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بهار ۱۳۹۹

مجـموعـه ی کتاب هـای انتشـارات سـیته



هگارتی از خالقیت می گوید
نویسنده: جان هگارتی
مترجم: نورا موسوی نیا

نویســنده ها گاهی از دلهره ای می گویند که از گذاشــتن ورق کاغذ سفید توی ماشین 
تحریر و تصور چیزی که باید بنویسند تا عمق وجودشان رخنه می کند. فرقی نمی کند 
یک صفحه ی نمایش سفید باشد یا یک بوم سفید یا  یک دفتر طراحی سفید، تأثیرش 

یکی است. خالقیت از هیچ ساختن است و می تواند دلهره آور باشد. 

سرخ و سیاه: سی سال تبلیغ به روایت سیته
گردآوری: شاهین ترکمن

مدیریت هنری و طراحی: رضا عابدینی و ایمان راد

مجموعه ای از ماندگارترین و درخشــان ترین آگهی های تبلیغاتی 
متعلق به دوران طالیی تبلیغات تجاری در ایران، در دهه های۴0،۳0 
و 50ش. مجموعه ی غنی و پرباری که با منتخبی از آثار دوران طالیی 

تبلیغات ایران، گردآوری و بازسازی شده است.

230 سال تبلیغات بازرگانی  
در مطبوعات فارسی زبان )جلد چهارم( 

نویسنده: محسن میرزایی

مجموعــه ی 2۳0 ســال تبلیغــات بازرگانــی در مطبوعات 
فارســی زبان مجموعه ای اســت که قدمت فرهنگی- اقتصادی 
تبلیغات را در ایران نشــان می دهد. ســه جلد نخست این کتاب 
به ما می گوید که آگهی از چه زمانی آغاز شــده است، چه اقسامی 
دارد، از کجا گرافیک به آن اضافه می شود، کجا کادر می گیرد، کجا 
کپی رایتینگ به آن اضافه می شود و کجا کمپین شکل می گیرد. در 
جلد چهارم با دوره ی شــکوفایی صنعت تبلیغات و ظهور کمپین های 

بزرگ تبلیغاتی و پیدایش تبلیغات بومی آشنا می شویم.
 این کتاب که نخســتین ســند مدون تبلیغات ایران محسوب می شود، 

 نتیجه ی ســال ها فعالیت و کار مستمر آقای محسن میرزایی در حوزه ی  
مطبوعات و تاریخ نگاری است. تجربه ی 50 ساله ی مطبوعاتی و تبلیغاتی   

بینشــی به نویســنده داده که به تاریخ نگاری در حوزه ی تبلیغات روی بیاورد و چیدمانی را از آگهی های بیش از دو قرن 
ارائه بدهد. نکته ی جالب این که همه ی این آگهی ها دســتچینی از بهترین ها نیستند، بلکه تعمداً کارهای ضعیف را نیز 
شــامل می شوند. بدین ترتیب، خواننده آگهی های خوب و بد را کنار هم می بیند، به اوضاع و احوال هر دوره اشراف پیدا 
می کند و با توجه به وضعیت سیاســی، اقتصادی و اجتماعی هر دوره با ســیر نزول یا افول آگهی ها آشنا می شود. برای 

مثال، وضعیت تبلیغات در فاصله ی میان دو جنگ جهانی اول و دوم کاماًل به نمایش گذاشته شده است.

تألیف: محسن میرزایى

جلد چهارم

«این اثر یکى از کارهاى بسیار برجسته است که بعد از صنعتى شدن ایران در حوزه ى تبلیغات انجام شد، زیرا

تمام اتفاقاتى را که در زمینه ى تبلیغات بازرگانى ایران رخ داده، رصد کرده است. این یک سند پایدار و ماندگار
است.»

             ـ دکتر على  اکبر فرهنگى، استاد دانشگاه
             

             
             

             
             

             
             

             

«این کتاب مى تواند رهگشاى تحقیقات بسیار وسیع و رشته ى مفصلى باشد که بعد از این ادامه پیدا خواهد کرد.»

            ـ دکتر ناصرالدین پروین، پژوهشگر تاریخ مطبوعات
            

            
            

            
            

  

«این کتاب قطعاً به رشد صنعت تبلیغات و هویت بخشى به آن کمک مى کند و در حقیقت یک مرجع درجه

یک خواهد بود.»

             ـ کامران کاتوزیان، پیشکسوت تبلیغات و گرافیک نوین
             

             
             

             
             

             
    

«این کتاب یک مدرسه است. یک ستون اصلى که توسط آقاى میرزایى ساخته شده.»

             ـ ابراهیم حقیقى، استاد گرافیک
             

             
             

             
             

             
             

             
             

 

«آقاى محسن میرزایى در واقع با تألیف این کتاب تاریخ ادبیات تبلیغات در ایران را فراهم آورده است. باید

 ممنونش باشیم تا ابد.»

            ـ دکتر یونس شکرخواه، استاد دانشگاه تهران
            

            
            

            
            

         

 قرار گرفته است.»
در کنار آگهى هاى تجارى

«از منظر کتابشناسى باید گفت براى نخستین بار سیر تاریخى 

            ـ مجید دوخته چى زاده، مدیر مسئول انتشارات مبلغان
            

            
            

            
           

د را پر کرده است و آقاى میرزایى تنها فرد مناسب براى این کار بودند که در 
«این کتاب یک جاى خالى جدی

ن کار را انجام دادند.
زمان درستى ای

             ـ دکتر حسن نمک دوست، استاد دانشگاه 
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دوره ى شکوفایى صنعت تبلیغات،

رونق صنایع داخلى و ظهور کمپین هاى بزرگ تبلیغاتى و

پیدایش تبلیغات بومى

منتخب کتاب برتر تبلیغات کشور از سوى دانشکده ى مدیریت

 دانشگاه تهران در سال 1395
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ذار تبلیغات
کتاب سرخ و سیاه، مجموعه اى از نمونه آگهى هاى تبلیغاتى نسلى است که پایه گ

نوین در ایران بودند؛ نسلى پیشرو نسبت به زمان خود و خالق برخى از ماندگارترین و

ى تبلیغاتى.
درخشان ترین آگهى ها

مجموعه ى آگهى هاى این کتاب متعلق به دوران اوج و رونق تبلیغات تجارى در ایران

در سال هاى 30، 40 و 50 ش. است، دوره ى شکوفایى تبلیغات.

با، آوازه، سیته
ى معتبر آن دوران از جمله فاکوپا، کانون آگهى زی

ى تبلیغات
آژانس ها

کار و رقابت هنرمندان و طراحان چیره دست تبلیغات بودندکه
و... کانون هاى حرفه اى 

هر یک با سبک و سیاق خود، افق هاى جدیدى را در عرصه ى تبلیغات تجارى ایران در

 آن دوران گشودند.

چرا سرخ و سیاه؟

 در روزنامه
آگهى هاى انتخاب شده در این کتاب مربوط به دوره اى است که تبلیغات چاپى

ن قرمز و سیاه به چاپ مى رسیده و انتخاب این نام اشاره اى
تنها با 2 رنگ سرخ یا هما

است به محتواى آن و براى کامل شدن در توضیح آن نوشتیم: «سه دهه تبلیغ به روایت

سیته».

چاپ کتاب سرخ و سیاه اداى دین به پایه گذاران شرکت سیته است؛ نسلى که برخى

از آنان دیگر در میان ما نیستند و باقى هم سال هاست که کار نمى کنند و یا در خلوتى

همچنان مشغول به کارند، کاِر دل.

یاد و خاطره ى همه ى آنان و کارهایشان گرامى باد. 

www.citehpub.com/citehpub
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ISBN:978-600-5253-54-2
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هنرمندانه بقاپید )چاپ سوم(
نویسنده: آستین کلئون

مترجم: سامان شاهین پور

شــغل شما این است که نسبت به دنیایی که در آن زندگی می کنید، کنجکاو باشید. به 
دنبال چیزهای مختلف بروید. جســتجو کنید. عمیق شوید. تمام منابع را دنبال کنید. 
مانند یک هنرمند تنها آنچه را که دوســت دارید، پیش خود جمع کنید و نگه دارید. 

آنچه را که دوست دارید، کپی کنید. کپی کنید، کپی کنید، کپی کنید. 

هنرمندانه بقاپيد

يد
قاپ

ه ب
دان

رمن
هن

س درباره ى خالق بودن به شما نخواهد گفت
10چيزى كه هيچ ك

مترجم: سامان شاهين پور
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آستين كلئون
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ن 
ستي

آ

Steal Like an Artist

هر هنرمندى مى پرسد: « ايده ات را از كجا به دست آوردى؟»

هنرمند صادق پاسخ مى دهد:

«آن را دزديدم.»

جود دارد.
ش هنرمند به دنيا و

 در مورد نگر
اين همه ى آن چيزى است  كه

وقتى با اين شيوه به دنيا نگاه كنيد، ديگر نگران اين نيستيد كه چه چيزى

«خوب» است و چه چيزى«بد»؛ تنها چيزهايى هستند كه ارزش دزديدن

دارند و چيزهايى كه ارزش دزديدن ندارند. 

ز امروز ارزش دزديدن نداشته
س و آماده است. اگر يك چي

همه چيز در دستر

باشد، شايد فردا، شايد يك ماه و شايد يك سال ديگر اين ارزش را پيدا كند.

(برگرفته از كتاب)

هنر دزدى است.

    پابلو پيكاسو
         

w w w . c i t e h p u b . c o m
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طراحی کمپین تبلیغاتی )چاپ دوم(
نویسنده: جیم اوری

مترجمان: شاهین ترکمن/ آتنا مقدم

کتاب شــامل سه بخش می باشــد: نکته های برنامه ریزی، ســند برنامه ریزی 
بازاریابی و ارائه. هر یک از این بخش ها خود از فصل هایی تشکیل شده که محتوا 
را مرحله به مرحله و گام به گام در اختیار خواننده می گذارد و مسیر خوبی پیش 
پای او قرار می دهد که به باور صاحب نظران مسیری بسیار روشن و قابل اجراست.

جسور باش، ارائه کن )چاپ دوم(
نویسنده: آستین کلئون

مترجم: سامان شاهین پور

کتاب جســور باش، ارائه کن کتابی درباره ی روش هایی برای به اشتراک گذاشتن کار و 
خالقیت اســت. شیوه هایی برای دیده شدن. راهکارهایی برای ارائه دادن. این کتاب به 
شما می آموزد که چگونه کار خود را یک فرآیند بی پایان ببینید و آن را به شیوه ای به 

اشتراک بگذارید که دیگران را به خود جلب کند. 

روش هایى براى به اشتراك گذاشتن کار و خالقیت

مترجم: سامان شاهین پور
آستین کلئون

مبانی خالقیت در تبلیغات )چاپ دوم(
نویسنده: ماریو پریکن

مترجم: کامیار شیروانی مقدم

کتابی مرجع برای ایده های درخشــان و ناب، و اکســیری برای تفکر خالق. 
در این کتاب با اســتراتژی های خالقانه دنیای تبلیغات آشنا می شوید و درک 
بهتری نسبت به مکانیزم آن ها پیدا می کنید. کتاب حاضر فاصله ی بین ایده یابی 

تا هدف گذاری، پرورش و ارزیابی ایده ها و انتخاب آن ها را پوشش می دهد.



1001 راهکار تبلیغاتی )چاپ چهارم(
نویسنده: لوک دوپونت

مترجم: منیژه شیخ جوادی )بهزاد(

دنیای تبلیغات، تغییرات زیادی کرده است. امروزه متقاعدکردن افراد که پیام هایتان 
را باور کنند یا جلب توجه آنان، روزبه روز دشوارتر می شود. کسب وکارها رقابتی تر 
شده اند. سرعت این تغییرات پیچیده و غیرقابل کنترل است، اما یک چیز حتمی 

است: تبلیغات باید سبب فروش شود و این تنها قانون حتمی در تبلیغات است.

افسونگری )چاپ دوم(
نویسنده: گای کاوازاکی

مترجم: امیرحسین قادری عابد

همیشه دشواری در یافتن ایده  های جدید نیست، بلکه در فرار از ایده  های قدیمی  
اســت؛ ایده  هایی که در ذهن اغلب ما ریشــه دوانده و به تمامی نقاط آن رســوخ 
کرده اند. کتاب افســونگری برای کسانی اســت که زندگی را به شکلی می بینند که 

می تواند باشد؛ نه به شکلی که نمی تواند. 

برندسازی گردشگری با تبلیغات شگفت انگیز )چاپ دوم(
تألیف: فرزاد مقدم

نام هر کشــوری یک برند است و تصویری از خود در ذهن مردم دیگر کشورها به 
وجود می آورد. در حقیقت، ارزش برند یک کشــور همان احساســی است که با 
شنیدن نام آن کشور در مخاطب ایجاد می شود. امروزه صنعت گردشگری، طبق 

آمار سازمان جهانی جهانگردی، یکی از درآمدزاترین شغل های قرن 2۱ می باشد.

تبلیغات و فرهنگ )چاپ سوم(
تألیف: عیسی کشاورز

در این کتاب، نویسنده به شــیوه ای اصولی به مبحث رابطه ی تبلیغات و فرهنگ 
و مرزهــای تعامل و تقابل این دو در جوامع انســانی با تأکیــد بر جامعه ای ایرانی 
پرداخته است. نویسنده بر این باور است که تبلیغاتی اثربخش خواهد بود که بتواند 

با مقتضیات فرهنگی جامعه خود را انطباق دهد.

ها و رفتارها
هنر نفوذ در ذهن ها، قلب 

این کتاب را بخوانید تا شرکتى

 افسونگر، مانند اپل، خلق کنید.

