
فهــContentsــــرست

فرم ارزیابی برندهای صنعتی

Pre - Branding / فصـل اول

Brand Creation / فصل دوم

Post Branding / فصل سوم
                                            

بخــش هفتــم: هویــت اســتراتژیک
ــی ــت مفهوم ــتم: هوی ــش هش بخ
 بخــش نهــم: هویت ارتباطــی برند

ســازمان اول:  بخــش 
همــکاران دوم:  بخــش 
رقبــا ســوم:  بخــش 
بخــش چهــارم: مشــتریان
بخــش پنجــم: محیــط بازار
ــت ــم: خالقی ــش شش بخ

بخش دهم: اجرا، پایش، ارزیابی و نظارت

تکمیل کننده:

تایید کننده:

مدیر عامل:

مهر و امضا



ــرتر ــرند بــ ــخاب بـ ــنامه انتـ پرسشـ

سـال 1396

نام شرکت: 

نوع تولید، محصول / خدمت:

نام و نام خانوادگی مدیر عامل: 

شماره تماس شرکت:

نمابر: 

آدرس: 

آدرس وب سایت شرکت:
 

آدرس پست الکترونیک: 

جهت تکمیل فرم پیوست، توجه به نکات ذیل موجب امتنان است.

• کلیه صفحات پرسشنامه امضاء و ممهور به مهر شرکت باشند.

• لطفــًا بــه منظــور ارائــه اطالعــات دقیقتــر در تکمیــل پرسشــنامه، از کلیــه واحدهــای شــرکت )بازرگانــی، تحقیــق بــازار، برنــد، تولیــد، تضمیــن و کنتــرل 

کیفیــت، مالــی و ...( اســتعالم فرماییــد.

• یــاد آوری مــی نمایــد ارائــه مســتندات مــورد نیــاز در هــر بنــد الزامــی اســت. خاطــر نشــان مــی ســازد در صــورت عــدم ارســال مســتندات مــورد نظــر منتــج 

بــه کســر امتیــاز خواهــد شــد.

• لطفًا پس از پاسخ به سواالت، پرسشنامه تکمیل شده را حداکثر تا تاریخ  1396/4/12 در اختیار دبیرخانه همایش قرار گیرد.

                         اینجانب                                     مدیر عامل شرکت                          

اعالم می دارم که اطالعات ابراز شده با دقت و رعایت اخالق حرفه ای  تکمیل و ارسال شده است.

مهر و امضاء

“

“



سـازمان اول:  بخــش 

برنامه کسب و کار به صورت کامل و بر اساس تمامی عناصر مربوطه در سازمان به صورت کتبی تدوین شده است              -1
یک برنامه کسب و کار اولیه و خام در سازمان به صورت کتبی تهیه شده است                                                         -2
برنامه کسب و کار سازمان به صورت ذهنی و شفاهی در ذهن مدیران قرار دارد                                                        -3
هیچ برنامه کسب و کاری در سازمان تصویر سازی نشده است                                                                            -4

برنامه  بازاریابی به صورت کامل و بر اساس تمامی عناصر مربوطه در سازمان به صورت کتبی تدوین شده است                          -1
یک برنامه بازاریابی  اولیه و خام در سازمان به صورت کتبی تهیه شده است اما بر اساس آن سازمان فعالیت می کند                     -2
برنامه بازاریابی به صورت توافق کلی بین مدیران فروش و مدیران کسب و کار صورت گرفته و مدیران فروش بر اساس آن کار می کنند         -3
برنامه فروش و بازاریابی به صورت سلیقه ای و بنا به نظر مدیران فروش و کارکنان مربوطه بر اساس شرایط بازار تصمیم گیری می شود         -4

ارکان جهت ساز سازمان  به صورت کامل در سازمان و به صورت کتبی تدوین شده است             -1
ارکان جهت ساز سازمان  اولیه و خام در سازمان به صورت کتبی تهیه شده است                        -2
ارکان جهت ساز سازمان  به صورت ذهنی و شفاهی در ذهن مدیران قرار دارد                           -3
هیچ  کدام از ارکان جهت ساز سازمان   تعریف و  تصویر سازی نشده است                              -4

در صورت وجود سند »کسب و کار« در سازمان  به سئواالت زیر پاسخ دهید

در صورت وجود سند »برنامه بازاریابی« در سازمان  به سئواالت زیر پاسخ دهید

در صورت وجود سند »در خصوص هر یک از ارکان جهت ساز« در سازمان  به سئواالت زیر پاسخ دهید

)Business Plan( / معیار اول:  بررسی وضعیت برنامه کسب و کار سازمان

  )Marketing Plan( / معیار دوم  : برنامه بازاریابی سازمان

معیار سوم: ارکان جهت ساز سازمان ) ماموریت ، چشم انداز و ارزشهای بنادین سازمان ( 

   به روز بودن سند          سند کمتر از 6 ماه قبل تهیه شده است        سند بین 6 تا 18 ماه قبل تهیه شده است         بیش از 18 ماه قبل تهیه شده است

 اجرا و پیاده سازی سند     تقریبا به صورت کامل پیاده سازی شده است         بخشی از سند پیاده سازی و اجرا شده است       تقریبا پیاده یا اجرا نشده است

   به روز بودن سند          سند کمتر از 6 ماه قبل تهیه شده است        سند بین 6 تا 18 ماه قبل تهیه شده است         بیش از 18 ماه قبل تهیه شده است

 اجرا و پیاده سازی سند     تقریبا به صورت کامل پیاده سازی شده است         بخشی از سند پیاده سازی و اجرا شده است       تقریبا پیاده یا اجرا نشده است

   به روز بودن سند          سند کمتر از 6 ماه قبل تهیه شده است        سند بین 6 تا 18 ماه قبل تهیه شده است         بیش از 18 ماه قبل تهیه شده است

 اجرا و پیاده سازی سند     تقریبا به صورت کامل پیاده سازی شده است         بخشی از سند پیاده سازی و اجرا شده است       تقریبا پیاده یا اجرا نشده است

