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:  طراحی برند•
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ع برندتحقیق بازار و تعریف زیر ساخت جام: فاز اول

صنعتارزیابی و تحلیل

چای ایران ( Market size)اندازه بازار•

برند های اصلی موجود تامین کننده چای•

سایز بازار انواع مختلف چای •

(چای میوه ای و غیره)روند بازار در خصوص نوع و مزه چای •

مخاطبان برند

تحلیل رقبا

:  طراحی برند•
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اندازه بازار چای در ایران

متر  بر یک تن براورد  120000تا 110000مصرف کل چای در هر سال حدود •
.   شده است

چای سیاه اصلی ترین نوع  %(98)•

.چای مصرفی در ایران است

مصرف چایکشوررتبه
)اونس۷۴)کیلوگرم 2٫1ترکیه۱

)اونس۷1)کیلوگرم 2٫0ایرلند۲

)اونس۷1)کیلوگرم 2٫0ابریتانی۲

)اونس۴9)کیلوگرم 1٫۴ایران۴

)اونس۴2)کیلوگرم 1٫2مراکش۵

)اونس۳9)کیلوگرم 1٫1مصر۶

)اونس۳۵)کیلوگرم 1٫0نیوزیلند۷

)اونس۳۵)کیلوگرم 1٫0لهستان۷

)اونس۳2)کیلوگرم 0٫9ژاپن۹

)اونس28)کیلوگرم 0٫8هلند۱۰

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D9%84%D9%86%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B4
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B2%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%87%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%84%D9%86%D8%AF
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روند بازار در خصوص نوع و مزه چای

.چای سیاه اصلی ترین نوع چای مصرفی در ایران است%(98)•

.انواع دیگر چای شامل چای سبز، طمعدار و چای سفید می شود•

ی دهد  اگرچه چای سبز در حال حاضر درصد بسیار کمی از مصرف را تشکیل م•
اما به زودی میزان مصرف آن به دلیل آگاهی از مزایای کاهش وزن به شدت  

.افزایش می یابد

.چای سفید نیز به صورت دارویی مصرف می شود•
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رندتعریف استراتژی ب: فاز دوم

ماموریت برند•

چشم انداز برند•

ارزش های برند•

ویژگی برند•

شخصیت برند•

وعده برند•

:  طراحی برند•



www.Solace.ir @Solace.ir @Solaceir

چشم انداز برند

.کندمیهدایتبرندآندنیایسمتبهرابرندیککهاستبینشیبرنداندازچشم•

:ازاستعبارتسولیسبرنداندازچشم•
ادرات طراحی محصوالت نوآورانه برای دستیابی به بخش خاصی از بازار و سپس ص

.محصول به کشورهای دیگر
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تعریف ماموریت برند

مراههکهرستوران داریوهتلخدماتوادکلنوعطراکسسوری،پوشاک،غذایی،محصوالتارائه•
اربازوارداولوحلهدرداردنظردرشرکتاین.شودمنتقلجذابیتوهویتنوآوری،حسآنبا

.نمایدآغازرامحصوالتصادراتسپسوشدهایران

بهنیازکهییآنهاوباالبهمتوسطاقشاربعضیکهباشدمیخارجیمحصوالتجایگزینمامحصوالت•
.کنندمیخریداریآنهاازدارندخالقانهخصوصیاتباکاالهایی

بهرهشترینبیاولیهموادکمترینباکندمیتالشنوآوریزمینهدرباالتوانداشتنباشرکتاین•
.نمایدایجادمشتریبرایراافزودهارزشوبرداری
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ارزش های برند

سحکردنمنتقلهمچنینوسادهوخالقانهطراحیباشادمانیحسولبخندایجادما،هایارزش•
مختلف،اشکالوابعاددرمختلفانواعارائهباما.استمشتریانبهبخشیدنهویتوبودنخاص
همراههبرالبخندخواهیممیوکنیممیتوزیعخودمشتریانمیاندررابودنخاصوشکوهحس
.بیاوریمخودمشتریانلبانبرسکونوآرامشحس

اهتمام به طراحی  
نوآورانه و خاص

ساده و در عین حال 
شکیل بودن

ایجاد حس 
آرامش تنوع دراشکال و 

ابعاد مختلف

اهتمام به تمایز
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ویژگی برند

نوآورانه•

آرامش بخش•

مدرن•

ساده•

با هوش و ذکاوت•

هیجان زندگی، تحریک قوه تخیل•

به روز •

مهربان•
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شخصیت برند

هرباشد،طمرتبتجارینامباکهایگونهبهانسانیهایویژگیازایمجموعهبرندیکشخصیت•
نمخاطباذهندربرندشخصیتگیریشکلدرعاملمهمترین.داردشخصیتیتجاری،نام

.دهدمینشانخودازبرندزمانطولدرکهاسترفتارهایی

کهسادهوپوششیکبسیارومدرنزندگیدارایساله،۴0حدودااستآقاییبرنداینشخصیت•
وکنترلودخبسیار.باشدمیمهربانواجتماعیباالیکالسباوداردتعلقاجتماعباالیطبقهبه