مترجم: امیرحسین قادرى عابد

ى
در

 قا
یر

 ام
م:

رج
مت

Enchantment

 تغییر دادن قلب، ذهن
 هر اندازه اهداف شما بزرگ تر باشند، بیشتر به

و اقدامات مردم نیازمند خواهید بود. 

اه ها، دفترهاى ادارى
افسونگرى مى تواند در روستاها، فروشگاه ها، بنگ

اتاق هیئت مدیره، در محیط اینترنت و در هر جاى دیگرى اتفاق

ک تغییر داوطلبانه در قلب، ذهن
بیفتد. این اتفاق موجب اعمال ی

ى فراتر از
و در نتیجه اقدامات افراد خواهد شد. این موضوع چیز

درستکارى مردم است تا به شما کمک کنند که در مسیر خود حرکت

کنید.

ت ها و روابط را متحول کند. مى تواند
افسونگرى مى تواند موقعی

خصومت و دشمنى را به رفتارى مؤدبانه تبدیل کند و حتى این

رفتار مؤدبانه را نیز به رفتارى دوستانه و صمیمى تبدیل نماید.

آن چه را که مى خواهید بیان کنید، باید ابتدا تجربه

کرده باشید.

          ونسان ونگوگ
            

            
            

            
           

9  7 8 6 0 0  5   2 5 3 4 8 1

ISBN :978-600-5253-48-1

/citehpub

Incredible India

برندسازی گردش�ری با تبلیغات ش�فت انگیز

یز
نگ

ت ا
�ف

ش
ت 

یغا
تبل

با 
ی 

�ر
ش

رد
ی گ

ساز
ند

بر

ر بازاریابی و ساخت برند در گردش�ری
١٠ نمونه ی برت

ی
�ر

دش
 گر

در
ند 

 بر
ت

اخ
 س

ی و
یاب

زار
 با

رتر
ی ب

نه 
مو

١ ن
٠

Incredible Advertisin
g

صنعت گردش�ری در سال های اخیر به ی�� از اصل� ترین منابع اقتصادی کشورها

تبدیل شده است تا جایی که آن را «صادرات نامرئ�» نیز م� خوانند.

   سازمان  جهان� گردش�ری در گزارش�، آمار ١/٦ میلیارد جهانگرد  را  برای سال ٢٠٢٠ م.

  ارائه کرده که چیزی در حدود ٥ میلیارد گردش پول� در روز است و این رقم

چند برابر مجموع در آمدهای نفت� کشورهای عضو اوپ� خواهد بود.

 از طرف� بر اساس اعالم سازمان یونس�و، ایران به لحاظ دارایی های تاریخ� و میراث

 فرهنگ� جز  ده کشور برگزیده ی جهان و از نظر استعدادهای خدادادی طبیع� و

 تنوع اقلیم�، جز  سه کشور نخست جهان به شمار م� رود. با این وجود، سهم ایران از

در آمدهای گردش�ری جهان بسیار اندک است.

مش�الت فراوان در زیر ساختارهای گردش�ری

 و نبود برنامه ریزی های کالن دراز مدت، از جمله ی موردهایی است که

ی بازاریابی و  
   در ناچیز بودن این درآمدها نقش مؤثری دارد. هم چنین نبود برنامه ها

 تبلیغات در راستای ساخت برند مل� گردش�ری مان� از معرف� مناسب جاذبه های 

گردش�ری ایران به جهان شده است.

�ر نیز رایج است، پیش از هرگونه برنامه ریزی ابتدا به بررس� و
 چنانچه در صنایع دی

  تحلیل عمل�رد دی�ر رقبا در صنعت پرداخته م� شود و با اطالعات به دست آمده از آن،

برنامه ی مورد نظر تدوین م� گردد.

  کتاب حاضر مجموعه ای از کمپین های تبلیغات� کشورهای موفق در زمینه ی ساخت

   برند گردش�ری است. موردهای واقع�� مطرح شده در کتاب، نکته های ارزنده ای را از چ�ونگ�

طراح� استراتژی برند تا شعار تبلیغات� و لوگو به خوانندگان م� آموزد.

ی، بازاریابی، تبلیغات
  مطالعه ی  این کتاب  به تمام�  فعاالن  و عالقه مندان صنعت گردش�ر

 و مدیران موفق توصیه م� شود.

  

تألیف:

فرزاد مقدم
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برنامه ریزی رسانه های تبلیغاتی )چاپ دوم(
نویسندگان: لری دی. کلی/ دونالد دبلیو جاگن هیمر

مترجمان: دکتر احمد روستا/ دکتر فرزاد مقدم

با توسعه ی روزافزون تبلیغات، خرید و فروش زمان و فضای رسانه ها و برنامه ریزی 
برای آن ها به یک تجارت بزرگ تبدیل شــده اســت. در یک مبــارزه ی تبلیغاتی، 
رســانه ها 80 تا 85 درصد بودجه ی تبلیغاتی خود را اختصاص می دهند. این کتاب، 

یکی از کتب مرجع سازمان جهانی تبلیغاتی )IAA( در این حوزه است.

چرا تبلیغات محیطی؟ )چاپ دوم(
نویسنده: انجمن تبلیغات محیطی آمریکا

مترجم: علیرضا صدرمحمدی

چقدر از تبلیغات محیطی می دانید؟ رسانه ي تبلیغات محیطی ضمن برعهده داشتن رسالت 
انتقال بی واســطه ي پیام به مخاطبان، پیوستگی چرخه ي حضور رسانه ای را نیز حفظ 
می کند و در همه ی مراحل اطالع رســانی و تبلیغات ،  روندی یکنواخت پدید می آورد. 

این کتاب برگرفته از کتاب های آموزشی انجمن تبلیغات محیطی آمریکا می باشد.

      یک روش برای خلق هزاران ایده )چاپ دوم( 
نویسنده: جیمز وب یانگ

مترجم: علیرضا قائدیان

برن باخ که خود پایه گذار تبلیغات خالق است، درباره ی این کتاب چنین می گوید: آقای 
یانــگ در ایــن کتاب کوچک مطالبی را نقل می کند کــه ارزش آن از تمام چیزها یی که 
تا کنون درباره ي تبلیغات خوانده ایم، بیشــتر اســت؛ زیرا او از روح برقراری ارتباط سخن 

می گوید. 

فروشندگان خاموش )چاپ چهارم(
نویسنده: مایک کارسون

مترجم: دکتر عطیه بطحایی

فروشندگان خاموش یا همان هدایای تبلیغاتی، دسته ای از اشیا یا محصوالت تزئینی 
و طراحی شده ای هستند که شرکت ها با هدف معرفی و پیشبرد فروش محصوالت، 
خدمات و برنامه هایشان به مشتریان و مخاطبان عرضه می کنند. استفاده ی مؤثر 

از آن ها می تواند میزان آگاهی و شناسایی نام و نشان تجاری را تقویت کند.



سقوط تبلیغات و ظهور روابط عمومی )چاپ چهارم(
نویسندگان: ال ریس/ لورا ریس

مترجم: سنبل بهمنیار

در بخشــی از کتاب آمده، تبلیغات باد اســت و روابط عمومی، خورشید. تبلیغات 
در واقع ادامه ي روند روابط عمومی با استفاده از ابزارهای متفاوت است و باید پس 
از طی چرخه ی برنامه ی روابط عمومی آغاز شــود. ما امروز شاهد یک جابه جایی در 

نقش ها و کارکردها هستیم. 

تبلیغات با بیان ساده )چاپ سوم(
گردآوری و تألیف: علیرضا صدرمحمدی

در دنیای امروز که تبلیغات یکی از چرخ دنده های اقتصاد و تجارت جهانی است و حجم 
وسیعی از پوشــش رســانه های گروهی به آگهی های تبلیغاتی اختصاص داده شده، 
چنین به نظر می رســد که استفاده از تبلیغات برای بســیاری از صنایع و شرکت ها 

ضروری است. 

ادبیات تبلیغ )چاپ ششم- ویرایش جدید(
نویسنده: رابرت دبلیو. بالی

مترجم: منیژه شیخ جوادی )بهزاد(

کتابی است برای تمام کسانی که در دنیای تبلیغات به کار مشغول اند. کتاب ادبیات 
تبلیغ با این هدف ویژه به نگارش درآمده است که شما را در راه خلق تبلیغات مؤثر 
و پرجاذبــه یاری دهد؛ تبلیغاتی که توجه عموم را به خودش جلب می کند، پیام 
خود را به شفافیت عرضه می دارد و خریدار را برای خرید کاال متقاعد می سازد. 

تبلیغات چریکی )چاپ دوم(
گردآوری و تألیف: دکتر عطیه بطحایی

تبلیغات چریکی هنر جلب توجه مصرف کنندگان و مشــتریان از طریق شیوه های   
خالقانه، غیرمنتظره و فارغ از هر نوع قیدوبند مرســوم اســت. تبلیغات چریکی را 
می توان به عنوان مناســب ترین ابزار بازاریابی برای کسب وکارهای کوچک و متوسط 

یا رو به  رشد در دنیای امروز معرفی کرد. 

گردآورى و تأليف: دكتر عطيه بطحايى

تبليغات چريكى هنر جلب توجه

مصرف كنندگان و مشتريان

از طريق شيوه هاى خالقانه

و غير منتظره است.



230 سال تبلیغات بازرگانی  
در مطبوعات فارسی زبان 

نویسنده: محسن میرزایی

مجموعه ی 6 جلدی 2۳0 سال تبلیغات بازرگانی در مطبوعات 
فارسی زبان نخستین کتاِب مدون تاریخ تبلیغات کشور و حاصل 
50 ســال تالش، تحقیق، مطالعه، گردآوری، تجربه در عرصه ی 

تبلیغات و عشق مؤلفش آقای محسن میرزایی می باشد.
این مجموعه که با نگاهی به نخســتین آگهی ها به زبان فارسی در 
قلمروی ایران فرهنگی آغاز می شــود و با بررسی آگهی های تجاری 
در دهــه ی پنجاه پایــان می یابد، نه تنها دربرگیرنــده ی تاریخچه ی 
شــکل گیری نخســتین آگهی های مطبوعاتی در دوره هــای ناصری، 
مظفری، مشــروطه و پهلوی اول و دوم است، بلکه با نگاهی موشکافانه 
 به بررســی وضعیت سیاســی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی هر یک از 

این دوره ها پرداخته. 

شکوفایی صنعت تبلیغات در مطالــب این کتاب، با بررســی روند بلوغ و 
2 قرن گذشــته، نه تنها برای دســت اندرکاران این صنعت و افرادی که 
به نوعی در حوزه ی تبلیغات و بازاریابی فعال هســتند، آموزنده و مفید 
است، بلکه در میان دانشگاهیان و پژوهشگران این رشته نیز می تواند 
بــه عنوان مرجــع موثق و کاملی جهت پژوهش بــر روی دوره های 

مختلف تبلیغاتی در ایران استفاده شود.

نگارنده با ارائه ی بخشــی از تاریخ سیاســی و اجتماعی کشــور، 
ایــن امکان را به خواننده می دهد تا ســیر تحــوالت تاریخی و 
اوضاع سیاسی و اجتماعی را با روند تغییرات تبلیغات در کشور 
تطبیــق دهد. به همیــن خاطر، این اثــر می تواند منبع قابل 

استنادی برای کارها و پروژه های تحقیقاتی باشد.

 افــزون بر تمــام آنچــه گفته شــد، حضــور گرافیک در 
تبلیغــات تجاری در دوره هــای تاریخی اشاره شــده و روند 
تأثیرگذاری آن در آگهی های تبلیغاتی، مورد دیگری است که 
می تواند برای طراحان گرافیک، به ویژه محققان این حوزه قابل 

توجه باشد.
این مجموعه ی ارزشــمند که پس از 7 ســال پژوهش بی وقفه ی 
آقای محســن میرزایی هم اکنون ۳ جلد آن پس از 2/5 سال کار 
و تالش تیم انتشــارات سیته منتشر شــده و در اختیار عالقه مندان 
قرار گرفته است، می تواند نســل فعلی تبلیغات کشور، دانشگاهیان، 
پژوهشگران، هنردوستان، طراحان گرافیک و تمامی خوانندگانش را با 

بخشی از گنجینه ی بی بدیل و باارزش گذشته پیوند دهد.

تأليف: محسن ميرزايى

جلد نخست

بررسى آگهى هاى تجارى و اوضاع اقتصادى ايران در دوره هاى ناصرى،

   مظفرى، مشروطه و جنگ جهانى اول

 

تأليف: محسن ميرزايى

جلد دوم

بررسى آگهى هاى تجارى و اوضاع اقتصادى ايران در فاصله ى

دو جنگ بزرگ جهانى

 

تأليف: محسن ميرزايى

جلد سوم

بررسى اوضاع سياسى و اقتصادى ايران و تحوالت تبليغات تجارى در

  فاصله ى سال هاى 1299 تا 1335ش. و شكل گيرى نخستين 

آژانس هاى تبليغاتى



تبلیغات خالق )چاپ پنجم- ویرایش جدید(
نویسنده: لوک سولیوان

مترجم: فرزاد مقدم

در میان کتاب هایی که تا کنون در زمینه ي خلق آگهی های تبلیغاتی نوشته شده، 
کتاب تبلیغات خالق لوک ســولیوان، همچنان مفیدترین کتاب موجود است. لوک 
ســولیوان نویســنده ی موفق آگهی های تبلیغات محصوالتی چون میلر الیت، تایم، 

لی و بی ام و است. 

www.citehpub.com
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تاکتیک ها و تکنیک های تبلیغات )چاپ پنجم(
مؤلفان: دکتر احمد روستا/ علی خویه

تکنیک ها و تاکتیک های تبلیغات چیســت؟ می توان شــیوه ها و فوت و فن های 
ارائه ی تبلیغ را »تکنیک های تبلیغات«، و راه هایی که بتوان تبلیغ را پیش برد 
و ادامه ی حیات آن را تضمین کرد تا اثربخشــی خود را همچنان حفظ کند، 

»تاکتیک های تبلیغات« نامید. 