مستندات پیوست:    1- سند کسب و کار سازمان         2- هر گونه مستندی که  نشان دهنده زمان اجرای سند می باشد

مستندات پیوست:    1- سند برنامه ریزی بازاریابی            2- روشهای اجرایی که در واحد فروش برای بازاریابی وجود دارد  
 3- سوابق اثر بخشی و اجرای برنامه ریزی های صورت گرفته در سال 95      4 - هر گونه مستندی که  نشان دهنده زمان اجرای سند می باشد

مستندات پیوست  :    1-ماموریت سازمان      2  چشم انداز سازمان   3-  لیست ارزشهای بنیادی سازمان   4- خط مشی کالن سازمان  



سـازمان اول:  بخــش 

1-  اهداف میان مدت )یک ساله(  و بلند مدت )دو تا سه ساله( سازمان به درستی تعریف شده و برنامه های عملیاتی مربوطه به کلیه واحد ها ابالغ شده است    
2-  فقط لیستی از اهداف میان مدت )یک ساله( سازمان تعریف شده است و برنامه های عملیاتی مربوطه به واحد های سازمان ابالغ شده است        

3-  لیست اهداف میان مدت برای مدیران اجرایی سازمان مشخص اما به صورت مکتوب نمی باشد و برنامه های عملیاتی  در هر واحد بر اساس نظر مدیران اجرایی 
مربوطه برنامه ریزی می شود  

4- اهداف میان مدت و بلند مدت به صورت شفاهی است ولی برنامه های اجرایی در هیچ یک از بخش ها وجود ندارد                                      

ماتریس های استراتژی تهیه شد ه است ، به صورت مکتوب در سازمان وجود دارد  و این استراتژی ها عملیاتی شده است               -1
یک سری استراتژی های اولیه در سازمان تهیه شده است و تا حدودی عملیاتی شده است                                                      -2
استراتژی سازمان آن چیزی است که صرفا توسط مدیریت ارشد سازمان بیان می شود و عملیاتی نشده است                                          -3
هیچ گونه رویه و استراتژی در سازمان وجود ندارد                                                                                                          -4

1-    وضعیت سازمان در مقابل این  7P  شناسایی ، تحلیل  و برنامه های استراتژی سازمان لحاظ شده است و به صورت کتبی در سازمان وجود دارد       
2-   بخشی از این الزامات دیده شده است در سازمان و تا حدودی به صورت نسبی عملیاتی شده است                                                          
3-   فقط به صورت ذهنی بر روی آن فکر شده است اما به صورت عملیاتی برای تاثیر پذیری آن کاری نشده است                                           
4-   سازمان هیچ شناختی در خصوص این نقاط مهم ندارد و هیج فکری نیز نکرده است                                                                          

در صورت وجود سند »اهداف میان مدت و بلند مدت« در سازمان  به سئواالت زیر پاسخ دهید

در صورت وجود سند »ماتریس  و استراتژی های عملیاتی« در سازمان  به سئواالت زیر پاسخ دهید

در صورت وجود سند »7P« در سازمان  به سئواالت زیر پاسخ دهید

معیار چهارم:    اهداف میان مدت و بلند مدت سازمان   

)SWOT-QSPM ,BCG,GSM معیار پنجم: تهیه ماتریس های استراتژی سازمان )استفاده از ابزار های مانند

)Product- Price - Promotion -Place- People- Assets Physical-Process( 7  مهم و اساسیP معیار ششم: بررسی  وضعیت سازمان در خصوص

   به روز بودن سند          سند کمتر از 6 ماه قبل تهیه شده است        سند بین 6 تا 18 ماه قبل تهیه شده است         بیش از 18 ماه قبل تهیه شده است

 اجرا و پیاده سازی سند     تقریبا به صورت کامل پیاده سازی شده است         بخشی از سند پیاده سازی و اجرا شده است       تقریبا پیاده یا اجرا نشده است

   به روز بودن سند          سند کمتر از 6 ماه قبل تهیه شده است        سند بین 6 تا 18 ماه قبل تهیه شده است         بیش از 18 ماه قبل تهیه شده است

 اجرا و پیاده سازی سند     تقریبا به صورت کامل پیاده سازی شده است         بخشی از سند پیاده سازی و اجرا شده است       تقریبا پیاده یا اجرا نشده است

   به روز بودن سند          سند کمتر از 6 ماه قبل تهیه شده است        سند بین 6 تا 18 ماه قبل تهیه شده است         بیش از 18 ماه قبل تهیه شده است

 اجرا و پیاده سازی سند     تقریبا به صورت کامل پیاده سازی شده است         بخشی از سند پیاده سازی و اجرا شده است       تقریبا پیاده یا اجرا نشده است

مســتندات پیوســت:   1-  لیســت اهــداف کیفــی میــان مــدت   2- لیســت اهــداف کیفــی بلنــد مــدت    3- برنامــه هــای عملیاتــی و اجرایــی در ســازمان 
4- ســوابق اثــر بخشــی مربوطــه  

مستندات پیوست:   1- ماتریس استراتژی و متد استفاده شده        2- نوع استراتژی های تعیین شده برای سازمان 
                       3- لینک آن با اهداف کالن و مدیریتی سازمان

مستندات پیوست:    1-  ماتریس وضعیت سازمان در خصوص هر یک از Pها به عنوان سند  7P  سازمان   2- لحاظ کردن آن در ماتریس های استراتژی سازمان  



سـازمان اول:  بخــش 

1-     زنجیره ارزش سازمان شناسایی شده است و واحد های مربوطه در سازمان بر اساس جایگاه آن در این زنجیزه طبقه بندی شده اند       
2-     شناخت اولیه از زنجیره ارزش سازمان انجام شده است  اما طبقه بندی واحد های سازمان بر اساس آن نمی باشد                           
3-     واحد ها و برنامه های کاری آنها  صرفا بدون توجه به جایگاه آنها در زنجیره ارزش ایجاد شده است                                           
4-     هیچ گونه فعالیت و شناختی در سازمان برای زنجیره ارزش وجود ندارد                                                                              