.استبخشآرامش
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دبرنتعهد

عملیبهبتنسمشتریان،قبالدرشرکتکهاستاجراییقابلومطلوبعینی،منفعتبرندتعهد•
افزایشطریقازشرکتبرایسودآوریبهمنجرتعهدایندائمیحفظگردد،میمتعهدآنساختن

.شودمیوفادارمشتریانافزایشومشتریانوفاداری

یویژگطریقازمشتریبراینوآورانهوفاخرمحصولیکازبرداریبهرهوآرامشحسایجاد•
.برندهای
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طراحی هویت برند: فاز سوم

آن می هویت نام تجاری چارچوبی را برای یکپارچگی کل نام تجاری فراهم می کند که از طریق•
اری مورد نظر موقعیت گذاری باید باورپذیر و برای نام تج. توان حدود موقعیت گذاری را تعیین کرد

(کاپفر. )قابل توجیه باشد

:  طراحی برند•
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(BIG: BRAND IDENTITY GUIDELINES)دستورالعمل های هویت برند

محصول-
نام برند-
آرم یا لوگو  -
رنگ-
(لوگوتایپ)تایپوگرافی-
شخصیت برند-
ویژگی برند-
راهنمای هویت بصری-
شعار تبلیغاتی-
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:نام برند

ای سولیس در انگلیسی به معن
نظر آرامش و تسکین است که از م
وه  محتوا، با گروه غذایی چای، قه

.و شکالت هماهنگی دارد
:در فارسی

جهت: سو
خوردن: لیس

سولیس

(BIG: BRAND IDENTITY GUIDELINES)دستورالعمل های هویت برند
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رنگ

میتأثیرنیزمردمخریدهایعادتبرواندبودهایشدهشناختهمفاهیمدارایهارنگقدیماز•
.کنندمیجذبخودبهراخریدارانسیرآبیوسیاهنارنجی،بهمتمایلقرمزمثالبطور.گذارند

.کنندمیلبجخودبهراپولدارخریدارانتیرهوآبیروشنآبیخاکستری،بهمتمایلآبیصورتی،
.کنندمیجذبخودبهرامطیعوآرامافرادآسمانیآبیورنگکمصورتی

(BIG: BRAND IDENTITY GUIDELINES)دستورالعمل های هویت برند
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برندرایبشدهگرفتهنظردرشخصیتبهتوجهبا•
اثیریتورنگهامعانیبهتوجهباانتخابیرنگهای

رفتهگنظردرطالییومشکیدارد،مخاطببرکه
.استشده

عالیکیفیتبرازندگی:سیاهوطالییترکیب•
.کندمیالقارابودنقدرتمندوبودنمجلل

رنگ
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(: (SLOGAN & TAGLINEشعار

همیشه باید حس خاصی داشت

تشماسخاصسولیس، حس

(BIG: BRAND IDENTITY GUIDELINES)دستورالعمل های هویت برند
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(CIG: CORPORATE IDENTITY GUIDELINES)دستورالعمل های هویت سازمانی•
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(CIG: CORPORATE IDENTITY GUIDELINES)دستورالعمل های هویت سازمانی•
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(CIG: CORPORATE IDENTITY GUIDELINES)دستورالعمل های هویت سازمانی•
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:ثبت برند
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:طراحی محصول
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ثبت طراحی های
:صنعتی محصوالت
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پروانه بهداشت و  20از جمله حدود )اخذ مجوزهای قانونی الزم
(نوع محصول تولید شده20گواهی استاندارد برای 

:مقدمات قانونی
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:محصوالت
چای کیسه ای

(یطعم مختبف بدون اسانس و کامال طبیع۶)



www.Solace.ir @Solace.ir @Solaceir



www.Solace.ir @Solace.ir @Solaceir



www.Solace.ir @Solace.ir @Solaceir



www.Solace.ir @Solace.ir @Solaceir

:محصوالت
جعبه چوبی پذیرایی
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:محصوالت
چای پاکتی
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:محصوالت
قهوه فوری

در دو طعم و دو وزن)
(گرمی۲۰۰و ۱۰۰
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:محصوالت
دو در یک و سه در یک

(طعم مختلف۴)
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:محصوالت
اکسسوری
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:محصوالت
جعبه هدیه
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:تبلیغات
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:تبلیغات
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:تبلیغات
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اندرزگو
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فشم
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عمرانیه
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عمرانیه
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:فروش
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:فروش
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 www.Solace.ir:                                          وبگاه

Solaceir@:                        کانال تلگرام

Solace.ir@:                                         اینستاگرام

info@Solace.ir:                                          ایمیل

5000467588:                                سامانه پیامک

44148461 21 98+:تلفن

44148462 21 98+:نمابر

:تماس با ما

http://www.solacemark.ir/
http://www.solacemark.ir/
http://t.me/solaceir
http://www.instagram.com/solacemark.ir
mailto:info@Solace.ir