تبلیغاتی که ما می شناسیم به آخر خط رسیده است )چاپ دوم(
نویسنده: سرجیو زیمن

مترجم: منیژه شیخ جوادی )بهزاد(

تبلیغات چیزی بیش از یک آگهی تلویزیونی است. تبلیغات شامل بسته بندی، نام 
تجاری مناسب، داشــتن سخنگویان معروف، حمایت مالی، کسب شهرت، خدمات 
برای مشــتری، رفتار درست با کارمندان و حتی چگونگی پاسخگویی منشی شما به 

مخاطبان در گفتگوهای تلفنی می باشد. 
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 پر فراز و نشیبى را طى 
بــرند هاى بزرگ موفـق زاده نمى شوند ،  این بــرندها از بدو تولد مسیر

مى کنند و تا رسیدن به بلوغ با چــالش هاى مختلفى مـــواجه مى شوند.  لزوم گذر سالمت از

ى با تغییرات است. 
در رویاروی

این چالش ها    تصمیم گیرى درست و انعطاف پذیرى 

ل و موفقیت آن ها 
این کتاب تجربه هاى ملموس 15 برند ایرانى را شرح مى دهد و داستان تحو

ما بازگو مى کند. 
را براى 

    تحول جسورانه ،  گروه صنعتى امرسان

    به رنگ نیلى ،  بانک سامان

    فراسوى محبت ،  بنیاد کودك

گ ،  گروه صنعتى بوتان 
   خانواده ى بزر

اور ،  گروه خودرو سازى بهمن
   کم عمق پهن

،  گروه پارس آنالین
   آرامش طوفانى 

  زر ماکارون
   طعم ایرانى ،  گستره ى جهانى ،

   به لطافت یک رویا ،  سینره

   اکسیر جوانى ،  عبیدى

زار ،  گروه صنعتى فراسو
   تالش اف

   سالمند چابک ،  فومن شیمى

   ارتفاع سخت ،  هواپیمایى ماهان

   آکادمى اشتغال ،  مجتمع فنى تهران

   تیک تاك ،  نیلپر

   آقاى خاص ،  هاکوپیان

/citehpub

 برتر ایرانى
راهکارهاى موفقیت15شرکت

نویسندگان:

امیر ابوالفضل ذکریایى و نازلى منجم زاده

کتاب سرخ و سیاه، مجموعه اى از نمونه آگهى هاى تبلیغاتى نسلى است که پایه گذار تبلیغات
نوین در ایران بودند؛ نسلى پیشرو نسبت به زمان خود و خالق برخى از ماندگارترین و

درخشان ترین آگهى هاى تبلیغاتى.
مجموعه ى آگهى هاى این کتاب متعلق به دوران اوج و رونق تبلیغات تجارى در ایران

در سال هاى 30، 40 و 50 ش. است، دوره ى شکوفایى تبلیغات.
آژانس هاى تبلیغاتى معتبر آن دوران از جمله فاکوپا، کانون آگهى زیبا، آوازه، سیته
و... کانون هاى حرفه اى کار و رقابت هنرمندان و طراحان چیره دست تبلیغات بودندکه
هر یک با سبک و سیاق خود، افق هاى جدیدى را در عرصه ى تبلیغات تجارى ایران در

 آن دوران گشودند.

چرا سرخ و سیاه؟
آگهى هاى انتخاب شده در این کتاب مربوط به دوره اى است که تبلیغات چاپى در روزنامه
تنها با 2 رنگ سرخ یا همان قرمز و سیاه به چاپ مى رسیده و انتخاب این نام اشاره اى
است به محتواى آن و براى کامل شدن در توضیح آن نوشتیم: «سه دهه تبلیغ به روایت

سیته».
چاپ کتاب سرخ و سیاه اداى دین به پایه گذاران شرکت سیته است؛ نسلى که برخى
از آنان دیگر در میان ما نیستند و باقى هم سال هاست که کار نمى کنند و یا در خلوتى

همچنان مشغول به کارند، کاِر دل.
یاد و خاطره ى همه ى آنان و کارهایشان گرامى باد. 

www.citehpub.com
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Strategic Brand Management

Building, Measuring, and Managing Brand Equity

هدف اصلى این کتاب ارائه ى یک روش جامع و به روز در زمینه ى برندها، ارزش ویژه ى برند و 

مدیریت استراتژیک برند (طراحى و اجراى برنامه هاى بازاریابى، فعالیت هاى مربوط به ساخت،

اندازه گیرى و مدیریت ارزش ویژه ى برند) است. این کتاب تفکرات فعلى و تحوالت صورت گرفته 

در زمینه ى برند را از دو منظر دانشگاهى و صنعتى (کاربردى)، به انضمام مثال ها و مطالعات

ل دنیا تلفیق نموده و راهنماى جامعى براى مدیران در تصمیمـ 
ف و تراز او

موردى برندهاى معرو

زمره و بلندمدت برند ارائه داده است.  
 گیرى رو

کتاب حاضر با کتاب هاى مشابه، حتى و یراست هاى پیشین یک تفاوت عمده دارد: عمق (ارائه ى

ى و کاربردى) 
موضوعات برند براساس یک چارچوب مفهومى جامع، منسجم و یکپارچه تئوریک

ل در زمینه ى
ورد نیاز مدیران و دانشجویان فعا

و عرض (پوشش تمامى موضوعات جذاب و مهم م

م در برنامهـ 
ت). بنا بر این، خوانندگان مى توانند به شناخت و درك بهترى از موضوعات مه

مدیری

سایر ابزارها را به منظور
ى و ارزیابى استراتژى هاى برند دست یابند و مفاهیم، نظریه ها و 

 ریز

ت بازاریابى بشناسند. 
اتخاذ بهترین تصمیما

ى و کاربردى برندسازى 
مدیریت استراتژیک برند در 6 بخش اصلى و51 فصل به دو عد تئوریک

مى پردازد.
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از چرتکه تا استراتژی )چاپ دوم(
نویسندگان: امیرابوالفضل ذکریایی/ 

نازلی منجم زاده 

آگاهــی از تجربه های شــرکت های ایرانی در کســب وکارهای 
گوناگون و امور مرتبط با مدیریت اســتراتژیک و استراتژی های 
آن هــا در زمینه ی بازاریابی و فــروش، تبلیغات، برند، محصوالت 
جدیــد، قیمت گذاری و... نقش ارزنــده ای در پیوند علم و عمل با 

توجه به واقعیت های کشورمان دارد. 
تمامی شــرکت هایی که در طول زمان به موفقیت دست یافته اند، از 
اســتراتژی های مناسبی در طول زمان بهره مند بوده اند. به عبارتی در 
زمان مناســب تصمیم درستی گرفته اند. حاال فرقی نمی کند با چرتکه 

یا همراه استراتژی.
 کتاب جــذاب و خواندنی از چرتکــه تا اســتراتژی تجربه های ملموس

 ۱5 برنــد ایرانــی و داســتان تحــول و موفقیــت آن هــا را بــرای مــا  
بازگو می کند.  

نتیجه ی ســال ها چالش و مبارزه و حضور در میدان رقابت، سرمایه گذاری و هر یک از تجربه های اشاره شده در این کتاب 
ریسک پذیری و تنوعی از تصمیم گیری های استراتژیک هستند که اگر با تیزبینی و دقت مطالعه شوند، نتایج گران بهایی 
 خواهند داشــت و می توانند برای تمامی فعاالن اقتصادی، دانشــگاهیان و عالقه مندان مدیریت اســتراتژیک و بازاریابی 

مفید باشند.
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IS B N: 978-600-5253-84-9
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 پر فراز و نشیبى را طى 
بــرند هاى بزرگ موفـق زاده نمى شوند ،  این بــرندها از بدو تولد مسیر

مى کنند و تا رسیدن به بلوغ با چــالش هاى مختلفى مـــواجه مى شوند.  لزوم گذر سالمت از

ى با تغییرات است. 
در رویاروی

این چالش ها    تصمیم گیرى درست و انعطاف پذیرى 

ل و موفقیت آن ها 
این کتاب تجربه هاى ملموس 15 برند ایرانى را شرح مى دهد و داستان تحو

ما بازگو مى کند. 
را براى 

    تحول جسورانه ،  گروه صنعتى امرسان

    به رنگ نیلى ،  بانک سامان

    فراسوى محبت ،  بنیاد کودك

گ ،  گروه صنعتى بوتان 
   خانواده ى بزر

اور ،  گروه خودرو سازى بهمن
   کم عمق پهن

،  گروه پارس آنالین
   آرامش طوفانى 

  زر ماکارون
   طعم ایرانى ،  گستره ى جهانى ،

   به لطافت یک رویا ،  سینره

   اکسیر جوانى ،  عبیدى

زار ،  گروه صنعتى فراسو
   تالش اف

   سالمند چابک ،  فومن شیمى

   ارتفاع سخت ،  هواپیمایى ماهان

   آکادمى اشتغال ،  مجتمع فنى تهران

   تیک تاك ،  نیلپر

   آقاى خاص ،  هاکوپیان

/citehpub

 برتر ایرانى
راهکارهاى موفقیت15شرکت

نویسندگان:

امیر ابوالفضل ذکریایى و نازلى منجم زاده

مدیریت استراتژیک برند )جلد2(
نویسنده: کوین لین کلر

مترجم: دکتر سیدمهدی جاللی

 هدف اصلی این کتاب ارائه ی یک روش جامع و به روز در زمینه ی برندها، 
ارزش ویژه ی برند و مدیریت اســتراتژیک برند )طراحی و اجرای برنامه های 
بازاریابــی و فعالیت های مربوط به ســاخت، اندازه گیــری و مدیریت ارزش 

ویژه ی برند( است. 

شعار برند، شیپور جنگ
نویسنده: لورا ریس

مترجم: آتنا مقدم

 کتاب حاضر دیدگاه خوبی درباره ی اثربخشــی شــعارهای برند و شــعارهای 
تبلیغاتی به دســت می دهد. نویســنده در این کتاب بــا معرفی چند تکنیک 
شعارنویسی به کپی رایترها کمک می کند تا شعاری هرچه ماندگارتر بنویسند؛ 

شعاری که معنادار باشد و در خاطر مخاطب باقی بماند.

9 786005 253948

IS B N: 978-600-5253-94-8
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هدف اصلى این کتاب ارائه ى یک روش جامع و به روز در زمینه ى برندها، ارزش ویژه ى برند و 

مدیریت استراتژیک برند (طراحى و اجراى برنامه هاى بازاریابى، فعالیت هاى مربوط به ساخت،

اندازه گیرى و مدیریت ارزش ویژه ى برند) است. این کتاب تفکرات فعلى و تحوالت صورت گرفته 

در زمینه ى برند را از دو منظر دانشگاهى و صنعتى (کاربردى)، به انضمام مثال ها و مطالعات

ل دنیا تلفیق نموده و راهنماى جامعى براى مدیران در تصمیمـ 
ف و تراز او

موردى برندهاى معرو

زمره و بلندمدت برند ارائه داده است.  
 گیرى رو

کتاب حاضر با کتاب هاى مشابه، حتى و یراست هاى پیشین یک تفاوت عمده دارد: عمق (ارائه ى

ى و کاربردى) 
موضوعات برند براساس یک چارچوب مفهومى جامع، منسجم و یکپارچه تئوریک

ل در زمینه ى
ورد نیاز مدیران و دانشجویان فعا

و عرض (پوشش تمامى موضوعات جذاب و مهم م

م در برنامهـ 
ت). بنا بر این، خوانندگان مى توانند به شناخت و درك بهترى از موضوعات مه

مدیری

سایر ابزارها را به منظور
ى و ارزیابى استراتژى هاى برند دست یابند و مفاهیم، نظریه ها و 

 ریز

ت بازاریابى بشناسند. 
اتخاذ بهترین تصمیما

ى و کاربردى برندسازى 
مدیریت استراتژیک برند در 6 بخش اصلى و51 فصل به دو عد تئوریک

مى پردازد.
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هر برند یک داستان
نویسنده: هیتر پمبرتون لوی

مترجمان: سعید محمدی/ بهاره نوری

 کتاب »هر برند یک داســتان« از اهمیت و قدرت داســتان ها در دنیای برندســازی 
می گوید و تشریح می کند که چرا این روزها، داستان سرایی برای برندها امری حیاتی 
به حســاب می آید. امید اســت که با مطالعه ی این کتاب بتوانید صدای شفاف تری 

برای برند خود بسازید.

مدیریت برندها
نویسنده: سیلوی الفورت

مترجمان: دکترسیدمهدی جاللی/ مجید حسنی نژاد

مخاطبان این کتاب دانشــجویان مقاطع تحصیلی کارشناســی و تحصیالت 
تکمیلی در رشــته های بازاریابی و برندســازی و نیز متخصصان امر کسب و کار 
می باشــند. همچنین برای متخصصان و افرادی که به درک و شناخت چگونگی 

ایجاد یک برند و مدیریت آن در محیط بازار تمایل دارند، کتاب مناسبی است.

Managing Brands

80

ش کارکردى اضافه شده توسط برند توجه مى کردند.
در گذشته مشتریان به هنگام خرید، بیشتر  به ارز

هر تر و پیشرفته تر شدند، سبک هاى جدید زندگى و روند هاى جدید
به همان اندازه که مشتریان ما

وزه تغییرى به سمت مصرف لذتى و نمادین به وجود آمده است.
مصرف پدیدار شدند؛ و امر

ت ما تأکید مى کند. از این رو، خودپندارى و خویشتن  شناسى
رفتار خرید ما اغلب بر ساختار هوی

در رفتار خرید اثر گذار تر  شده اند. در نتیجه، دو روند اساسى در برند سازى پدیدار  شده است: نخست،

ستفاده از استعاره ها؛ و دومى، ایجاد روابط مشترى- برند. همچنین، برند سازى هویت
ایجاد برند ها با ا

فردى، بیش از برند سازى ویژگى هاى محصوالت و شرکت ها، در استراتژى برند سازى محوریت پیدا 

کرده است.