سازمان چه گواهینامه های محصولی دارد  )حداکثر 3 مورد(  -1

سازمان چه گواهی های مدیریتی دارد )حداکثر 3 مورد(  -2

آیا سازمان گواهی ثبت عالمت تجاری خود را دارد            خیر           بله  -3

سازمان گواهی ثبت اختراع دارد  )حداکثر 3 مورد(                                                                                                         -4

1-    5 عامل موثر برفضای کسب و کار سازمان که از دیدگاه پورتر مطرح است ، قبال بررسی شده است  و برنامه ریزی های الزم در خصوص مهار وکنترل 
آنها نیز صورت گرفته است   

2-   تا کنون   این 5 عامل به صورت شفاهی و غیر رسمی  بررسی شده است اما نتایج بررسی ها و تجربیاتی که تا کنون بوده است در »پیوست شماره 1« 
پرسشنامه ارائه شده است و مدارکی برای برنامه ریزی های کنترلی آن در سازمان دیده شده است  

3-   تا کنون هیچ تمرکزی بر روی این موضوعات نشده است و فقط در حد نیاز این پرسشنامه »پیوست شماره 1«  تکمیل و ارائه می گردد     
4-   هیچ گونه شناخت و تمرکزی در این خصوص صورت نگرفته است     

در صورت وجود سند »زنجیره ارزش« در سازمان  به سئواالت زیر پاسخ دهید

در صورت وجود سند »تجزیه و تحلیل صنعت« در سازمان  به سئواالت زیر پاسخ دهید

معیار  هفتم:  تعیین زنجیره ارزش )Value Chain( در سازمان  

معیار  هشتم:   استاندارد های کیفی و مدیریتی سازمان  

معیار  نهم:  شناسایی و تحلیل اجزای صنعت بر اساس 5 نیروی پورتر

   به روز بودن سند          سند کمتر از 6 ماه قبل تهیه شده است        سند بین 6 تا 18 ماه قبل تهیه شده است         بیش از 18 ماه قبل تهیه شده است

 اجرا و پیاده سازی سند     تقریبا به صورت کامل پیاده سازی شده است         بخشی از سند پیاده سازی و اجرا شده است       تقریبا پیاده یا اجرا نشده است

   به روز بودن سند          سند کمتر از 6 ماه قبل تهیه شده است        سند بین 6 تا 18 ماه قبل تهیه شده است         بیش از 18 ماه قبل تهیه شده است

 اجرا و پیاده سازی سند     تقریبا به صورت کامل پیاده سازی شده است         بخشی از سند پیاده سازی و اجرا شده است       تقریبا پیاده یا اجرا نشده است

مستندات پیوست:   1- سند زنجیره ارزش سازمان         2- جابگاه و طیقه بندی واحد های سازمان بر اساس زنجیره ارزش    

  در ارائه گواهینامه در هر یک از موارد، سه تا از به روز ترین و جدید ترین ها ارائه شود تا حداکثر امتیاز الزم را کسب نماید  

مستندات پیوست:    1-  ماتریس شناسایی و تحلیل اجزای صنعت      2- برنامه ها و اهداف مد نظر/ اجرایی در سازمان برای کنترل و مهار این نیروها  

بخــــش دوم: همــکاران



1-     نقشه گروه های استراتژیک در فضای رقابتی سازمان تهیه شده است                                                 
2-     به صورت شفاهی و کلی شناخت در این خصوص در سازمان وجود دارد اما  نقشه و سند آن دیده نشده است               
3-     بر اساس توضیحات ارائه شده در »پیوست شماره2« این پرسشنامه نگرش موجود تازه در سازمان ایجاد شده است                     
4-     هیچ گونه شناخت و تمرکزی در این خصوص صورت نگرفته است                                                                 

در صورت وجود سند »گروه های استراتژیک و نقشه مربوطه« در سازمان  به سئواالت زیر پاسخ دهید

معیار  دهم:   شناسایی و تحلیل گروه های استراتژیک

   به روز بودن سند          سند کمتر از 6 ماه قبل تهیه شده است        سند بین 6 تا 18 ماه قبل تهیه شده است         بیش از 18 ماه قبل تهیه شده است

 اجرا و پیاده سازی سند     تقریبا به صورت کامل پیاده سازی شده است         بخشی از سند پیاده سازی و اجرا شده است       تقریبا پیاده یا اجرا نشده است

در خصوص تعریف گروه ها استراتژیک به »پیوست شماره 2« پرسشنامه رجوع شود  

1-  سند تحلیل رقبا و وضعیت آنها در پارامتر های کلیدی تهیه شده و بر اساس نتایج آن در برنامه ریزی و اهداف کالن موارد الزم دیده شده است     
2-  تا کنون این بررسی به صورت شفاهی و غیر رسمی بررسی شده است اما نتایج بررسی ها و تجربیاتی که تا کنون بوده است در »پیوست شماره 3« 

پرسشنامه ارائه شده است و مدارکی برای برنامه ریزی های کنترلی آن در سازمان دیده شده است          
3-   تا کنون هیچ تمرکزی بر روی این موضوعات نشده است و فقط در حد نیاز این پرسشنامه »پیوست شماره 3«  تکمیل و ارائه می گردد         
4-   هیچ گونه شناخت و تمرکزی در این خصوص صورت نگرفته است                                                                                          

در صورت وجود سند »ماتریس تحلیل رقبا و شبه رقبا« در سازمان  به سئواالت زیر پاسخ دهید

 )CPM(  معیار  یازدهم:  ماتریس تحلیل رقبا و شبه رقبا

   به روز بودن سند          سند کمتر از 6 ماه قبل تهیه شده است        سند بین 6 تا 18 ماه قبل تهیه شده است         بیش از 18 ماه قبل تهیه شده است

