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طريقة اختيار التصميم والشعار

أعداد
يبرين حمود.م

 

     



الشعار
.  جمعية مدرسة.منظمةشركة، ليمثرمز هو 

هذه و مفهوم او هوية العالمة التجارية لايصال جوهر وظيفته الشعار 

الكيانات و هنا ياتي دور و اهمية التصميم في انجاز هذة المهمه

مم و افكار الصعبة و التي تتطلب الكثير من البحث ما بين الهام المص

دة متكاملة الجهة التي تطلب التصميم للوصول الى فكرة مميزة و فري

 .المؤثراتالجوانب مثل الموضوع،النمط ،الخط ،االلوان ،الرسوم 



قا في يكون قادرا على اثارة انتباه المستهلك و البقاء عال
االذهان لشيئ معين

التصميم

لغة التصميم لمحاكاة هدف سيات اسا

او الكيان او المؤسسه او الجمعية 

للحصول على شعار مميز جميل الماركة 

يبقى محطوالمستهلكين يلفت نظرمعبر 

بحثهم بين السلع 



تصميم الشعار
يعتمد تصميم 

الشعارعلى عاملين 
مهمين 

االول 

رغبة الجهه المنتجه

الثاني 

ابداع و خيال 
المصمم 



التصميممميزات 

ذو معنى 
معين

بسيط 
ومعبر

فكرة 
جديدة

اهيثير اإلنتب

فريد ومميز



ملصق العالمة التجارية 

يعطي اسم التجاري أ والعالمة التجارية أو الشعار

الملصق الوصفي 

يعطي معلومات حول استخدام المنتج

ملصق النوعي

يوضح جودة المنتج

انواع الملصقات 



الفرق بين الدعاية واالعالن

منتج 

قديم

أعالن

تسويق
مدفوعة 

االجر

ملصقات

نتلفزيو

hترويجربح

منتج جديد

hتأثير

hموجهه

الدعاية

قصة

وسيلة 

تواصل مع 

اقناعhاالشخاص



ياالجتماعالتواصلشاء منصه عبر مواقعإن

لق بقوة ان استخدام منصات بيع وشراء السلع على االنترنت مجال انط

نت على عبر االنترعدد المتسوقين في السنوات االخيره بعد ارتفاع 

 .الصعيد العربي و الدولي

ان من اهم عوامل نجاح منصات البيع االلكترونية هو جودة خدمة•

العمالء و التأكد من رضاهم عن المنتجات مع االسراع في حل 

و كسب مشكالتهم و الذي يقود بدورهي الى تعزيز الثقه في المنصه

يتجهه المزيد من العمالء و طبعا لكل مشروع بداية مبسطه و من ثمه

تدريجيا نحو التوسع 

للموقع و االستعانه بجهه العداد تصميمالماركة يتم حجز موقع بأسم 

.  والتكلفة الماديةو حسب احتياجات 



نوعية المنتوجات

ن مع امتالك مع حتديد الاسعار و اضافة خدمة التوصيل و ارقام الهواتف للتواصل مع الزابئ

قاط صور املنتجات بريد الكرتوين خاص ابملنصه لتلقي اراء اقرتاحات الزابئن و كذكل يمت الت

 .الس تخداهما او توظيفها يف املوقع



.  بالماركةامتالك صفحه خاصه ✓
.السيطره على ادارة المنصه ومراقبة مدى فاعلية ونجاح البيع✓

 .العمل ممكن ان يكون حتى من البيت✓

.روض ترويج مجانية للمنصه على محركات البيععالحصول على✓

اه القدرة على طرح عدد كبير من االعالنات على الموقع و جذب انتب✓
.الزبائن 

فوائد المنصه


