ﺣﻀـﻮر ﻗﺪرﺗﻤﻨـﺪ ﮐـﺎﻧﻮن ﺗﺒﻠﯿﻐـﺎت
ﻣﺎت در ﻓﻮﺗﺒﺎل و ﺑﺴﮑﺘﺒﺎل

اﻣﺮوزه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻨﻮع ﻣﺤﺼﻮﻻت  ،ﺧﺪﻣﺎت و رﻗﺎﺑﺖ ﺑﯿﺶ از
ﭘﯿﺶ در ﺑﺎزار ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻫﺎی ﻣﻨﺴﺠﻢ و اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﺛﺮ
ﺑﺨﺶ ﺟﺎﯾﮕﺎه وﯾﮋه ای در ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ،رﺷﺪ و ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ دارد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی )اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز( ،ﮐﺎﻧﻮن
ﻣﺎت ﻃﯽ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ دﻫﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺣﺮﻓﻪ ای ﺧﻮد در ﻓﻀﺎی ﻣﺸﺎوره ،
ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت و ﻃﺮح و اﺟﺮای ﮐﻤﭙﯿﻦ ﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﻣﻮﻓﻖ  ،ﺑﺎ
اﻓﺘﺨﺎر آﻣﺎدﮔﯽ ﺧﻮد را ﺟﻬﺖ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ آن ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺤﺘﺮم اﻋﻼم
ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻣﺎت ﺑﺎ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی ﺗﯿﻢ ﻫﺎی ﻣﻨﺴﺠﻢ ﻋﻠﻤﯽ ،ﻫﻨﺮی و ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻗﺎدر ﺑﻪ
ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﺪون در ﺣﻮزه اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺮﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺟﺮای ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﮐﻤﭙﯿﻦ ﻫﺎی ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ
ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ از ﻃﺮﯾﻖ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺑﺎزار ﻫﺪف ﺑﺮﻧﺪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﮐﺎﻧﻮن ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻣﺎت در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﯾﮑﯽ ازﺑﺮﺗﺮﯾﻦ آژاﻧﺲ ﻫﺎی ﻓﻮل ﺳﺮوﯾﺲ
ﻣﯿﻬﻦ ﻋﺰﯾﺰﻣﺎن ،ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از ﺗﻤﺎم ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ،ﺗﺠﺮﺑﯽ و
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺧﻮد  ،ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﺎ اراﺋﻪ ﺳﺮوﯾﺲ در ﺗﺮاز ﺑﯿﻦ
اﻟﻤﻠﻠﯽ و ﺗﻄﺒﯿﻖ اﯾﻦ ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﻮن ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ داﺧﻠﯽ ﮐﺸﻮر و ﺷﻨﺎﺧﺖ از
ﺑﯿﻨﺶ ﻣﺨﺎﻃﺐ اﯾﺮاﻧﯽ ،ﮔﺎﻣﯽ اﺛﺮ ﮔﺬار در ﺑﻠﻮغ ﺻﻨﻌﺖ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت و

ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﮐﺸﻮر ﺑﺮدارد.
ﺗﻮﺟﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز را ﺑﻪ دﯾﺪن اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﮐﻮﺗﺎه ﯾﮏ دﻗﯿﻘﻪ
ای ﺟﻠﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ
اﯾﻦ ﮐﺎﻧﻮن ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺑﺰرگ در ﻃﯽ ﺳﺎل ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ی ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ
ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪ ﻫﺎی داﺧﻠﯽ و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ را داﺷﺘﻪ ا ﺳﺖ و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ
ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ دﺳﺘﺎورد آن وﺟﻮد ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن وﻓﺎدار و رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪی آﻧﻬﺎ از
ﺧﺪﻣﺎت اﯾﻦ ﮐﺎﻧﻮن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﮔﺰارش ﻫﻠﺪﯾﻨﮓ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﻣﺎت
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ آژاﻧﺴﻬﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﻓﻮل ﺳﺮوﯾﺲ اﯾﺮان ﺑﺎ
ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﺗﺠـــﺮﺑﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﺧﻮد ،ﻫﻤـــــــﻮاره ﺗﻼش ﮐــﺮده اﺳﺖ ﺗﺎ
ﺑﺎ ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی ﺑﻪ روزﺗﺮﯾﻦ ﻣﺘﺪﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ اﮐﻮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت
اﯾﺮان را ﭘﻮﯾﺎ ،ﻓﻌﺎل و ﻧﻮآور ﻧﮕــﻪ دارد .ﻟــﺬا ﺑـﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از
ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﻣﺠﺮب ،اﻗﺪام ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری اﻧﺤﺼـﺎری ﺑﺎ ﻓﺪراﺳﯿﻮن
ﺑﺴﮑﺘﺒﺎل اﯾﺮان ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ورزﺷﯽ اﺧﯿﺮاً ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤـﯽ در ﺑﺎزارﯾـﺎﺑﯽ ورزﺷـﯽ
ﺗﺒـﺪﯾﻞ ﺷـﺪه اﺳـﺖ و ﺑﺴـﯿﺎری از ﺑﺮﻧـﺪﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺟﻬــﺎن ﺑــﻪ
ﺻــﻮرﺗﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠــﻒ در ﺗﺒﻠﯿﻐــﺎت ورزﺷــﯽ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ
آن ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ ﺑﺮد -ﺑﺮد ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺪﻫﺎ و ﻓﺪراﺳﯿﻮﻧﻬﺎی ورزﺷﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
اﯾﻦ روﯾﮑﺮد و ﻫﻤﮑﺎری ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑــــــﺮای ﺑﺮﻧﺪﻫــــــﺎ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻠﻬﺎی ورزش ﺑﺴﮑﺘﺒﺎل و ﺗﺤـﺮﯾﮏ ﻫﯿﺠﺎﻧﺎت و ﻋﻮاﻃﻒ
ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺧﻮد ،ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ دﯾﺪه ﺷﻮﻧﺪ و ﭘﯿﺎم ﺧﻮد را در ذﻫﻦ
ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺣﮏ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