 اجرا و پیاده سازی سند     تقریبا به صورت کامل پیاده سازی شده است         بخشی از سند پیاده سازی و اجرا شده است       تقریبا پیاده یا اجرا نشده است

   مستندات پیوست:     1-  ماتریس شناسایی و تحلیل اجزای صنعت      2- برنامه ها و اهداف مد نظر/ اجرایی در سازمان برای کنترل و مهار این نیروها      

بخــــش سوم: رقبـــا

بخــــش چـهارم: مشتریان

1-     تحقیقات کمی در خصوص میزان آگاهی از برند در جامعه  هدف محصوالت شرکت انجام شده است و این تحقیقات آنالیز شده است        
2-     تاحدودی به صورت شفاهی انجام شده است اما به صورت پرسشنامه و کمی نشده است و لذا آنالیزی هم نشده است                            
3-     هیچ گونه شناخت و تمرکزی در این خصوص صورت نگرفته است                                                                                       

در صورت وجود سند »تحقیقات کمی برند آگاهی و شناخت برند« در سازمان  به سئواالت زیر پاسخ دهید

معیار  دوازدهم:   تحقیقات کمی برند آگاهی، شناخت برند و... 

   به روز بودن سند          سند کمتر از 6 ماه قبل تهیه شده است        سند بین 6 تا 18 ماه قبل تهیه شده است         بیش از 18 ماه قبل تهیه شده است

 اجرا و پیاده سازی سند     تقریبا به صورت کامل پیاده سازی شده است         بخشی از سند پیاده سازی و اجرا شده است       تقریبا پیاده یا اجرا نشده است

مستندات پیوست:    1-  نتایج کمی در خصوص آگاهی از برند و شناخت برند    2- آنالیز های صورت گرفته در این خصوص     



در صورت وجود سند »اندازه گیری میزان رضایت و وفاداری مشتریان« در سازمان  به سئواالت زیر پاسخ دهید

در صورت وجود سند »دسته بندی و هدفگذاری مشتریان« در سازمان  به سئواالت زیر پاسخ دهید

   به روز بودن سند          سند کمتر از 6 ماه قبل تهیه شده است        سند بین 6 تا 18 ماه قبل تهیه شده است         بیش از 18 ماه قبل تهیه شده است

 اجرا و پیاده سازی سند     تقریبا به صورت کامل پیاده سازی شده است         بخشی از سند پیاده سازی و اجرا شده است       تقریبا پیاده یا اجرا نشده است

   به روز بودن سند          سند کمتر از 6 ماه قبل تهیه شده است        سند بین 6 تا 18 ماه قبل تهیه شده است         بیش از 18 ماه قبل تهیه شده است

 اجرا و پیاده سازی سند     تقریبا به صورت کامل پیاده سازی شده است         بخشی از سند پیاده سازی و اجرا شده است       تقریبا پیاده یا اجرا نشده است

1-     کمپین های برندینگ در سازمان تشکیل شده و بر اساس بازه زمانی فعالیتی که داشته اند میزان اثر بخشی آنها اندازه گیری شده است        
2-     کمپین های بازاریابی و برندینگ در سازمان تشکیل شده است اما هنوز اثر بخشی و کارایی این فعالیت ها اندازه گیری نشده است               
3-      فعالیت های مختلف برندینگ در سازمان در حال اجرا می باشد اما در ساختار های کمپین قرار نگرفته است                                                          
4-     هیچ فعالیتی در این خصوص در سازمان انجام نشده است                                                                                                     

در صورت وجود سند »کمپین های بازاریابی و برندینگ« در سازمان  به سئواالت زیر پاسخ دهید

معیار  سیزدهم:    تحقیقات کمی ارزیابی اثر بخشی کمپین ها 

   به روز بودن سند          سند کمتر از 6 ماه قبل تهیه شده است        سند بین 6 تا 18 ماه قبل تهیه شده است         بیش از 18 ماه قبل تهیه شده است

 اجرا و پیاده سازی سند     تقریبا به صورت کامل پیاده سازی شده است         بخشی از سند پیاده سازی و اجرا شده است       تقریبا پیاده یا اجرا نشده است

مستندات پیوست:    1-   لیست کمپین های موجود در سازمان در راستای برندینگ سازمان  - ننتایج کارکرد هر یک از این کمپین های برندینگ

1-    سازمان میزان رضایتمندی و وفاداری مشتریان را بر اساس مدل ISO1004 اندازه گیری و آنالیز کرده است                                          
2-   سازمان به صورت کلی و بر اساس نیاز، طبق یک پرسشنامه معتبر ، میزان رضایت و وفاداری مشتریان را انداره گیری کرده است             
3-   میزان رضایت مشتریان به صورت کلی و شفاهی در سازمان تخمین زده شده است                                                                    
4-   هیچ فعالیتی در خصوص اندازه گیری رضایت مشتریان در سازمان وجود ندارد                                                                          

1-    سازمان به درستی با این مفهوم آشنا می باشد  و بر اساس بخش های مرتبط با آن کلیه مراحل مربوط به آن را مطابق با »پیوست شماره 4« این 
پرسشنامه انجام داده است و سوابق آن موجود می باشد    

2-    سازمان با مفاهیم کلی آن آشنا می باشد، فعالیت هایی هم در این خصوص انجام داده اما به صورت کامل و مستند قابل ارائه نمی باشد      
3-    سازمان فقط با یک یا چند بخش از این فرایند آشنا است و به صورت گسسته انجام داده است                                                      
4-    هیچ فعالیتی در این خصوص در سازمان انجام نشده است                                                                                                 

معیار  چهاردهم:    تحقیقات کمی میزان رضایتمندی و وفاداری مشتریان   

  )STP(  معیار  پانزدهم:     دسته بندی و هدفگذاری مشتریان

   مستندات پیوست:     1-  تصویر گواهینامه ISO 10004-10002  2- روش های اندازه گیری رضایت مشتریان  3- نتایج و آنالیز رضایت مشتریان      

   مستندات پیوست:     1-  ماتریس شناسایی و تحلیل اجزای صنعت      2- برنامه ها و اهداف مد نظر/ اجرایی در سازمان برای کنترل و مهار این نیروها      
فرآینــد STP، هدفگــذاری یــا انتخــاب بخــش هــدف اســت. از آنجــا کــه یــک شــرکت نمی توانــد همــه محصــوالت خــود را متناســب بــا همــه بازارهــا 
ارائــه کنــد ناگزیــر می بایســتی از بیــن بخشــهای بــازار دســت بــه انتخــاب برنــد و بخش هایــی از بــازار را انتخــاب کنــد کــه باالتریــن مزیــت رقابتــی 

ممکــن را نســبت بــه رقبــا در پــی داشــته باشــد.



