــه و نمایــش بــه مخاطبــی در حــال رشــد 

و تغییــر اســت.
یکــی از مــواردی کــه در ایــن تکنولــوژی رشــد کــرد، بســتر و ســاختار موبایــل و 
ــه رشــد گوشــی هــای هوشــمند  ــا توجــه ب گوشــی هــای هوشــمند اســت و ب
اســتفاده از نــرم افزارهــای ارتبــاط جمعــی جــزو الینفــک ایــن محصــوالت بــوده و 

هــر روز بــه مخاطبیــن اســتفاده از ایــن نــرم افزارهــا افــزوده مــی شــود.
حــال آنکــه در میــان تمامــی ایــن نــرم افزارهــا، اینســتاگرام محبوبیتــی زیــاد دارد 
و مخاطبیــن بســیاری هــم بصــورت بیزینــس در آن مشــغول بــه فعالیــت مــی 
باشــند. یکــی از مزایــای اینســتاگرام اســتفاده از تصویــر در آن اســت کــه ســاختار 
اولیــه آن در اســتفاده از تصاویــر بــوده و تولیــد محتــوای تصویــری بســیار در آن 

ارزنــده اســت. البتــه  نبایــد از تولیــد محتــوای نوشــتاری درآن دریــغ کــرد.
ایــن نــرم افــزار بســیار تعامــل محــور بــوده و همچنیــن کســانی کــه از اســتراتژی 

هدفمنــد در آن اســتفاده مــی کننــده بهــره بســیاری مــی برنــد.
تیــم دیجیتــال مارکتیــگ فکــر مثبــت مــی توانــد صفحــات شــمارا مدیریــت و همچنیــن در تولیــد 
محتــوای تصویــر و نوشــتاری و ایجــاد اســتراتژی قــوی در بســتر ایــن جامعــه بــزرگ شــما را یــاری 

ند. رسا





         سازه های فروشگاهی و نمایشگاهی

نمایشــگاه هــای تخصصــی، یکــی از اماکنــی اســت کــه همیشــه مخاطبیــن خود 
را دارد و بســیار مــورد توجــه تولیدکننــدگان و ارائــه کننــدگان خدمــات اســت. بــا 
توجــه بــه اینکــه ایــن فضــا بســیار مــورد اســتقبال افــراد متخصــص بــوده بایــد 
شــرکت هــای شــرکت کننــده در ایــن فضــا هــم نســبت بــه غرفــه هــای خــود 

تخصصــی عمــل کــرده و بــه ایجــاد فضایــی حرفــه ای اهمیــت دهنــد.
آژانــس فکرمثبــت بــا توجــه بــه ســابقه خــود تجهیــز و راه انــدازی غرفــه هــای 
نمایشــگاهی رســالت خــود مــی دانــد تــا فضایــی دلنشــین و تخصصــی بــرای 

شــرکت شــما و مخاطبانتــان ایجــاد کنــد.
 





         طراحی و ساخت هدایای تبلیغاتی خالق

شــاید بتــوان گفــت کــه هدایــای تبلیغاتــی یکــی از مهــم تریــن عوامــل جلــب توجــه 
ــات  ــادی ذر بخاطــر ســپردن محصــول و خدم ــر زی ــد اث ــی توان ــه م مشــتری اســت ک

داشــته باشــد.
نــگاه و اندیشــه متفــاوت آژانــس فکرمثبــت بــه موضــوع طراحــی و شــخصیت ســازی 
در قالــب customizedgift باعــث شــد تــا نگاهــی جدیــد بــه معقولــه هدایــای تبلیغاتــی 

داشــته باشــد.
روشــن اســت کــه انتخــاب هدیــه و روش هــای تقدیــم آن عــاوه بــر تاثیــرات متعــددی کــه 
براســاس ارزش مــادی و معنــوی آن، روی مخاطــب بــه جــای میگــذارد، بــی انــدازه نشــانگر 
ــده و  ــه دهن ــت هدی ــزان خاقی ــگ، می ــی، فرهن ــدی مال شــخصیت، ســطح علمــی، توانمن
همچنیــن تعییــن کننــده اهمیتــی اســت کــه هــر شــخصی بــرای مخاطب خــود قائل اســت.

طراحــی هوشــمندانه براســاس ویژگــی هــای مخاطــب یــا گــروه مخاطبیــن بــه کمــک آنالیز 
ــاالی کیفیــت، امــکان اجــرای روش هــای متعــدد و  ــدر طراحــی، اهمیــت ب دقیــق، نوآوری
مناســب بــرای تقدیــم هدایــا، شــخصی ســازی در بــازه ای وســیع از محصــوالت و رخدادها و 
بــه طــور کلــی تغییــر معنــای هدیــه و ارتقــاآن، همگــی در آژانــس تبلیغات فکرمثبــت تحقق 

یافتــه اســت.

 





         تبلیغات محیطی

تبلیغات محیطی یکی از تاثیرگذارترین فضاهاست.
رســانه تبلیغــات محیطــی ضمــن برعهــده داشــتن رســالت انتقــال 
بــی واســطه پیــام بــی واســطه بــه مخاطبــان، پیوســتگی چرخــه ی 
حضــور رســانه ای را نیــز حفــظ مــی کنــد و در همــه مراحــل اطــاع 

رســانی و تبلیغــات رونــدی یکنواخــت پدیــد آورد.
فعالیــت هــای روزافــزون و الگوهــای فزاینــده ی جــا بــه جایــی و 
ــان تبلیغــات محیطــی  حرکــت مشــتریان، باعــث افزایــش مخاطب

شــده اســت.
حــال بــا تمــام ایــن توضیحــات قابــل ذکــر اســت 
ــص  ــا تخص ــت ب ــر مثب ــات فک ــس تبلیغ ــه آژان ک
ــن  ــوزه دارد و همچنی ــن ح ــه در ای ــابقه ای ک و س
رســانه هــای در اختیــار مــی توانــد کمــک شــایانی 

ــد. ــد شــما نمای ــده شــدن برن جهــت دی
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