           *برگرفته از متن کتاب
           

           
           

           
           

           
           

     

ISBN: 978-600-5253-795

9  786005   253795
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برندینگ دیجیتال
نویسنده: آلن پی. ادمسون

مترجم: آتنا مقدم

این کتاب از توسعه ی برند در فضای مجازی می گوید. شبکه های اجتماعی نیروهای 
محرکه ی قدرتمندی برای پخش شایعه و ارتباطات ویروسی هستند. این روزها با 
وجود گستردگی شبکه های اجتماعی و دنیای مجازی، همان طور که نویسنده ی 

کتاب می گوید، »ممکن است پچ پچ افراد به سونامی کالمی تبدیل بشود«.

BrandDigital

Simple ways top brands succeed in the digital world

www.citehpub.com
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:

شرکت هایى در دنیاى مجازى به موفقیت زود هنگام دست مى یابند که همواره در شناخت 

کاربرد فنآورى اطالعات پیشرو بوده اند. براى ساخت برند در دنیاى دیجیتال باید بدانیم 

رفتار واقعى شا  ن چگونه است.
مردم چه مى خواهند، از چه حرف مى زنند و 

فنآورى دیجیتال اصول ساخت برند را عوض نکرده است. مواردى که پیش از این انجام

دادنشان در کسب و کارمان واجب بوده، همچنان به صورت رکنى الزامى محسوب مى شوند؛ 

ى تلویزیونى نشان دهند یا یک رسانه یا یک خط مشى، خواه 
چه خود را در قالب شبکه ا 

 یا رمز آلود یا تنها حقیقت دیگرى از زندگى، حداقل دستاورد
این پدیده را نوظهور بدانیم

وباره و نوین براى مقیاس الزامات برندینگ است.
دنیاى دیجیتال ارائه ى تعریفى د

در همه ى مصاحبه هایى که براى نگاشتن این کتاب انجام شده، این ایده به چشم مى خورد

ه، ابزار فعلى تجارت ما
 قرار گرفت

س بازاریاب ها
که از تمام ابزارهاى فنآورانه اى که در دستر

 امور مربوط 
را تقویت و شفاف سازى کرده است؛ از شیوه هایى که براى شناخت مشترى و

ه بازار ارائه 
به او بهره مى بریم گرفته تا محصوالت و خدماتى که در نتیجه ى این یافته ها ب

مى دهیم. عرصه ى ابزارهاى شخصى، قابل حمل و آنالین ثابت کرده که قواعد برندینِگ

خوب، شکست ناپذیرند.

9  786005   253757
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برندسازی در هفت گام )چاپ دوم(
نویسنده: فرزاد مقدم

این کتاب یک راهنمای کاربردی است. کتابی فرآیندگرا که فرآیند برندسازی را 
گام به گام تشریح می کند. نویسنده ی این کتاب سعی کرده است دو قانون را در 
نگارش آن رعایت بکند: ۱( ساده نویسی و 2( پرهیز از بیان موضوع های صرفاً تئوری 

که هیچ نتیجه ی عملی و کاربردی در برندسازی ندارند.
نویسنده:

فرزاد مقدم

برند سازى در هفت گام

راهنماى کاربردى خلق و مدیریت برند
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����� �� ����� ����ا�� ��اب �� �����

�ــ��ـ�� ��ـ�ار�� و در ��� و��ر �ـ��� �ـ���؟

Brand meet Story

How to Create Engaging Content to Win

Business and In�uence Your Audience

 ����� ر��� ی   ��  �����  ���� ا���ا����،  ����ای  ��زار����  ��ر���س  ��ی،  ������ن   ���

 ���  ���� از  ��ر  و   ���  ��� ����ان  ����ری   �� ���ب  ���ان   ���� از   ��� و  درآورده 

��رش را از روز���� ی  ��ده ا��. ������ن  ��و ��� و ��ن وا��� و ���� �����   �� ،����������

��ده و �� وال ا�����، روز���� ی ���، ��������ل ����� و ���� روز���� ��ی ����� د��� ��و� 

��ر���، ���� ������ت ����� آی �� و ���� ���وره ای ا�� و �� ����� و ���  ���ن ���ور   ا

�� �� ���ن ����  ��ر��� �� ��دازد  ������� ��ای ��� ��م ����ا�� ������زی و �������� �� 

��وه ��ی و دا���ن  ���ب ��ی ���رت و ار�����ت دا��� ا��. ������ن ��� از ا��، ���� 

��ای  را  ����ا  ����ش  و  ����ا  ��زار����  ������ ��ی  وی  آن ��  در  ا��،  ��ده  �� آ��  اول 

���� و ا���ر��پ B۲B و B۲C ������ �� ��د.  ��ر��ی ��رگ، �����،  ��� و  ������ن 

����ی را  �� �� ���م  ����. ا ��ش داده ا�� ���   �� �� ��ا��ه ا�� �� ����ا��  �� آ���� ����� ای 

 ������ �� �� ��د �� آور�� �� دا���ن ����������ه را �� �� ��د �� آور��. ا�� ���� از آن رو�� 

�� ����� ��ان ���� �� ��� ��و� �� ��د �� �� ���م ����ی  ��ر �� دا�����  ��� و  ����ای 

�� �� ��ا�� ������ را �� او ���و��. 

� �� د��، �����  را �� ���� �� دا���ن ��� ������ن روش دا���ن اول �� آ��  ���ب ��  در 

�� در آن ����� ��ی روز���� ���ری و دا���ن ���� را ����� �� ��� �� ������ ���ا���  ��ر��دی 

�� ���� ����� را ��ا����د. ����� ��زار��ن ���� �� ����� ����ا�� ���  دا���ن ���� ������ 

�� �� آن ����ل، ����ت �� ������ژی ��د را ���و���. روش دا���ن اول �� آ�� �� ا��   ����

 ���وب ��د 
ً
�� ����� را وا��� رو���د  ����ای ����داری از «���� ��ی ا�����» �� آ����� 

 .��� ��

�� ��م   ����� ��ری ������ن �� ������ی ����� ا��،  ���ب �� از ���ل ���� از ����� ��ی  ا�� 

���� ���� ����� �� �� ���ی ��� �� ��د و ���   ��� �� ��م ��� را ���اه �� ��� �� 

���ب ������ن ا���م ����. در ا��  ����� �� ��ا��� ����ای ������ن را در ���� دا���ن ����� 

�� ��� ���� و ارزش ��ی آن را در ��   ����  ��� ��� �� ��د �� ��ای ������ ����ه ای ا���د 

��� ا��ه �����ن را در ���� ����ا�� دا���ن ���� و ��اب ���   ��� دا��� ���� و �� ��� 

ک ���ار��. ���� �� ������ن آن �� را ���ا���، دو�� ��ار�� و �� ا���ا

9 786005 253962
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طراحی هویت برند
نویسنده: آلینا ویلر

مترجم: دکتر سیدمهدی جاللی

برند چیست؟
هویت برند چیست؟

برندسازی چیست؟
ذی نفعان چه کسانی هستند؟

امروز نقــش مصرف کنندگان در دنیایی با هــزاران برند کوچک و 
بزرگ اهمیت بیشــتری پیدا کرده است. شــرکت ها در جستجوی 
روش هایی هســتند تا با مشــتریان خود ارتباط حســی نزدیک تری 
برقرار کنند، بی همتا و غیرقابل جانشــین گردند و روابط دائمی داشته 
 باشــند. این مردم هســتند که برندها را می ســازند، عاشــق یک برند
  می شوند، اعتماد و برتری اش را باور می کنند، انتخابش می کنند و به آن

 وفادار باقی می مانند. پس هویت برند یک دارایی و یک ســرمایه اســت و   
مراحل برندینگ روند ساخت و پرداخت این هویت است.    

مهم نیســت در کجای دنیا هســتید، پرسش ها یکسان هستند: چه کسی هستید؟ چه کســی باید این را بداند؟ چگونه 
خواهند فهمید؟ چرا برایشان اهمیت دارد؟ اگر قصد دارید برندی داشته باشید که مردم درباره اش سخن بگویند، عاشقش 
باشــند و انتخابش کنند، باید بتوانید پاسخی مناســب برای این پرسش ها داشته باشید. باید از الف تا ی برندینگ را به 

خوبی بدانید.

چکش بصری )چاپ دوم(
نویسنده: لورا ریس

مترجمان: شاهین ترکمن/ آتنا مقدم

در جامعه ای اشباع شــده از ارتباطات، مصرف کنندگان تعداد اندکی از شعارهای 
تبلیغاتی را به خاطر می ســپارند مهم هم نیست که چقدر زیرکانه آن را انتخاب 
 کرده باشــید اگر مصرف کنندگان آن شــعار را به یاد نیاورنــد، فایده ای ندارد. 
بدون شــک واژه  ها هم مهم هســتند، اما بدون کمک نیــروی پیش برنده ی 

تصاویر، به سختی به ذهن مخاطب راه پیدا می کنند.

برند خودت باش )چاپ دوم(
نویسندگان: پیتر مونتویا/ تیم وندیهی

مترجم: سامان شاهین پور

در بســیاری از مــوارد نام صاحبان شــرکت ها به اندازه ای بزرگ و توســعه  یافته 
می شــوند که شــانه به شانه با شــرکت و محصول خود در جهت رشد و توسعه ی 
شرکت و محصول سهیم هستند. این افراد باعث ساخت و توسعه ی شرکت های خود 

شده اند که حاصل آن شهرت و کسب وکارهای میلیاردی است.



برند رهبری در سازمان
نویسندگان: دکتر دیوید اولریچ/ دکتر نورمن اسمال وود

مترجمان: دکتر کامبیز حیدرزاده/ افشین رهنما

برند رهبری، هویت ســازمان در ذهن مشــتریان اســت که به خاطــر رفتارهای 
مشــتری مدارانه نزد کارکنان واقعی شده است. به عبارت دیگر، برند رهبری زمانی 
بــروز می کند که دانش، مهارت هــا و ارزش های رهبران، رفتــار کارکنان را بر روی 

مسائلی که مشتریان به آن ها اهمیت می دهند، متمرکز می کند. 

لغزش برند )چاپ دوم(
نویسنده: مارتی نیومایر

مترجمان: دکتر احمد روستا/ کبری سبزعلی یمقانی

در این کتاب سعی شــده است تا چشم اندازی وسیع از برند ارائه شود: برند چه 
چیز اســت )و چه چیز نیســت(، چرا کارساز و مؤثر اســت )و چرا نیست( و از 
همه مهم تر، چگونه لغزش )شکاف( بین منطق و جادو، یعنی بین استراتژی و 

خالقیت را برای ساخت یک مزیت رقابتی پایدار پر کنیم.

بازسازی جایگاه برند
نویسندگان: جک تراوت/ استیو ریوکین

مترجم: منیژه شیخ جوادی )بهزاد(

بازســازی جایگاه برند مفهوم دوقلوی جایگاه سازی است و به سه دلیل زمان آن 
رسیده که این مفهوم جایی برای خود در بازار بیابد؛ رقابت، تغییر و بحران.

بازسازی جایگاه برند، چگونگی انطباق برنامه هاست و سمت وسوی تازه ای را به 
راهکار تجاری کسب وکارتان می بخشد.

نويسندگان:

جك تراوت ـ استيو ريوكين

مترجم: منيژه شيخ جوادى(بهزاد)

بازاريابى در عصرى از رقابت، دگرگونى و بحران

راهنمای انتخاب یک نام موفق
نویسنده: لیزا دانی میریام

مترجم: آتنا مقدم

ناِم خوب جز یکی از باارزش ترین دارائی هاست. نامی که به درستی انتخاب شده باشد، 
تخیل را اســیر خودش می کند و در ذهن ها ماندگار می شود؛ نام شما در مرکز تمامی 
فعالیت های بازاریابی تان قــرار دارد و با دوام ترین و پایدارترین جز محصول، خدمت یا 

شرکت شماست. از این رو انتخاب یک نام خوب مهم است. 



فرهنگ واژگان برند )چاپ دوم(
نویسنده: اینتربرند

مترجمان: دکتر احمد روستا/ کبری سبزعلی یمقانی

برندها قلب کسب وکار و به عبارت دیگر، بنیان موفقیت در هر تجارتی هستند. پس 
عجیب نیست همان طور که رقابت افزایش می یابد، برندها نیز نقشی پررنگ تر در 
اســتراتژی کسب وکار ایفا کنند و برندینگ هر روز، بیش از پیش، به عنوان یک 

وظیفه ي مدیریتی ارزشمند پذیرفته  شود.

مدیریت برندهای صنعتی )چاپ دوم(
نویسندگان: فیلیپ کاتلر/ والدیمار پفورچ

مترجم: دکتر کامبیز حیدرزاده

نام و نشان های تجاری، بخش مهمی از تمامی فرهنگ ها در سرتاسر سیاره ی 
زمین و نیز در دنیای تجارت هستند. آن ها شما را قادر می سازند به نوشیدنی ای 
که می نوشــید، ماشینی که می رانید و هواپیمایی که با آن سفر می کنید، اعتماد 

کنید. 

شکست های نام های تجاری )چاپ دوم(
نویسنده: مت هیگ

مترجمان: دکتر احمد روستا/ فاطمه اللهیاری

گرچه امروزه ســاخت برند اهمیتی به مراتب افزون تــر از قبل دارد، اما باز هم 
شــرکت ها در این مســیر به بیراهه می روند. کاماًل واضح است که شرکت ها از 
اشتباه های یکدیگر درس نمی گیرند و حتی برعکس، آن ها را تکرار می کنند. 