ــم: محـیط بـازار بخــش پنجـ

بخــش شـــشم: خـالقیـت

1-    ماتریس تجزیه و تحلیل محیط ها بر اساس تمامی عوامل تاثیر گذار  بر برندینگ  و سهم بازار سازمان تهیه شده است و با برنامه های استراتژیک 
سازمان مرتبط شده است      

2-    کلیه عوامل محیط داخلی به درستی شناخته شده است اما در خصوص محیط میانه و محیط کالن تحت اختیار سازمان نمی باشد                
3-    کلیه عوامل فقط به صورت شفاهی و ذهنی بررسی شده است اما هیچ اقدامی برای آن صورت نگرفته است                                          
4-    هیچ فعالیت شناختی و ارزیابی در این خصوص صورت نگرفته است                                                                                         

      یک اتاق فکر منسجم ، و بانکی از  ایده های های دسته بندی شده  در راستای بهبود سازمان و برند آن  
1-    در سازمان به صورت رسمی وجود دارد و مکانیزم های مربوطه مانند طوفان ذهنی و .. استفاده می شود          

2-    در حال شکل گیری می باشد                                                                                                    
3-    به صورت منسجم اتاق فکر ندارد اما به صورت پراکنده در واحد ها می باشد                                           

4-    کال هیچ مکانیزمی برای جمع آوری ایده ها و نظرات در سازمان وجود ندارد                                            

آنالیز بازار و برندینگ  و Marketing Plan  در تمامی محصوالت به صورت جامع و کامل تهیه شده است                                  -1
آنالیز بازار و برندینگ انجام شده است اما هنوز Marketing Plan تهیه نشده است                                                               -2
آنالیزی در خصوص بازار و برندینگ صورت نگرفته است اما بر پایه تجربه مدیران Marketing Plan تهیه شده است                                 -3
هیچ فعالیتی در این خصوص در سازمان انجام نشده است                                                                                                     -4

در صورت وجود سند »ماتریس تحلیل محیط های سازمان« در سازمان  به سئواالت زیر پاسخ دهید

در صورت وجود سند »اتاق های فکر سازمان« در سازمان  به سئواالت زیر پاسخ دهید

در صورت وجود سند »آنالیز بازار و برندنیگ« در سازمان  به سئواالت زیر پاسخ دهید

معیار  شانزدهم: تحلیل محیط های سازمان با دیدگاه برندینگ و بازاریابی  )محیط خرد- محیط میانه- محیط کالن(    

 معیار هجدهم: وجود اتاق فکر  

معیار  هفدهم: اسناد و اطالعات کلی بازار  

   به روز بودن سند          سند کمتر از 6 ماه قبل تهیه شده است        سند بین 6 تا 18 ماه قبل تهیه شده است         بیش از 18 ماه قبل تهیه شده است

 اجرا و پیاده سازی سند     تقریبا به صورت کامل پیاده سازی شده است         بخشی از سند پیاده سازی و اجرا شده است       تقریبا پیاده یا اجرا نشده است

   به روز بودن سند          سند کمتر از 6 ماه قبل تهیه شده است        سند بین 6 تا 18 ماه قبل تهیه شده است         بیش از 18 ماه قبل تهیه شده است

 اجرا و پیاده سازی سند     تقریبا به صورت کامل پیاده سازی شده است         بخشی از سند پیاده سازی و اجرا شده است       تقریبا پیاده یا اجرا نشده است

   به روز بودن سند          سند کمتر از 6 ماه قبل تهیه شده است        سند بین 6 تا 18 ماه قبل تهیه شده است         بیش از 18 ماه قبل تهیه شده است

 اجرا و پیاده سازی سند     تقریبا به صورت کامل پیاده سازی شده است         بخشی از سند پیاده سازی و اجرا شده است       تقریبا پیاده یا اجرا نشده است

مستندات پیوست:  1-    لیستی از عوامل تاثیر گذار در هر یک از محیط ها بر  روی سازمان     2- ماتریس اندازه گیری میزان تاثیر این عوامل بر سازمان         

مستندات پیوست:  1-   روشهای اجرایی و متد های اتاق فکر سازمان   2- نظام پیشنهادات در سازمان     3- روشهای حل مساله در سازمان    4- تکنیک های ایده پردازی         

مستندات پیوست:     1- روش آنالیز بازار و برندینگ     Marketing Plan -2 سازمان     



1-     واحد R&D و تحقیقات بازار در سازمان وجود دارد و یک نفر مسئول آن است و به درستی برنامه ریزی امور را انجام می دهد             
2-     فعالیت های تحقیق و توسعه و تحقیق بازار در هر یک از واحد های عملیاتی به صورت منفک و جداگانه انجام می شود                      

3-     سازمان روی تحقیق و توسعه محصول کار نمی کند اما واحد فروش بر روی تحقیقات بازار کار می کند                                                          
4-     هیچ فعالیتی در این خصوص در سازمان انجام نشده است                                                                                                                 

در صورت وجود سند »برنامه ریزی های تحقیق و توسعه« در سازمان  به سئواالت زیر پاسخ دهید

   bench marking معیار  نوزدهم:  تحقیقات بازار و

   به روز بودن سند          سند کمتر از 6 ماه قبل تهیه شده است        سند بین 6 تا 18 ماه قبل تهیه شده است         بیش از 18 ماه قبل تهیه شده است

