
شده با در نظر گرفتن ي از شگردهاي درست و اصولي تنظيمگيرگرافيك همواره با بهره

در جذب ثري ؤتوانسته است نقش م ناها، انتظارات و سطح دانش مخاطبفرهنگ، سليقه

در همين راستا در چهار  نيز حاضركنندگان بازار تجاري ايفا نمايد. پژوهش مفيد مصرف

پيشنهاد ارائه فصل و با تمركز بر مطالعات ميداني در اقليم كردستان عراق به منظور 

 ،ي مورد پژوهش صورت پذيرفته است. در فصل آغازينسازي تبليغات در منطقهبهينه

. در فصل دوم ه استهاي پژوهش به صورت بنيادي مطرح گرديداصول توصيفي و شيوه

هاي كاربردي توصيف شيوه ا مطالعه در شگردهاي بازاريابي و گرافيك برندها وتبليغات ب

هاي است. در فصل سوم شيوه اي بررسي شدهبه صورت مطالعات كتابخانه تبليغات

كاربردي تبليغات با تمركز بر چند محصول توليدي برنج به تفصيل بيان گرديده تا بتواند 

هاي تصويري د. نمونهايپيشنهاد و معرفي نم ،اساس آن زيربناي كلي تبليغات اقليم را بر

شده و همچنين استفاده از ابزارهايي مانند تصوير هنرمندان مطرح مردمي و بنديبخش

ها كارگيري نمونهي فيزيكي و گستردگي بهشده، و تبليغات مجازي و چاپ شدهشناخته

ي تبليغات شده، و شيوهها و نيازهاي يك برند شـــروع كه با شناخت و معرفي ضعف

نامه كامال مورد بررسي قرار گرفته است. در اين راستا شده در عنوان پايانهاي يادبرنده

اي نيز در بين اين برندها و و مقايسه مورد بحث قرار گرفته هاي تبليغات آنانضعف

 ،است. در فصل چهارم با تمركز بر موضوع اصلي پژوهش به عمل آمدهتبليغات آنان 

و ها ايدهو  و بررسي قرار گرفته ثمورد بح« مالبرنج سروشتي شي» هاي برندويژگي

غات اندركاران تبليدست اين برند به سازي تبليغاتو مطلوب بازطراحيپيشنهادهايي براي 

تحولي بنيادي در ها بتوان با استفاده از اين ايدهتا  شده استو طراحان اين محصول ارائه 

هاي تبليغاتي جديدي براي كرد. راه ايجادگرافيك محصوالت اقليم كردستان عراق 

-ـو ري شده و در بخش بازطراحي پيشنهادشده يشبرد و پيشرفت تبليغات برند يادپ

برند، كه  نامو  اصطالحاتها و واژه است. شده پاسخ داده شدهبرندينگ به نيازهاي مطرح

شده  آوردهشود، مستقيما در پژوهش مزبور بيان ميعراق اقليم كردستان  گويش كردي با

 .«برنج سروشتي شيمال»برند  مثالً) است
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