مدیریت استراتژیک برند )چاپ هشتم(
نویسنده: کوین لین کلر

مترجم: دکتر عطیه بطحایی

امــروزه یکــی از باارزش ترین دارایی های بســیاری از شــرکت ها برندهای 
محصوالت و خدمات آن هاســت. کتاب مدیریت اســتراتژیک برند که به آن 
لقــب »انجیل برند« داده اند، کمک می کند تا درک عمیق تری از اهداف اصلی 

برندسازی به دست آورید. 



سالطین نام های تجاری )چاپ چهارم(
نویسنده: مت هیگ

مترجم: سنبل بهمنیار

نام های تجاری بزرگ برای موفقیت خود چه اسراری دارند که بدون توجه به مرزها، 
ســنت ها و فرهنگ ها این چنین ماندگار هستند؟ موفقیت هر نام تجاری مساوی 
با موفقیت خود تجارت اســت. این کتاب به چگونگی رمز و راز ســاخت صد نام 

تجاری برتر مانند آدیداس، سونی، ژیلت، مایکروسافت، گوگل و ... پرداخته است.

22 قانون تغییرناپذیر برند )چاپ پنجم( 
نویسندگان: ال ریس/ لورا ریس

مترجم: منیژه شیخ جوادی )بهزاد(

برای پایدار ماندن در بازار فشــرده و پررقابت امروزی، به یک نام معتبر نیاز است. 
اما پرســش این اســت که چطور و چگونه؟ برای تثبیت نام تجاری، ســاده کردن 
 تئوری هــای پیچیــده و کلی در بازاریابی بســیار موثر اســت و با اســتفاده از این 

22 قانون ساده به دست می آید.

جایگاه سازی - نبردی در ذهن )چاپ سوم- ویرایش جدید(
نویسندگان: ال ریس/ جک تروت

مترجم: ترانه قطب

جایگاه سازی مفهومی اســت که تبلیغات را تغییر داده است. جایگاه سازی با 
یک محصول آغاز می شود؛ یک کاال، نوعی خدمت، یک شرکت، یک آژانس یا 
حتی یک فرد... شــاید خود شما. جایگاه سازی یعنی خالق بودن و تالش برای 

به وجودآوردن آنچه پیش تر در ذهن وجود نداشته است.
نويسندگان:

اَل ريس و جك تراوت

مترجم: ترانه قطب

ش جديد
يراي

و

زاگ - چگونه یک نام تجاری متمایز بسازیم؟ )چاپ چهارم(
نویسنده: مارتی نیومیر

مترجم: سارا میرزایی

چگونه یک نام تجاری متمایز بســازیم؟ بازار به ســرعت در حال رشــد است؛ 
سرعتی بسیار سریع تر  از یک شرکت. در بازار بزرگ که محل برد و باخت است، 
همیشه این مالک )بازار( است که برنده است. امروزه باید فراتر از رقابت رفت. 

قاعده ی جدید این است: وقتی کسی زیگ می کند، شما زاگ کنید. 

The Only Sales Guide

You’ll Ever Need

ى مؤثر فروش نشان مى دهد که 
ى یانارینو در کتاب تنها راهنما

آنتون

مروزه، براى موفیت در فروش باید از فروشنده ى عالى صرف فراتر
ا

برویم و چیزى بیش از آن باشیم. در واقع، براى این که فروشنده اى

عالى باشیم باید تاجران فوق العاده اى باشیم. نویسنده ى کتاب پیش

رو، با شما نکاتى به اشتراك گذاشته است که هدفشان پرورش شم 

. یانارینو همه ى
ما از رقباى تان است

تجارى شما و متمایز کردن ش

تالش خود را کرده تا شما به اهمیت اجماع و چگونگى مذاکره با

ن ـ برقرارى ارتباط با ذى نفعان مختلف پى
سازمان مشترى رؤیایى تا

د و بتوانید استادانه از فرصت ها استفاده کنید و هر یک را براى
ببری

خود تبدیل به دستاوردى ارزشمند کنید.

           بخشى از متن کتاب
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پیش به سوى اقیانوس آبى

(فراتر از رقابت)

گام هایى مسلم براى القاى حس اعتماد و رسیدن به رشد بیشتر

نویسندگان: دبلیو چان کیم ـ رنه مابورن

مترجم: دکتر احمد روستا 

/citehpub

Blue Ocean Shift

Beyond Competing
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ش ها و محنت ها نیست. اما زندگى انسان
بدون شک زندگى خالى از چال

مى تواند شکل بگیرد و از خود اثرى، هرچند ناچیز، به جا بگذارد. انسان

مى تواند نقشه ى راه خود را بکشد و هدف را به واقعیت مبدل سازد. براى

نیل به این مقصود، باید گستره ى تنگ خود را وسیع تر کند تا به فرصت هاى

بکِر فردا رهنمون شود. کتاب پیش به سوى اقیانوس آبى به سازمان ها و

ده از رقابتى فشرده که
رهبرانى مى پردازد که موفق شده اند از بازارى آکن

فراتر بروند و مرزهاى رشد و 
س قرمز خوانده مى شود 

در این جا اقیانو

 از نو تعریف کنند. آنان موفق شدند به این افق دید برسند
اشتغال زایى را

که موفقیت نیازمند تقسیم فرصت ها نیست، بلکه تعریف چارچوبى تازه

درحوزه هاى اقتصادى جدید براى همه ى افراد است. بدین ترتیب آنان

توانستند به سوى اقیانوس آبى پیش بروند و به سطوح واالى رشد و خالقیت

و اعتماد دست یابند. این کتاب با نمونه ها و راهنمایى هاى گام به گام خود

به ما مى آموزد که چگونه مى توان قدم به سوى اقیانوس آبى گذاشت و رشد

فراگیر کرد.
کسب و کار خود را 

 

Proven steps to inspire confidence and

seize new growth

IS B N: 978-622-6663-41-0

9 786226 663410



بازاریابی و فروش

بازاریابی برای رقابت پذیری
نویسندگان: فیلیپ کاتلر/ هرماوان کارتاجایا/ هوی دن هوان

مترجمان: دکتر احمد روستا/ سجاد عبداله پور

جمعیت جوان آســیا که از طبقه ی متوسط در حال گسترش است و رشد 
باالی اقتصادی در کشورهای مختلف آن، این منطقه را تبدیل به بازاری 
سودآور ساخته اســت. بازاریاب ها باید درک کنند که آناتومی تغییر در 

این منطقه چگونه به طور واقعی رخ می دهد.

پیش به سوی اقیانوس آبی )فراتر از رقابت(
نویسندگان: دبلیو. چان کیم/ رنه مابورن

مترجم: دکتر احمد روستا

در دنیای پر رقابت کنونی ســازمان ها و افرادی هستند که از مرزهای موجود فراتر 
رفتند تا مرزهای فرصت، رشد، و اشتغال را مجدداً تعریف و کاری کنند که موفقیت 
نیازمند تقسیم فرصت ها نباشد، بلکه وابسته به ایجاد حوزه های اقتصادی جدید برای 

همه ی افراد باشد ـ که از آن به عنوان اقیانوس های آبی یاد می کنیم.

راهنمای مؤثر فروش
نویسنده: آنتونی یانارینو

مترجم: دکتر احمد روستا

در ایــن کتاب بحث های بســیار زیادی پیرامون شــما و طرز تفکــر و مجموعه 
مهارت های مورد نیاز شــما برای رســیدن به موفقیت وجــود دارد. این یک کتاب 
راهنما است و برای فروشندگانی نوشته شده است که به شدت مشتاقند تا خودشان 

و نتایج کارشان را بهبود دهند. 

The Only Sales Guide

You’ll Ever Need

ى مؤثر فروش نشان مى دهد که 
ى یانارینو در کتاب تنها راهنما

آنتون

مروزه، براى موفیت در فروش باید از فروشنده ى عالى صرف فراتر
ا

برویم و چیزى بیش از آن باشیم. در واقع، براى این که فروشنده اى

عالى باشیم باید تاجران فوق العاده اى باشیم. نویسنده ى کتاب پیش

رو، با شما نکاتى به اشتراك گذاشته است که هدفشان پرورش شم 

. یانارینو همه ى
ما از رقباى تان است

تجارى شما و متمایز کردن ش

تالش خود را کرده تا شما به اهمیت اجماع و چگونگى مذاکره با

ن ـ برقرارى ارتباط با ذى نفعان مختلف پى
سازمان مشترى رؤیایى تا

د و بتوانید استادانه از فرصت ها استفاده کنید و هر یک را براى
ببری

خود تبدیل به دستاوردى ارزشمند کنید.

           بخشى از متن کتاب
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ISBN:978-622-95046-4-2

9 786229   504642
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پیش به سوى اقیانوس آبى

(فراتر از رقابت)

گام هایى مسلم براى القاى حس اعتماد و رسیدن به رشد بیشتر

نویسندگان: دبلیو چان کیم ـ رنه مابورن

مترجم: دکتر احمد روستا 
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Blue Ocean Shift
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ش ها و محنت ها نیست. اما زندگى انسان
بدون شک زندگى خالى از چال

مى تواند شکل بگیرد و از خود اثرى، هرچند ناچیز، به جا بگذارد. انسان

مى تواند نقشه ى راه خود را بکشد و هدف را به واقعیت مبدل سازد. براى

نیل به این مقصود، باید گستره ى تنگ خود را وسیع تر کند تا به فرصت هاى

بکِر فردا رهنمون شود. کتاب پیش به سوى اقیانوس آبى به سازمان ها و

ده از رقابتى فشرده که
رهبرانى مى پردازد که موفق شده اند از بازارى آکن

فراتر بروند و مرزهاى رشد و 
س قرمز خوانده مى شود 

در این جا اقیانو

 از نو تعریف کنند. آنان موفق شدند به این افق دید برسند
اشتغال زایى را

که موفقیت نیازمند تقسیم فرصت ها نیست، بلکه تعریف چارچوبى تازه

درحوزه هاى اقتصادى جدید براى همه ى افراد است. بدین ترتیب آنان

توانستند به سوى اقیانوس آبى پیش بروند و به سطوح واالى رشد و خالقیت

و اعتماد دست یابند. این کتاب با نمونه ها و راهنمایى هاى گام به گام خود

به ما مى آموزد که چگونه مى توان قدم به سوى اقیانوس آبى گذاشت و رشد

فراگیر کرد.
کسب و کار خود را 

 

Proven steps to inspire confidence and

seize new growth

IS B N: 978-622-6663-41-0

9 786226 663410
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Asia to the World!

امروزه آسیا به عنوان پرجمعیت ترین منطقه ى جهان، یکى از جذاب ترین

بازارهاى مصرفى جهان است. با این حال، این منطقه چالش هاى بزرگى پیش

روى کسب و کارها مى گذارد. عصر دیجیتالى باعث شده مشتریان آسیایى

طالب ارزش هاى هوشمند ترى از محصوالت و خدمات خریدارى شده باشند. 

امروزه شرکت ها دیگر نمى توانند مشتریان را با سفارش و توصیه جذب خود

د و ناگزیرند از یک رویکرد دوجانبه تبعیت کنند: 1) ارائه دادن محتواى
کنن

ى و در عین حال جالب براى این که مشتریان داوطلبانه آن را 
د و کاربرد

مفی

با سایرین به اشتراك بگذارند، 2) ارائه دادن ساز و کارى که مشتریان بتوانند

فقط با یک کلیک در رسانه هاى اجتماعى محتوا خلق کنند و به اشتراك

ا و بازاریابان با درك این تغییرات و پیامدهاى آن قادر خواهند
بگذارند. شرکت ه

ن با رقبایشان دست و پنجه
س از ارزیابى فرصت ها، به نحو احس

بود که پ

نرم کنند.
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بازاریابى براى  رقابت پذیرى

جهانى شدن بازارهاى آسیایى در عصر مشتریان دیجیتال

نویسندگان: 

فیلیپ کاتلر

هرماوان کارتاجایا ـ هوى دن هوان 

مترجمان: 

دکتر احمد روستا

سجاد عبداهللا پور
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9 786005 253986

IS B N: 978-600-5253-98-6

همه ی بازاریاب ها دروغ می گویند
نویسنده: ست گادین

مترجم: دکتر بهروز ناصرالمعمار

این کتاب برای هرکس که چیزی می خرد یا می فروشــد منبع الهام خواهد بود 
و به شــما نشان خواهد داد که چگونه ســال های طوالنی داستان هایی را باور 
کرده اید و چگونه به صورت خودآگاه یا ناخودآگاه داســتان هایی را فروخته اید. 

در این کتاب با سرزمین عجایب داستان سرایی در بازاریابی آشنا می شوید.
www.citehpub.com
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All Marketers Tell Stories.

And If They Do It Right,

We Believe Them.

مترجمان: فرزاد مقدم

 بهزاد اصغریان

نویسنده: هرى بکوید

9 786005    253993

ISBN:978-600-5253-99-3



Copywriting
Successful Writing for Design, Advertising

and Marketing

101

شاو
ك 

مار
دم

مق
نا 

 آت
م:

رج
 مت

بى
ریا

ازا
 و ب

گ
دین

برن
ت، 

یغا
تبل

ى 
برا

ق 
وف

ن م
شت

گ  نو
تین

 رای
پى

ک
www.citehpub.com /citehpub

نویسنده: مارك شاو

مترجم: آتنا مقدم

کپى رایتینگ
نوشتن موفق براى تبلیغات، برندینگ و بازاریابى

کپى رایتینگ یا نوشتن براى برند و تبلیغات را اغلب امرى ذاتى
و وابسته به استعداد مى دانند، اما تکنیک هاى ساده اى وجود دارد
که اگر به کارگرفته شود نویسنده را به متن و محتوایى قدرتمند 

مى رساند.
مارك شاو، نویسنده ى این کتاب، مصاحبه هاى مفصلى با کپىـ  
رایترهاى بزرگ دنیا انجام داده و درکنار موردکاوى هاى متعدد و
بررسى برندهاى بزرگ دنیا تالش کرده تا هنر نوشتن یک متن
خارق العاده را براى برند و تبلیغات در رسانه هاى مختلف آموزش

دهد.
مارك شاو یکى از کپى رایترهاى حرفه اى در سطح بین المللى
است با سابقه اى 25 ساله که بنیانگذار ژوپیتر دیزاین (یکى از
بزرگترین آژانس هاى طراحى بریتانیا) بوده و این روزها آژانس
لیکوئید را مدیریت مى کند و همچنان به برندهاى بزرگ و رهبران

بازار مشاوره مى دهد.
 