 اجرا و پیاده سازی سند     تقریبا به صورت کامل پیاده سازی شده است         بخشی از سند پیاده سازی و اجرا شده است       تقریبا پیاده یا اجرا نشده است

 مستندات پیوست:  مجوز R&D  سازمان    2- روسهای تحقیق و توسعه    3- روشهای تحقیقات بازار   4- حکم مسئول R&D  در سازمان       

استراتژی برند به برنامه بلند مدت توسعه موفق یک برند به منظور دستیابی به اهداف ویژه اطالق می گردد. یک استراتژی جامع 
برند بر تمام جنبه های کسب و کار تأثیر می گذارد و مستقیماً با نیازها و احساسات مشتری و محیط های رقابتی مرتبط است

1- موجود نمی باشد                                                                  
2- به صورت ذهنی و شفاهی فقط برای مدیریت وجود دارد                 
3-  در دست تهیه می باشد                                                       
4-  به صورت کتبی و رسمی در سازمان وجود دارد                           

در صورت وجود سند »استراتژیک برند« در سازمان  به سئواالت زیر پاسخ دهید

 معیار بیستم:  سند استراتژیک برند   

   به روز بودن سند          سند کمتر از 6 ماه قبل تهیه شده است        سند بین 6 تا 18 ماه قبل تهیه شده است         بیش از 18 ماه قبل تهیه شده است

 اجرا و پیاده سازی سند     تقریبا به صورت کامل پیاده سازی شده است         بخشی از سند پیاده سازی و اجرا شده است       تقریبا پیاده یا اجرا نشده است

   مستندات پیوست:    1-    سند استراتژی برند سازمان         

بخــــش هـفتـم: هویـــت استـراتژیـک

معماری برند عبارت است از یک طرح استراتژیک برای ساخت یک برند قدرتمند .
1- موجود نمی باشد                                                                  
2- به صورت ذهنی و شفاهی فقط برای مدیریت وجود دارد                 
3-  در دست تهیه می باشد                                                       
4-  به صورت کتبی و رسمی در سازمان وجود دارد                           

در صورت وجود سند »معماری برند« در سازمان  به سئواالت زیر پاسخ دهید

معیار  بیست و یکم:  سند معماری برند  

   به روز بودن سند          سند کمتر از 6 ماه قبل تهیه شده است        سند بین 6 تا 18 ماه قبل تهیه شده است         بیش از 18 ماه قبل تهیه شده است

 اجرا و پیاده سازی سند     تقریبا به صورت کامل پیاده سازی شده است         بخشی از سند پیاده سازی و اجرا شده است       تقریبا پیاده یا اجرا نشده است

مستندات پیوست:    ساختار و مستندات معماری برندینگ       



بخــــش هشـتم: هویـــت مفـهومی بـرند

1- موجود نمی باشد                                                                  
2- به صورت ذهنی و شفاهی فقط برای مدیریت وجود دارد                 
3-  در دست تهیه می باشد                                                       
4-  به صورت کتبی و رسمی در سازمان وجود دارد                           

1- موجود نمی باشد                                                                  
2- به صورت ذهنی و شفاهی فقط برای مدیریت وجود دارد                 
3-  در دست تهیه می باشد                                                       
4-  به صورت کتبی و رسمی در سازمان وجود دارد                           

1- موجود نمی باشد                                                                  
2- به صورت ذهنی و شفاهی فقط برای مدیریت وجود دارد                 
3-  در دست تهیه می باشد                                                       
4-  به صورت کتبی و رسمی در سازمان وجود دارد                           

در صورت وجود سند »پرتفوی برند« در سازمان  به سئواالت زیر پاسخ دهید

در صورت وجود سند »سند هویت درونی« در سازمان  به سئواالت زیر پاسخ دهید

در صورت وجود سند » بیانیه وعده برند« در سازمان  به سئواالت زیر پاسخ دهید

 معیار بیست و دو:  سند پرتفوی برند     

 معیار بیست و سه:   سند هویت درونی      

 معیار بیست و چهار :  بیانیه وعده برند         

   به روز بودن سند          سند کمتر از 6 ماه قبل تهیه شده است        سند بین 6 تا 18 ماه قبل تهیه شده است         بیش از 18 ماه قبل تهیه شده است

 اجرا و پیاده سازی سند     تقریبا به صورت کامل پیاده سازی شده است         بخشی از سند پیاده سازی و اجرا شده است       تقریبا پیاده یا اجرا نشده است

   به روز بودن سند          سند کمتر از 6 ماه قبل تهیه شده است        سند بین 6 تا 18 ماه قبل تهیه شده است         بیش از 18 ماه قبل تهیه شده است

 اجرا و پیاده سازی سند     تقریبا به صورت کامل پیاده سازی شده است         بخشی از سند پیاده سازی و اجرا شده است       تقریبا پیاده یا اجرا نشده است

   به روز بودن سند          سند کمتر از 6 ماه قبل تهیه شده است        سند بین 6 تا 18 ماه قبل تهیه شده است         بیش از 18 ماه قبل تهیه شده است

 اجرا و پیاده سازی سند     تقریبا به صورت کامل پیاده سازی شده است         بخشی از سند پیاده سازی و اجرا شده است       تقریبا پیاده یا اجرا نشده است



جایگاهی که هر برند از منظر هایی مانند بخش بندی بازار، پویایی های مشتریان ، جایگاه رقبا و... می تواند در ذهن مشتری ایجاد کند

1- موجود نمی باشد                                                                  
2- به صورت ذهنی و شفاهی فقط برای مدیریت وجود دارد                 
3-  در دست تهیه می باشد                                                       
4-  به صورت کتبی و رسمی در سازمان وجود دارد                           

)مجموعه ای از خصوصیات مرتبط با برند مانند ارتباطات بازاریابی . الگوهای مصرفی و شرکاء و ...(      

