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مجید کثیری



مجید کثیری
یبنیانگذار و مدیرعامل اخبار رسم

روزنامه نگار
بازاریابی محتوایی و روابط عمومی دانش آموز  

رسانهکارشناس مدیریت 



سرفصل ها

چه اتفاقی افتاد؟•
چه بازتاب هایی داشت؟•
چه عواملی ریشه های بحران بودند؟•
بازخوردهاریشه های جامعه شناختی •
در طی بحران چه اتفاقاتی افتاد؟•
عوامل تصحیح کننده ی تصویر برند•



چه اتفاقی افتاد؟



چه اتفاقی افتاد؟



چه اتفاقی افتاد؟



؟چه بازتاب هایی داشت



Frequency

Footprint

online presence 
Continuous-Reach

Creditability 
Brand Image

جایگاه سنجی برند در روابط عمومی



Frequency

Footprint

online presence 
Continuous-Reach

Creditability 
Brand Image

جایگاه سنجی برند در روابط عمومی آنالین



چه چیزهایی در این شرکت دیدیم؟

ساله22یک شرکت ایرانی با سابقه •
غیر دولتی و بدون وابستگی دولتی•
ایجاد اشتغال پایدار و درآمدزا•
راضیدارای مشتریان پروژه های موفق و •
به دنبال رقابت در بازار بد اقتصادی فعلی•
اعتماد به نفس خوب•



؟چه عواملی ریشه های بحران بودند

شرکتی و برون شرکتیعوامل درون 



تعریف روابط عمومی

نفعانذی ارتباط بین سازمان و مدیریت•
نفعانذی در برنامه ریزی و اجرای برنامه های مداوم برای ایجاد درک متقابل•
در انظار و اذهانخوشنامیو اعتبارمدیریت •



نفعانتعریف ذی 
Stakeholders Relationship

کارمندان شرکتکنندگانتامین مشتریان بالقوهمشتریان فعلی

رقبامحله و اجتماعانجمن هادولت و سهامداران

گوگلعموم جامعهرسانه هاکارشناسان صنعت



رهبر بازار

متخصص

مشاور

صاحب محصول

هرم مازلوی روابط عمومی



؟چه عواملی ریشه های بحران بودند

نداشتن سابقه ی رسانه ای و ردپای خوب در •
رسانه ها و افکار عمومی

نداشتن جایگاه کارشناس و متخصص صنعت•

یا اجتماع فعال از Communityنداشتن یک •
مشتریان مدافع برند



؟چه عواملی ریشه های بحران بودند

یا جامعه ی برنامه نویسی Communityنداشتن ارتباط با •
کشور

تمرکز بر فروش به جای برندینگ•

ادعایی بدون سابقه و پشتوانه بدون طی کردن مراحل •
تدریجی پلکان رشد

ضعف برندینگ مدیرعامل در جایگاه تخصصی•



؟چه عواملی ریشه های بحران بودند

بسیار ضعیف(Owned)سایت و رسانه های ملکی •

ندیدن اکوسیستم و نقش عوامل ذی نفع •

بازخورد منفی: PRضعف -------فنی تیم های •



؟چه عواملی ریشه های بحران بودند



نفعانتعریف ذی 
Stakeholders Relationship

کارمندان شرکتکنندگانتامین مشتریان بالقوهمشتریان فعلی

رقبامحله و اجتماعانجمن هادولت و سهامداران

گوگلعموم جامعهرسانه هاکارشناسان صنعت



بازخوردهاریشه های جامعه شناختی 

بی اعتمادی به شعارهای ملی و بومی•

دید انتقادی به رسانه های داخلی•

تحلیل و پیش داوری زودهنگام•

یلمیل به موج سواری خبری برای اول بودن ارائه ی تحل•



؟در طی بحران چه اتفاقاتی افتاد

پاسخ گویی ضعیف در توییتر•

ضعف ارتباط با رسانه ها•

ضعف ارتباط با جامعه ی برنامه نویسان•

وضوعنداشتن ارتباط با اینفلوئنسرها برای تشریح م•

شوک و عدم باور حجم مخالفت ها•



؟در طی بحران چه اتفاقاتی افتاد



عوامل تصحیح کننده ی تصویر برند

شفافیت و کنار کشیدن پرده ها و نشان دادن پشت صحنه•

نشان دادن موفقیت ها و دستاوردها و حضور مداوم رسانه ای•

ساخت جایگاه متخصص صنعت در بلندمدت•

تمرکز بر ارزش به جای محصول•

عدم تمرکز بر اسم های ملی و بومی و تمرکز بر برند•

نقش فعال در اکوسیستم و ارتباط موثر با جامعه  ی مخاطب•



عوامل تصحیح کننده ی تصویر برند



جنجال
Controversy

سرگرمی
Virility

محتوا
Content

خبر
News

داستان
Story

مدلسازیعواملتمایزدهندهبرنددرروابطعمومیو
کسبرسانهیاکتسابی



به امید دیدار مجدد

www . A k h b a r R a sm i . c om

AkhbarRasmi.com

Kasiri@AkhbarRasmi.com
@MajidKasiri