طرح مداد جلد اثر: لئو برنت 

9  786005    253979

ISBN:978-600-5253-97-9

کپی رایتینگ یا نوشــتن برای برند و تبلیغات را اغلب امری ذاتی و وابســته به اســتعداد 
می دانند، اما تکنیک های ساده ای وجود دارد که اگر به کار گرفته شود نویسنده را به متن 

و محتوایی قدرتمند می رساند.
مارک شاو نویســنده ی این کتاب، مصاحبه های مفصلی با کپی رایترهای بزرگ دنیا انجام 
داده و در کنار مـوردکاوی های متعـدد و بررسـی برندهای بـزرگ دنیا تالش کرده تا هنر 

نوشتن یک متن خارق العاده را برای برند و تبلیغات در رسانه های مختلف آموزش دهد.
مارک شــاو یکی از کپی رایترهای حرفه ای در سطح بین المللی است با سابقه ای 25 ساله که 
بنیان گذار ژوپیتر دیزاین )یکی از بزرگ تریــن آژانس های طراحی بریتانیا( بوده و این روزها 
آژانس لیکوئید را مدیریت می کند و همچنان به برندهای بزرگ و رهبران بازار مشاوره می دهد.





بازاریابی خدمات
نویسنده: هری بکوید

مترجمان: فرزاد مقدم/ بهزاد اصغریان

بازاریابــی خدمات صدها اســتراتژی ســریع، علمی و آســان خوان ارائه می دهد.  
کاربرپســند و ســرگرم کننده برای خواندن. ویژگی هــای منحصربه فردی را از نظر 
می گذرانــد و نشــان می دهد چطور هر خدمــت از یک مشــاوره ی خانگی تا یک 
کارگزاری چندملیتی می تواند خواهان های بیشتری را به مشتری واقعی تبدیل کند.

www.citehpub.com
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بازاریابى خدمات صدها استراتژى سریع، عملى، و آسان خوان ارائه مى دهد. کاربرپسند و

سرگرم کننده براى خواندن، ویژگى هاى منحصربه فردى را از نظر مى گذراند و نشان مى دهد

چطور هر خدمت از یک  مشاوره ى خانگى تا یک کارگزارى چندملیتى مى تواند خواهان هاى

بیشترى را به مشترى واقعى تبدیل کند. این کتاب چشم شما را به روى ایده هاى تازه ى

بازاریابى باز خواهد کرد، از جمله:  

 ـ چرا گروه هاى کانونى، موقعیت ارزش قیمت، تخفیف در قیمت گذارى، و جزو بهترین ها بودن

 معموالً شکست مى خورد؟

ذارد کنترل کرد؟
أثیر را بر چشم اندازهایتان را مى گ

ـ چطور باید هیجان انتقادى که بیشترین ت

ـ درس هاى بازاریابى از سیاه چاله ها، لیست مواد غذایى و شهرت ماترهورن.

 ـ دوجین ایده ى اثبات شده و در عین حال نادیده گرفته شده براى ارائه، تبلیغات، یادسپارى

سایر موارد دیگر...!
مشترى و 

ب و کار خدمات مشغول است ـ هر کسى که
ـ «یک کتاب ضرورى براى هر کسى که به کس

ب و کار مشغول است.»
 به کس

          راجر داو
            

            
            

            
            

            
            

            
      

       معاون رئیس جمهور سابق و مدیر فروش عمومى
            

            
            

            
         

9 786005 253894

IS B N: 978-600-5253-89-4

مثلث طالیی کسب وکار
نویسنده: برت مارتین اوهن مولر

مترجمان: عطیه سادات میرخانی/ امید عسگری

مدیریت و رهبری تیم های بازاریابی و فروش تنها از طریق مثلث مغزافزار، نرم افزار 
و ســخت افزار مناسب میســر نیســت، بلکه تعامل میان مغز و سیستم بیولوژیک 
فروشنده و مشتری نیز طبق آخرین یافته های بازاریابی و فروش عصب پایه ی فروش 

حائز اهمیت است.

/citehpub

بازاریابی محتوا
نویسندگان: دکتر حسین نوروزي/ امیررضا اسدي

با توجه به اهمیت روزافزون فضای مبتنی بر وب در بازاریابی، تهیه ی محتواهای 
جذاب، به روز و اثربخش که بتوانند مشــتریان را مجذوب خود بنمایند و سفر 
مشتری از سایت های مورد نظر را به تعویق بیندازند، برای کسب وکارها بسیار 

مهم شده است.

بازاریابی و فروش

 )CEM( مدیریت تجربه ی مشتری
نویسنده: دکتر محمد بلوریان تهرانی

تجربه ی مشــتری به معنی تأثیرات متقابل مشــتری در برابر عملیات، رفتارها، 
صفات و ویژگی های هر کاال، خدمت یا برند و... است که عمدتاً پس از درک و 
لمس محرک های بیرونی و حتی در نتیجه ی احساس خوب یا بد نسبت به آن 

ایجاد می شود و این معنی، مؤید رابطه ی بین تجربه ی مشتری و برند است.
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 در ��ل ��ی ا��� ����� ا����و��� و ��زار���� ا����و���� از ������� �����

آ����� ���� ا���� و ا������ت   ����ردار ��ده ا��. ���� ��  و ��ز��ن �� 

و ��د��� ��  و  و��� ��  گ ��،  و�ـ� ا����و���،  ا����ت  �������ی  و   ��وم �� 

����� ������ن، ������ن،   �� ��اوده  ��ای  را  د�����ل   ��� ا��ار��ی   ���� 

���� ا����و���   ��� ��زار����ن   .���� �� ��ر   ��  ����  ���� و   ��ز�� ������ن 

،���� �� روز  روزا��ون   �����  �� وب ���� ��ن  در  را  ��د   ������د��ی 

��� ��ی آ����  ������گ ��ی   ��  ،�����  ���� را  ��زد��   ��آ�����ی 

ا����ده ��ده  و   ������� ��� و ��ی  ���وری ��ی  از  ����ا���،   �����ی 

���� و ���ن آن ����ار  �� ������ن ��د  را  ��� و����ی ��� ���� ای  ���� و 

�� ��زار����  از   ���� ���ه ای  �� ���ان  ����ا  ��زار����   .���� ��و���   ��  

 ���م ����� در ار���ط ��ده و در وا��، ������ ���ن ر��� ای ا��. ����ان

 ��زار���� ���� �� د���ل روش ���� ��ای ����� ا��ار��ی د�����ل و ر���� ��ی

��  .����� ��د  ��زار����  ����ر�� ی  ار�����ت  ا���ا��ی ��ی  در   ا������ 

 ���� �� ا���� روز ا��ون ���ی ����� �� وب در ��زار����، ��ارک ����ا��ی

�� ���ا��� ������ن را ���وب ��د ������� و ��� ��ار   ��اب، �� روز و ����� 

��� و��ر�� ����ر  ����ی از ���� ��ی ��رد ��� را �� ����� ����از��، ��ای 

�����ت آ��زش ��ی  و  ������ت  ���� ی   ��  ���� ���ب  ا��.  ��ه   ��� 

��ای  �� ا���  ا��.   آ��ه  در  ���رش  ر��� ی   �� ����ا  ��زار����   ��� ا����� 

��� و��ر ���� ����. �������ن ���� ��ی ���� 
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اصول مهندسی بازاریابی
نویسندگان: گری ال. لیلین/ آرویند ران گاسوامی/ آرنود دی براین

مترجمان: دکتر کامبیز حیدرزاده/ حسین علی سلطانی

کتاب حاضر، با معرفی یک سری مفاهیم و ابزارها نشان می دهد که چگونه 
می توان با جمع آوری داده  و اطالعات مناســب و سپس با بهترین تحلیل، 
به طراحــی برنامه ی بازاریابــی و محصوالت بهتــر و در نهایت بهترین 

تصمیم گیری های بازاریابی پرداخت.

اسرار فروش
نویسنده: جفری گیتومر

مترجم: منیژه شیخ جوادی )بهزاد(

این کتاب به ارائه ی 2۱/5 راهکار شکســت ناپذیر فــروش می پردازد که نتیجه ی 
آموزش ها، تجربه ها، شکســت ها و موفقیت های به دســت آمده در طول چهل سال 
زندگی کاری گیتومر اســت و بدیهی است که مطالعه ی آن باعث رشد و ارتقای هر 

فروشنده ای خواهد بود.

انقالب شبکه های اجتماعی
نویســندگان: جفری جی. پارکر/ مارشال دابلیو. وان الستین/ 

سانجیت پل چوداری 
مترجم: دکتر احمد روستا

این کتاب ورود به عرصه ی شبکه های اجتماعی برای کسب و کارها را تسهیل خواهد 
کرد و چراغ راهی خواهد بود برای شــرکت ها و سازمان هایی که قصد فعالیت رقابتی 

در این عرصه را دارند.
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بازاریابی و فروش

بازاریابی عصر چهارم: گذار از بازاریابی سنتی به دیجیتال
نویسندگان: فیلیپ کاتلر/ هرماوان کارتاجایا/ ایوان ستیاوان

مترجمان: دکتر احمد روستا/ سجاد عبداهلل پور

فرضیه ی اصلی کتاب بازاریابی عصر چهارم این است که بازاریابی باید با ماهیت 
دگرگونی پذیر راه های دسترسی به مشتریان در اقتصاد دیجیتال هماهنگ شود. 
نقش بازاریابی هدایت کردن مشتریان در طول سفرشان است که آگاهی از یک 

محصول یا خدمات تا حمایت از آن محصول یا خدمات را در بر می گیرد. 

MARKETING 4.0
84

درک و   ����� ���ز���   ���� و  د�����ل  ��زار����   ��  ���� ��زار����  از   ��ار 

 وا���� ��، ا��ه �� و ����ه ��ی ���� و ��ز��ری و ������ ا��.

����� ا�� آ��ز��ه ��ای ا��ا�� ���ه وری ��زار���� در ��زار��ی   ��� ���رم 

ر����� آ���ه.

 ��� ���رم ���ف را���د��، را���ر��، ����� �� و ���ار���� ارز���� ��ای

�� در �����ی ��زه ��ی ��ز��ه و ارز��ه ����� و ��ای ر�� و  ����� ا�� 

����� آ��د�� دار��.

���ب �� ��ا�� ����� ������ در ��� ���ش و ر���ر ����ن ا����دی و  ا�� 

��ن �� و��د ���ورد. ���� ��� و ��ر��ی 

����� �� آ���ه ا��. ��� ���رم ���ف ������ ���ر از 

9 786005 253870

IS B N: 978-600-5253-87-0
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استراتژی بازاریابی هنر
مؤلفان: دکتر مهدی خادمی/ شاهین پریخانی

بازاریابــی متعارف یا تجاری به تقاضای بازار واکنش نشــان می دهد، در حالی که  
بازاریابــی هنر، تمرکز خــود را بیش و پیش از رفتار بازار، بر اثر هنرِی هنرمند قرار 
می دهد. با این وجود، هیچ گونه تضاد اساســی میــان تأکید هنر بر »اصالت اثر« و 

تأکید بازاریابی در »شروع کردن از مشتری« وجود ندارد.

به گفته ى بوردیو، هنر یکى از ساز و کارهایى است که مردمان با آن به ایجاد

تمایز میان خود و دیگران و هویت دادن به خود مى پردازند. مهم نیست که چه

چیزى زیبا هست یا نیست؛ زیبایى در ذات اشیا نیست، بلکه محصول مناسبات

 از اثر هنرى است. این مجموعه ى
اجتماعى میان مخاطبان و نیز استفاده ى آن ها

د. بنا بر تحلیل بوردیو، این فرآیند ما
 را بوردیو«میدان هنرى» مى نام

اجتماعى

را در جایگاه نمادین و اجتماعى که براى خودمان در نظر گرفته ایم، تثبیت و آن

 ما بازتولید مى کند. 
را براى

 معیار ارزشمند شناخته شدن کار هنرى
بوردیو معتقد است که در قرن نوزدهم

این بود که جامعه ى هنرى آن را زیبا بداند، نه آن که به قضاوت تمام جامعه گذاشته

ى امروز اغلب هنرمندان
زه دقیقاً به نقطه ى معکوسى رسیده ایم؛ یعن

شود. امرو

آوانگارد هم براى مهم دانستن کارشان، به «قیمتى» که براى خرید آن پرداخت

شده است، استناد مى کنند.

           *برگرفته از متن کتاب
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نبرد در اتاق فرمان
نویسندگان: ال ریس/ لورا ریس

مترجمان: آتنا مقدم/ سامان شاهین پور

هــدف کتاب نبرد در اتاق فرمان ایجاد صلح و آشــتی میــان مدیران چپ ذهن 
و بازاریابان راســت ذهن است. نویســندگان این کتاب با به کارگیری نمونه های 
متعدد، از مک دونالد گرفته تا پپســی و مســترکارت نشان داده اند که چگونه 

رویکرد هر کدام از آن ها برای رشد، رقابت و برندسازی الزم و حیاتی است.