1- موجود نمی باشد                                                                  
2- به صورت ذهنی و شفاهی فقط برای مدیریت وجود دارد                 
3-  در دست تهیه می باشد                                                       
4-  به صورت کتبی و رسمی در سازمان وجود دارد                           

1- موجود نمی باشد                                                                  
2- به صورت ذهنی و شفاهی فقط برای مدیریت وجود دارد                 
3-  در دست تهیه می باشد                                                       
4-  به صورت کتبی و رسمی در سازمان وجود دارد                           

در صورت وجود سند » بیانیه جایگاه سازی برند« در سازمان  به سئواالت زیر پاسخ دهید

در صورت وجود سند » شخصیت پردازی برند « در سازمان  به سئواالت زیر پاسخ دهید

در صورت وجود سند » مدل های استاندارد هویت برند« در سازمان  به سئواالت زیر پاسخ دهید

 معیار بیست و پنج : بیانیه جایگاه سازی برند        

 معیار بیست و شش : شخصیت پردازی برند        

 معیار بیست و هفت : مدل های استاندارد هویت برند         

   به روز بودن سند          سند کمتر از 6 ماه قبل تهیه شده است        سند بین 6 تا 18 ماه قبل تهیه شده است         بیش از 18 ماه قبل تهیه شده است

 اجرا و پیاده سازی سند     تقریبا به صورت کامل پیاده سازی شده است         بخشی از سند پیاده سازی و اجرا شده است       تقریبا پیاده یا اجرا نشده است

   به روز بودن سند          سند کمتر از 6 ماه قبل تهیه شده است        سند بین 6 تا 18 ماه قبل تهیه شده است         بیش از 18 ماه قبل تهیه شده است

 اجرا و پیاده سازی سند     تقریبا به صورت کامل پیاده سازی شده است         بخشی از سند پیاده سازی و اجرا شده است       تقریبا پیاده یا اجرا نشده است

   به روز بودن سند          سند کمتر از 6 ماه قبل تهیه شده است        سند بین 6 تا 18 ماه قبل تهیه شده است         بیش از 18 ماه قبل تهیه شده است

 اجرا و پیاده سازی سند     تقریبا به صورت کامل پیاده سازی شده است         بخشی از سند پیاده سازی و اجرا شده است       تقریبا پیاده یا اجرا نشده است



بخــــش نهـم: هویـــت ارتـباطی بـرند

1- موجود نمی باشد                                                                  
2- به صورت ذهنی و شفاهی فقط برای مدیریت وجود دارد                 
3-  در دست تهیه می باشد                                                       
4-  به صورت کتبی و رسمی در سازمان وجود دارد                           

1- موجود نمی باشد                                                                  
2- به صورت ذهنی و شفاهی فقط برای مدیریت وجود دارد                 
3-  در دست تهیه می باشد                                                       
4-  به صورت کتبی و رسمی در سازمان وجود دارد                           

1- موجود نمی باشد                                                                  
2- به صورت ذهنی و شفاهی فقط برای مدیریت وجود دارد                 
3-  در دست تهیه می باشد                                                       
4-  به صورت کتبی و رسمی در سازمان وجود دارد                           

1- موجود نمی باشد                                                                  
2- به صورت ذهنی و شفاهی فقط برای مدیریت وجود دارد                 
3-  در دست تهیه می باشد                                                       
4-  به صورت کتبی و رسمی در سازمان وجود دارد                           

در صورت وجود سند »هویت کالمی« در سازمان  به سئواالت زیر پاسخ دهید

در صورت وجود سند » هویت بصری« در سازمان  به سئواالت زیر پاسخ دهید

در صورت وجود سند » هویت حسی برند« در سازمان  به سئواالت زیر پاسخ دهید

در صورت وجود سند » هویت  مجازی برند« در سازمان  به سئواالت زیر پاسخ دهید

 معیار بیست و هشت:   سند هویت کالمی      

 معیار بیست و نه:  سند  هویت بصری            

 معیار سی:  سند هویت حسی  برند              

 معیار سی و یک:  سند هویت مجازی  برند                 

   به روز بودن سند          سند کمتر از 6 ماه قبل تهیه شده است        سند بین 6 تا 18 ماه قبل تهیه شده است         بیش از 18 ماه قبل تهیه شده است

 اجرا و پیاده سازی سند     تقریبا به صورت کامل پیاده سازی شده است         بخشی از سند پیاده سازی و اجرا شده است       تقریبا پیاده یا اجرا نشده است

   به روز بودن سند          سند کمتر از 6 ماه قبل تهیه شده است        سند بین 6 تا 18 ماه قبل تهیه شده است         بیش از 18 ماه قبل تهیه شده است

 اجرا و پیاده سازی سند     تقریبا به صورت کامل پیاده سازی شده است         بخشی از سند پیاده سازی و اجرا شده است       تقریبا پیاده یا اجرا نشده است

   به روز بودن سند          سند کمتر از 6 ماه قبل تهیه شده است        سند بین 6 تا 18 ماه قبل تهیه شده است         بیش از 18 ماه قبل تهیه شده است

 اجرا و پیاده سازی سند     تقریبا به صورت کامل پیاده سازی شده است         بخشی از سند پیاده سازی و اجرا شده است       تقریبا پیاده یا اجرا نشده است

   به روز بودن سند          سند کمتر از 6 ماه قبل تهیه شده است        سند بین 6 تا 18 ماه قبل تهیه شده است         بیش از 18 ماه قبل تهیه شده است

 اجرا و پیاده سازی سند     تقریبا به صورت کامل پیاده سازی شده است         بخشی از سند پیاده سازی و اجرا شده است       تقریبا پیاده یا اجرا نشده است



ــم: اجرا، پایش، ارزیابی و نظارت بخــش دهـ

1- هیج فعالیتی در خصوص پیاده سازی سیستم برندینگ در سازمان انجام نشده است                                  
2- بخشی از سیستم به صورت موردی اجرا شده است اما به صورت کامل و یکپارچه انجام نشده است            
3- برنامه ریزی های الزم در خصوص پیاده سازی سیستم مدیریت برندینگ در حال اجرا می باشد                
4- هیچ برنامه ریزی برای ایجاد سیستم برندینگ در سازمان وجود ندارد                                               