نبرد در اتاق فرمان

چرا مدیران چپ ذهن نمى توانند با بازاریاب هاى

راست ذهن روبه رو شوند و راه حل چیست؟

نویسندگان:

اَل ریسـ  لورا ریس

مترجمان:  آتنا مقدم ـ سامان شاهین پور

بازاریابی و فروش

مشتری مداری و تکنیک های رفتار با مشتری )چاپ پنجم(
تألیف: دکتر محمد بلوریان تهرانی

بازاریابــی امروز، بازاریابی رابطه ای یا تعاملی اســت و این تعامل بین ســازمان و 
مدیران از یک طرف و مشتری از سوی دیگر است. سازمان مشتری گرا باید رضایت 

مشتری را مهم ترین هدف خود بداند. 
در این کتاب سعی شده مفاهیم مرتبط به مشتری مطرح و ارزیابی شود.

مشترى مدارى

و تكنيك هاى

رفتار با مشترى

تأليف: 

دكتر محمد بلوريان تهرانى



بازاریابی ُمد )چاپ دوم(
نویسندگان: تیم جکسون/ دیوید شاو

مترجمان: دکتر کامبیز حیدرزاده/ دکتر شهناز نایب زاده

بازاریابی امروز، بازاریابی رابطه ای یا تعاملی است و این تعامل بین سازمان و 
مدیران از یک طرف و مشتری از سوی دیگر است. سازمان مشتری گرا باید 

رضایت مشتری را مهم ترین هدف خود بداند. 
در این کتاب سعی شده مفاهیم مرتبط به مشتری مطرح و ارزیابی شود.

بازاریابی اسالمی 
نویسنده: باکر احمدالسرحان  

مترجمان: دکتر کامبیز حیدرزاده/ مریم جابری

امروزه کتاب های بســیار کمی وجود دارد که دیدگاهی علمی و بینشــی مرتبط با 
نظرات اسالمی درباره ی رفتار کسب وکار، اخالقیات و دیگر موضوعات مدیریتی ارائه 

بدهند. بازاریابی اسالمی جنبه ای از تفکر تجاری اسالمی را ارائه می دهد. 
این کتاب نخستین اثر منتشر شده در این زمینه است.

بازاریابی سیاسی
نویسنده: جنیفرلیز- مارشمنت

مترجم: دکتر رسول بابایی

ایــن کتاب با ارائه ی ۱00 مصاحبه ی مختلــف، از تازه کارها گرفته تا رهبران 
بزرگ دنیا )مانند تونی بلر، جورج دابلیو بوش، اســتفان هارپر، هلن کالرک و 
ِکوین باد( در کنار مطالب آکادمیک، ابزارهایی برای تسهیل بازارهای انتخاباتی 

پیچیده و غیرقابل پیش بینی ارائه می کند.

نویسنده: جنیفرلیز ـ مارشمنت 

مترجم: دکتر رسول بابایى

نويسنده:دكتر باكر احمد السرحان

مترجمان: دكتر كامبيز حيدرزاده

مريم جبارى

نویسندگان:

تیم جکسون و دیوید شاو

مترجمان: دکتر کامبیز حیدرزاده

دکتر شهناز نایب زاده

چگونه در بازاریابى ُمد مهارت کسب کنیم؟

بازاریابی و فروش

بازاریابی اجتماعی
نویسندگان: فیلیپ کاتلر/ نانسی آر. لی/ مکنزی مور/ شولتز

مترجمان: دکتر کامبیز حیدرزاده/ حسین علی سلطانی

این کتاب به دو بخش اصلی تفکیک شــده است: بخش مسکونی و بخش 
تجاری، و راه حل هایی را بــرای تأثیرگذاری تغییر در هر دو مورد فراهم 
می کند. همچنین با 2۴ مطالعه ی موردی از سرتاســر جهان به شــرح 

استفاده ی موفقیت آمیز از اصول بازاریابی اجتماعی می پردازد.



بازاریابی گردشگری
نویسنده: سایمون هادسون

مترجمان: فرزاد مقدم/ سارا بنی ا سدی/ سهیل سامی

کتاب مرجع بازاریابی گردشــگری، پوشــش عمیق و جامعی از 
قوانین کلیدی بازاریابی گردشگری و مهمان نوازی ارائه می دهد. 
بیش از 70 مطالعه ی موردی و الگوی جهانی طریقه ی عملکرد 

این مفاهیم را ریز به  ریز تصویرسازی می کنند.

بازار، راه رشد شما
نویسندگان: فیلیپ کاتلر/ میلتون کاتلر

مترجمان: دکتر احمد روستا/ علی صالحی

بی شــک جهان امروز کشورهایی دارد که در دو ســطح متفاوت )کم و زیاد( و دو 
سرعت )کند و تند(، نسبت به رشد اقتصادی عمل می کنند. این کتاب نقشه ی یک 
جاده ی پرجذبه برای رســیدن به رشد بر اساس اصول اولیه ای است که هر تجارتی 

باید آن ها را دنبال کند.
و ميلتون كاتلر

مترجمان: دكتر احمد روستاـ  على صالحى

راه برنده شدن

اصول بازاریابی داده محور
نویسنده: مارک جفری

مترجم: دکتر احمد روستا/ آتنا مقدم

در دوران بحــران اقتصادی، مدیــران بازاریابی بیش از هر زمان دیگری به 
ســالحی قدرتمند برای دفاع از بودجه ی بازاریابی نیازمندند. تصمیم های 
حوزه ی بازاریابی در 80 % شرکت ها داده محور نیستند و شرکت هایی که 

بازاریابی داده محور را در پیش گرفته اند، همان شرکت های پیشرو هستند.

برنامه ي بازاریابی در یک روز 
)چاپ دوم(

نویسندگان: رومن جی. هیبینگ ِجی آر/ اسکات دبلیو. کوپر
مترجم: دکتر سیدمهدی جاللی

این کتاب عالوه بر ارائه ی رهنمودی واقع گرایانه در تهیه ی برنامه ی بازاریابی، 
منبــع و مرجع خوبی به شــمار می رود که در یافتن راه حل مســائل روزمره 

بازاریابی به شما کمک می کند. 

نويسنده:

مارك جفرى

مترجمان: دكتر احمد روستا ـ آتنا مقدم

15 معيارى كه هر بازاريابى بايد بداند

بازاریابی و فروش
Word of Mouth Marketing

 How Smart Companies Get People

Talking

مردم عاشق حرف زدن هستند.

ور درباره ى رنگ مو،
مردم درباره ى کاالها و خدمات حرف مى زنند. همین ط

ى تلویزیونى، مواد شوینده ویا تمام چیزهایى
خودرو، رایانه، ساندویچ، برنامه ها

 هرروز از آن ها استفاده مى کنیم.
که

همین حاال هم مردم دارند درباره ى شما و کاالیى که مى فروشید، حرف
مى زنند.

ک بازاریابى ساده
بیش از ی

ص بازاریابى است، ولى در واقع
هر درباره ى یک تکنیک خا

این کتاب به ظا

فلسفه اى جدید در تجارت است.

این فلسفه ى جدید، چیزى جز صداقت و قدردانى و چگونگى خوشحال کردن

مردم نیست. 

فلسفه ى ساده اى است، یک قانون طالیى جدید:

ى کار را آن ها انجام
احترام و توصیه ى مشتریانتان را به دست آورید، باق

خواهند داد.

 رفتار کنید، آن ها به رایگان براى شما بازاریابى خواهند
با مردم به خوبى

کرد.

د و یا نادیده گرفته خواهید شد.
یا جالب باشی
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چگونه مى توانید به آسانى پیام خود را

از طریق مردم انتقال دهید؟ 
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اندى سرنویتز

 مترجم: سنبل بهمنیار
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بازاریابی دهان به دهان )چاپ دوم(
نویسنده: اندی سرنویتز

مترجم: سنبل بهمنیار

مــردم دربــاره ی کاال و خدمات حرف می زنند. درباره ی رنگ مــو، خودرو، رایانه، 
ســاندویچ، مواد شــوینده و یا تمام چیزهایی که هر روز از آن ها استفاده می کنند. 
همین حاال هم مردم دارند درباره ی شــما و کاالیی که می فروشــید حرف می زنند. 

شاید دارند به تندی آن را نقد می کنند، شاید هم بسیار مثبت.

هیجان و منطق در رفتار مصرف کننده )چاپ دوم(
نویسنده: پروفسور ادهان چادهوری

مترجم: دکتر کامبیز حیدرزاده

هیجان و منطق هر دو روش های دانستن و درک واقعیت هستند، اما عملکرد بسیار 
متفاوتی دارند. هیجان ممکن اســت خودانگیخته منتقل شود، در حالی که پیام های 
منطقی به صورت نمادین انتقال می یابند. به همین خاطر در دنیای امروز، جایگاه یابی 

هیجانی حوزه ی جدیدی را برای تمایز محصوالت ارائه می دهد.

استراتژی قیمت گذاری )چاپ سوم(
نویسندگان: رید هولدن/ مارک برتون

مترجمان: مهدی خادمی/ مهسا منشی

قیمت گذاری با اطمینان، نیازمند شــناخت قواعد ده گانه ی مربوط به آن اســت. 
این کتاب به رهبران کســب وکار کمک می کند تا بتوانند در مقابل تخفیف های 
بی معنی و نامطلوب بایستند،  با مشتریان خستگی ناپذیر مذاکره کنند و از ارزشی 

که سخت برای خلق آن کوشیده اند، دفاع کنند. بیایید با هم شروع کنیم.

Word of Mouth Marketing

 How Smart Companies Get People

Talking

مردم عاشق حرف زدن هستند.

ور درباره ى رنگ مو،
مردم درباره ى کاالها و خدمات حرف مى زنند. همین ط

ى تلویزیونى، مواد شوینده ویا تمام چیزهایى
خودرو، رایانه، ساندویچ، برنامه ها

 هرروز از آن ها استفاده مى کنیم.
که

همین حاال هم مردم دارند درباره ى شما و کاالیى که مى فروشید، حرف
مى زنند.
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بازاریابی و فروش

بازاریابی چریکی )چاپ پنجم(
نویسنده: جی. کونراد لوینسون

مترجم: همایون رکنی قاجار

چریک ها چگونه می فروشــند؟ بازاریابی به رشد خود ادامه می دهد. هرچند 
اصول اولیــه ي خودش را رها نمی کند، اما امروز تفاوت های اساســی بین 
بازاریابی سنتی و چریکی وجود دارد. بازاریابی چریکی 200 اسلحه را در 

بازاریابی شناسایی می کند که بیشتر آن ها هم رایگان هستند. 



نسخه ی سوم بازاریابی )چاپ دوم(
نویسنده: پروفسور فیلیپ کاتلر

مترجم: دکتر کامبیز حیدرزاده

امروزه بازاریابی در پاســخ به پویایی های جدید در محیــط، دوباره در حال تغییر 
می باشد، به طوری که نسخه ي سوم بازاریابی یا عصر ارزش مداری را شاهد هستیم. 
بازاریابان برای نزدیک شــدن به مصرف کنندگان به جای رفتار با ذهن، قلب و روح به 

عنوان یک انسان به آنان نزدیک می شوند.

مدیریت ارتباط با مشتریان )چاپ ششم(
نویسندگان: فرانسیس باتل/ جان ترن بول

مترجمان: دکتر کامبیز حیدرزاده/ دکتر رضا رادفر

ســی آرام برای افراد مختلف، معانی متفاوتی دارد. بیشتر افراد از سی آر ام 
برای اشاره به مدیریت ارتباط با مشتری، و عده ای هم از آن برای اشاره 
به بازاریابی مشــتری اســتفاده می کنند. عده ای هم اصطالح بازاریابی 

روابط را انتخاب می نمایند.

بی نظمی در بازاریابی )چاپ دوم(
نویسندگان: فیلیپ کاتلر/ جان کسلیون

مترجمان: دکتر کامبیز حیدرزاده/ دکتر شهناز نایب زاده

در دورانی که آشفتگی و ناپایداری بی سابقه است، راهکارها و تفکراتی جدید برای 
مقابله با مشکالت بزرگی که رهبران تجاری با آن ها روبه رو هستند،  ضروری است.  
بی نظمی در بازاریابی تحلیلی است جامع از این مشکالت، و نقشه ای است که برای 

پیداکردن مسیرتان در اوضاع خطیر و پیش بینی ناپذیر کنونی بدان احتیاج دارید.

برنامه ي بازاریابی )چاپ سوم(
نویسنده: ویلیام ای. کوهن

مترجم: دکتر سیدمهدی جاللی

برنامه ي بازاریابی بــرای هر عملیات تجاری و بــرای بازاریابِی اثربخش هر 
محصول یا خدمتی ضروری اســت. برنامه ی بازاریابی شــما را قادر می سازد 
به وضوح مجســم کنید که عازم چه مقصدی هســتید و در طول مســیر چه 

می خواهید به دست آورید.

بازاریابی و فروش



جعبه ابزار بازاریابی )چاپ چهارم(
نویسندگان: پاتریک بارویز/ ریچارد لیوک

مترجمان: دکتر کامبیز حیدرزاده/ امین اسداللهی

در دنیای رقابتی و مشــتری گرای امروز، بازاریابی شغل همه ي افراد است. کتاب 
جعبه ابزار بازاریابی، کتابی درباره ي بازاریابی اســت و مفاهیم اصلی بازاریابی 
و نیز موضوع های چالش برانگیز معاصر، همچــون بازاریابی آنالین و بازاریابی 

جهانی را پوشش می دهد. 