 وجود یک شخص یا یک واحد سازمانی واحد و مشخص برای برندینگ در ساختار و چارت سازمانی و وجود شرح مسئولیت ها و اختیارات مربوط به آن 
1-    جایگاه در سازمان به صورت تخصصی وجود دارد و یک نفر هم مسئول مستقیم برندینگ سازمان می باشد                      
2-     این جایگاه با روابط عمومی سازمان ادغام شده است و عمال یک نفر هر دو فعالیت را در سازمان انجام می دهد                
3-     فعالیت های برندینگ به صورت پراکنده توسط مسئولین مختلف در سازمان انجام می شود                                             
4-     هیج فعالیتی در خصوص پیاده سازی سیستم برندینگ در سازمان انجام نشده است                                                     

 برنامه برندینگ به صورت دائم توسط مسئول برندینگ سازمان انجام شود و میزان انحراف از برنامه ها به صورت اقدامات اصالحی و پیشگیرانه در سازمان صادر می شود   
1- یک سیستم منظم و دائمی برای پایش نظام برندینگ سازمان طراحی شده است و سوابق پایش آن نیز وجود دارد     

2- به صورت سیستمی پایش نمی شود، اما نتایج برنامه های مربوطه در جلسات مدیریت بررسی می شود      
3-  پایش های مربوطه به صورت موردی بررسی می شود    

4-  هیچ سیستم پایشی در سازمان وجود ندارد    

1- وجود ندارد                                                     
2- در برنامه های آتی مدیریت می باشد                     
3- در دست اقدام و شناسایی است                            
4- به صورت رسمی و تخصصی در سازمان وجود دارد    

در صورت وجود سند »پیاده سازی و مدیریت اسناد« در سازمان  به سئواالت زیر پاسخ دهید

در صورت وجود سند » وجود جایگاه سازمانی برندینگ« در سازمان  به سئواالت زیر پاسخ دهید

 معیار سی و دو:   پیاده سازی و مدیریت یکپارچه اسناد در سازمان      

 معیارسی و سه:  وجود جایگاه سازمانی برندینگ                

 معیار سی و چهار:  پایش دائمی برنامه برندینگ                   

 معیار سی و پنج:  وجود مشاور برند بیرونی جهت نظارت و راهبری                

   به روز بودن سند          سند کمتر از 6 ماه قبل تهیه شده است        سند بین 6 تا 18 ماه قبل تهیه شده است         بیش از 18 ماه قبل تهیه شده است

 اجرا و پیاده سازی سند     تقریبا به صورت کامل پیاده سازی شده است         بخشی از سند پیاده سازی و اجرا شده است       تقریبا پیاده یا اجرا نشده است

   به روز بودن سند          سند کمتر از 6 ماه قبل تهیه شده است        سند بین 6 تا 18 ماه قبل تهیه شده است         بیش از 18 ماه قبل تهیه شده است

 اجرا و پیاده سازی سند     تقریبا به صورت کامل پیاده سازی شده است         بخشی از سند پیاده سازی و اجرا شده است       تقریبا پیاده یا اجرا نشده است

مستندات پیوست:     1- چارت سازمانی     2 – رشح مسئولیت ها و اختیارات مرتبط با فرد مربوطه     3- حکم سازمانی مربوطه

مستندات پیوست:    1- برنامه ریزی های الزم در خصوص ایجاد سیستم برندینگ سازمان 

در صورت وجود سند »پایش دائمی برنامه برندینگ« در سازمان  به سئواالت زیر پاسخ دهید
   به روز بودن سند          سند کمتر از 6 ماه قبل تهیه شده است        سند بین 6 تا 18 ماه قبل تهیه شده است         بیش از 18 ماه قبل تهیه شده است

 اجرا و پیاده سازی سند     تقریبا به صورت کامل پیاده سازی شده است         بخشی از سند پیاده سازی و اجرا شده است       تقریبا پیاده یا اجرا نشده است

مستندات پیوست:     1- چارت سازمانی     2 – رشح مسئولیت ها و اختیارات مرتبط با فرد مربوطه     3- حکم سازمانی مربوطه

در صورت وجود سند » وجود مشاور برند بیرونی جهت نظارت و راهبری« در سازمان  به سئواالت زیر پاسخ دهید
   به روز بودن سند          سند کمتر از 6 ماه قبل تهیه شده است        سند بین 6 تا 18 ماه قبل تهیه شده است         بیش از 18 ماه قبل تهیه شده است

 اجرا و پیاده سازی سند     تقریبا به صورت کامل پیاده سازی شده است         بخشی از سند پیاده سازی و اجرا شده است       تقریبا پیاده یا اجرا نشده است

مستندات پیوست:     1- قرار داد با مشاور برندینگ  





فرم »ب« پیوست پرسشنامه

تعریف گروه های استراتژیک  

گروه استراتژیک متشکل از شرکتهاي رقیب با رویکردهاي و موقعیت هاي مشابه رقابتي در صنعت است   •
•  نقشه گروه استراتژیک بیانگر موقعیت هاي رقابتي مختلفي است که شرکتهاي رقیب اشغال مي کنند . 

شرکتهایي که در یک گروه استراتژیک کساني قرار دارند، داراي یک یا چند ویژگي رقابتي مشترك هستند…  •
•  به لحاظ کیفیت و قیمت یکسان هستند 

•  مناطق جغرافیایي یکساني را تحت پوشش قرار مي دهند 
•  تا حدي بطور عمودي ادغام مي شوند 

•  گسترة خط تولید آن قابل مقایسه باشد 
•  بر انواع مشابهي از کانالهاي توزیع تاکید مي ورزند 

•  خدمات مشابهي براي خریداران ارائه مي کنند 
•  از رویکردهاي تکنولوژیکي یکساني استفاده مي کنند . 

پیوست 1

پیوست شماره 2