       هنر جنگ )چاپ ششم( 
نویسنده: سان تزو

مترجم: محمود حمیدخانی

در جنگ زمانی که قادر به حمله هستیم باید عکس آن را نشان دهیم. وقتی می توانیم از 
نیروهایمان استفاده کنیم باید طوری وانمود کنیم که نمی توانیم. وقتی که نزدیک دشمن 
هســتیم باید کاری کنیم که دشمن خیال کند دور هســتیم. سپس حمله را آغاز کنیم و 

دشمن را شکست بدهیم. کسب وکار و تجارت مانند جنگ است. 

ایمیل مارکتینگ
نویسنده: جی. سیمز جنکینز

مترجم: دکتر احمد روستا

امروزه روش های مارکتینگ تغییرات زیــادی کرده اند، روش های قدیمی کم کم 
منسوخ و روش های جدید جایگزین می شوند. ایمیل مارکتینگ یکی از آن هاست.

بی شــک، در این قرن ایمیل سریع ترین، منعطف ترین، به صرفه ترین، شخصی ترین و 
هدفمندترین وسیله ی ارتباطی در دنیای امروز است.

بازاریابی و فروش

نخبگان در بازاریابی )چاپ چهارم(
نویسنده: سلتان کرمالی

مترجمان: دکتر احمد روستا/ دکتر فرزاد مقدم

نخبگان بازاریابی در واقع متفکران رشــته ی بازاریابی هســتند که نقش بسزایی 
را در تغییر روش های به کارگیری آن داشــته اند. گورو کلمه ای هندی است که 
ریشه ي سانســکریت دارد و به معنای مرشد و راهنما در موضوع های معنوی 
است، اما در زمینه ی مدیریت به معنای استاد و نخبه شناخته شده می باشد. 



22 قانون ابدی بازاریابی )چاپ سوم(  
نویسندگان: ال ریس/ جک تروت

مترجم: محمود حمیدخانی

باور عمومی مدیران بر این اســت که یک برنامه ی بازاریابی که خوب طراحی و اجرا 
شده است، حتماً جواب می دهد؛ اما در دنیای تجارت امروز لزوماً این طور نیست. امروزه 
شرکتی که اشتباه می کند، سریعاً از دور خارج می شود و رقبایش جای او را می گیرند. 

این کتاب مطالب پیچیده ی بازاریابی را بسیار ساده و آسان و قابل  درک ارائه می دهد.

مارکتینگ با بیان ساده )چاپ چهارم(
گردآوری و تألیف: علیرضا صدرمحمدی

اگر می خواهید یک تصویر واضح در ذهن مصرف کنندگان ایجاد کنید، نخســت به یک 
تصویر واضح در ذهن خود نیاز دارید. همه چیز با یک راهبرد شــروع می شــود. شما 
برای این که بدانید چگونه بر بازار غلبه کنید، باید راهبردی داشــته باشید و سپس 

باید اطمینان یابید تصویری که آفریده اید به انجام دادن آن کمک می کند یا نه. 

جنگ بازاریابی )تجارت جنگ است!( )چاپ سوم(
نویسندگان: ال ریس/ جک تروت

مترجم: محمود حمیدخانی

جنگ بازار برای نخستین بار، در رقابت های قرون وسطایی شکل گرفت. تا یک دهه ي 
پیش، اقتصاد جهانی وجود نداشت و تجارت جهانی نیز تنها به چند شرکت فراملیتی 
محدود می شد. اکنون تغییرات عمده ای به  وجود آمده و جنگ های تجاری بسیاری در 

سرتاسر جهان به وقوع پیوسته است. 
نویسندگان: ال ریس ـ جک تروت

مترجم: محمود حمیدخانى

پرفروش ترین کتاب تجارى جهانى

بازاریابی و فروش

پیروزی در فروش های پیچیده
نویسندگان: اریک پترسون/ تیم ریسِتِرر

مترجم: منیژه شیخ جوادی )بهزاد(

مذاکرات فروش شــما آخرین میدان جنگ شما در زمینه ی متمایزبودن است و 
پیام شما حتی خیلی بیش از روش شما در این محیط پرهیاهو اهمیت دارد.

تمــام تکنیک ها و نکاتی کــه در این کتاب ارائه شــده اند، درباره ی مذاکرات 
هستند. در این باره که خودتان باشید و به راحتی حرف بزنید.

  مجموعه اى از تکنیک هاى اثربخش در مذاکرات تجارى

 پیروزى در فروش هاى پیچیده

نویسندگان:

اریک پترسون و تیم ریسترر

   مترجم: منیژه شیخ جوادى(بهزاد)



کیمیای فروش با جاذبه های مالی و عاطفی )چاپ پنجم(
نویسنده: جفری گیتومر

مترجمان: دکتر احمد روستا/ رویا گذشتی

اگر به دنبال یافتن بهترین پاسخ ها برای مهم ترین پرسش های دنیای خرید و فروش 
و حتی زندگی شــخصی خود هســتید، انتخاب این کتاب کار درستی است. در این 
کتاب برای تمام پرســش هایی که به ذهن یک فروشنده خطور می کند، پاسخی پیدا 

خواهید کرد. 

گنجینه ی فروش )چاپ سوم(
نویسنده: جفری گیتومر

مترجم: دکتر احمد روستا/ محمود سبزی

گنجینه ي فروش یک ابزار موفقیت است. این کتاب، منبعی است که می توانید در 
آن دیدگاهی درباره ی تمامی جنبه های فروش به دســت آورید. کتاب درباره ی 
چند قانون اصلی فروش صحبت می کند و روشــی مطمئن و شکست ناپذیر را 

برای دست یابی به هدف فروش و یا هدف حرفه ای شما ارائه می دهد. 

چه کسی فروش مرا ربود؟ )چاپ دوم(
نویسنده: تاد دانکن

مترجم: دکتر احمد روستا/ محمود حمیدخانی

2۳ راه برای بستن یک قرارداد.
این کتاب سعی می کند به ما بیاموزد در مواقعی که مشتریان خود را از دست می دهیم، 
کارمان از رونق می افتد و در نهایت دچار افت فروش می شویم، به دنبال رباینده و مقصر 

آن نگردیم؛ بلکه با تغییر در نگرش و رفتار خود، مشکالت را حل کنیم. 

اعتماد )چاپ دوم(
نویسنده: جفری گیتومر

مترجم: منیژه شیخ جوادی )بهزاد(

چگونه اعتماد را کسب، آن را شکوفا و از آن نگهداری کنید و در زندگی و تجارت،  
عنوان مشاور قابل اعتماد را به دست آورید. اگر عمیقاً به اعتماد نگاه کنید، حقیقت 
را خواهید یافت. از آن جا که اعتماد شالوده ی هر عملی است که در تجارت و زندگی 

شخصی مان انجام می دهیم، خواندن این کتاب خارج از لطف نخواهد بود.

بازاریابی و فروش



سلطان خیابان مدیسون )چاپ دوم(
نویسنده: کنت رومن

مترجم: منیژه شیخ جوادی )بهزاد(

دنیــای تبلیغات نیز مانند هر حرفه و تجارتی شــاهد حضور بزرگانی تأثیرگذار و 
نوآور بوده که این صنعت را دســتخوش تغییراتی شــگرف کرده اند. بی شک دیوید 
اُگیلوی یکی از آن هاســت. کســی که او را »پیشگام تبلیغات«، »پدر فروش ساده«، 

»آقای تبلیغات« و »پدر تبلیغات مدرن« می خوانند.

درنگ نکن، انجامش بده! )چاپ دوم(
نویسنده: ریچارد برانسون

مترجم: امیر توفیقی

باور کنید که می توانید انجامش دهیــد. از زندگی به طور کامل بهره ببرید. خودتان 
را باور داشــته باشید. وقتی شرایط مساعد نیست، به حرکت خود ادامه دهید. جسور و 
شجاع باشــید. این ها درس هایی از ریچارد برانسون، میلیاردر معروف و صاحب شرکت 

ویرجین و یکی از جسورترین و موفق ترین آدم ها هستند که در این کتاب آمده اند. 

مصاحبه با بزرگان تبلیغات )چاپ دوم(
نویسنده: دنیس هیگینز

مترجم: علی عبدالهی

پنج تن از نویســندگان پیشــگام متن های تبلیغاتی، اســرار تبلیغات جذاب و 
چگونگی نوشتن متون مؤثر را فاش می کنند. کتاب مصاحبه با بزرگان تبلیغات، 
نظریه ی این بزرگان و غول های دنیای تبلیغات از جمله ویلیام برن باخ، جورج 

گریبین، لئو برنت، دیوید اگیلوی و راسر ریوز را تشریح می کند. 

اعتراف های یک تبلیغاتچی )چاپ چهارم(
نویسنده: دیوید اُگیلوی

مترجم: رویا گذشتی

این کتاب که به چهارده زبان زنده ی دنیا ترجمه شده و میلیون ها نسخه از آن در 
سرتاسر دنیا به فروش رفته، یکی از قابل فهم ترین و جالب ترین کتاب ها در زمینه ی 
تبلیغات است؛ یک عصاره ی جادویی از یادگیری و درایت. اگیلوی از تجربه هایش 

برای ساختن بهترین کمپین  ها و موفق ترین آژانس های تبلیغاتی می گوید.

  اعتراف هاى

يك تبليغاتچى

 مترجم: رويا گذشتى

نويسنده:

ِكِنت روَمن

مترجم: منيژه شيخ جوادى(بهزاد)

سلطان خيابان مديسونديويد اُگيلوى و خلق تبليغات مدرن

سلطان خيابان مديسون

زندگی نامه بزرگان تبلیغات



موفقیت در کسب وکار

از رویا تا واقعیت )چاپ چهارم(
نویسنده: لیو بی. هلزل

مترجم: دکتر احمد روستا

هر هدف یک رویا در زمانی خاص است. آیا می پذیرید راه درازی از یک ایده ی خوب تا 
یک کار موفق وجود دارد؟ آیا به این نکته توجه کرده اید که ایده ی شــما ممکن است 
از نبوغ خالص سرچشمه بگیرد؟ اما بدانید که برای موفقیت باید سازمان دهی کنید، 

پایمردی بورزید و شانس بیاورید؟ 
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نکته های آموزنده و برجسته درباره ی

مدیریت کسب و کار موفق
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 A Goal Is a Dream

with a Deadline

w w w . c i t e h p u b . c o m

ده فرمان کارآفرین�

١ـ هدف خود را مشخص کنید و به سوی آن بشتابید.

٢ـ خستگ� ناپذیر باشید.

٣ ـ در نقاط خاص و خال� بازار سرمایه گذاری کنید.

٤ ـ مصمم باشید و سریع به تصمیمات خود عمل کنید.

٥ ـ به سخنان مشتریان،تأمین کنندگان،کارمندان و سرمایه گذاران

گوش دهید و نسبت به خواسته ی آنان واکنش مثبت نشان دهید.

٦ ـ نقدینگ� را به طور صحیح اداره کنید.

٧ ـ نوآور باشید.

٨ ـ الیه ها یا رده های مدیریت را به کمترین میزان برسانید.

٩ ـ با پایین نگه داشتن هزینه ها و افزایش بهره وری، بیش ترین سود

را به دست آورید.

١٠ ـ خودتان را باور داشته باشید.

١١ ـ پشتکار داشته باشید.

مدیریت خویشتن- هوش عاطفی خود را بهینه سازید )چاپ دوم(
نویسنده: پائول مورگان

مترجمان: دکتر احمد روستا/ مهرناز اخوت

امروزه داشــتن مهارت هــای اجتماعِی خوب به عنــوان مهم ترین عامل موفقیت 
در زندگی و تجارت شــناخته شــده است. مدیریت خویشــتن، راهنمای کاملی را 
بــرای ارزیابی هوش عاطفی در اختیارتان قــرار می دهد. تمرین ها و راهکارهایی که 

می توانید هوش عاطفی تان را به طور دائم بهبود ببخشید.

فکر بزرگ )چاپ سوم(
نویسنده: دانی دویچ

مترجم: منیژه شیخ جوادی )بهزاد(

فکر بزرگ دعوتی است برای همه ي رویاپردازان.
بعضی ها تصور می کنند که یک فکر بزرگ درســت به صاعقه ای شبیه است که 
ناگهان در آسمان ظاهر می شود. اما اصاًل این طور نیست. افکار خالق و بزرگ 

در اطراف ما پراکنده اند.

ترامپ - 101 راه موفقیت در کسب وکار )چاپ چهارم(
نویسنده: دانلد جی. ترامپ

مترجم: رایکا صدری

در ایــن کتاب، دانلد ترامپ راهنمای شــخصی شــما خواهد بــود. او راهکارها، 
تاکتیک ها و اســتراتژی هایی را با شــما در میان خواهد گذاشت که به شما کمک 
خواهند کرد تا خودتان، شغل و زندگی تان را به باالترین سطح کیفی برسانید. همان  

طور که ترامپ بارها در کتاب تأکید کرده، دانش قدرت است. 



 - کپی رایتینگ
  - پاداش برند

  - ترغیب پنهان
  - آناتومی برنامه ی کسب وکار

  - مشتری شهودی
  - 230 سال تبلیغات بازرگانی در مطبوعات فارسی زبان )جلد پنجم و ششم(

100 راز ساده ي موفقیت در کسب وکار )چاپ دوم(
نویسنده: دکتر دیوید نیون

مترجمان: دکتر احمد روستا/ محمود حمیدخانی

کتاب ۱00 راز ســاده ي موفقیت در کسب وکار نشــان دهنده ي تالش انسان های 
موفقی اســت که رموز موفقیت را در تمام جوانب زندگی خود به کار گرفته اند و به 
دنبال آن، مثال های واقعی از اشــخاص حقیقــی و همچنین نصایح مفیدی که باید 

آن ها را کاربردی کرد تا شانس موفقیت را در زندگی باال برد.

موفقیت در کسب وکار



Ad Cafe

یه فنجون قهوه، یه کافه تبلیغ

Ad Cafe

یه فنجون قهوه، یه کافه تبلیغ

Cafe_tablighat 
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