
دكتر صدر محمدى: 19 سال است كه تعدادى از اعضا جامعه 
تبليغات در ايران، عضو سازمان جهانى تبليغات (IAA) شده اند 
كه من هم از همان زمان رئيس بخش ايران اين سازمان هستم. 
اين بدان معناست كه تمام اعضا اين صنف در جهان به يك نخ 
ريسمان به نام  IAA مرتبط اند و 95 درصد از بودجه هاى تبليغاتى 
جهان را در اختيار داشته و آن را اداره مى كنند. از اين بودجه بسيار 
كالن جهانى تنها 700 ميليارد تومان آن به ايران تخصيص 
مى   يابد كه بخش عمده اى از آن هم توسط آژانس هاى تبليغاتى 
چند مليتى كشورهاى اطراف ما به هدر مى رود و به ما نمى رسد. 
و اين در حالى است كه سهم مملكت ما بر اساس ميزان كاالهايى 
كه از جهان وارد آن مى شود حداقل بيش از 5 برابر 700 ميليارد 

تومان است.
بنابراين با توجه به اينكه دانش تبليغات در حال حاضر در جهان، 
ديگر سالهاست كه به صورت تئوريك نيست و همه بزرگان و 
پيشگامان اين صنعت بر اساس تجربه هاى ارزشمند خود كار 
را پيش مى برند، من به شما عالقه مندانى كه شجاعت به خرج 
داده و در اين كالسهاى ارزشمند شركت كرده ايد (كه در حقيقت 
مدرسه ويژه هم شجاعت به خرج داده و اين دوره را راه انداخته ) 
توصيه مى كنم ؛ عزيزترين موضوع تان وقت تان باشد. سعى كنيد 
با بهره گيرى از اين كالسها و اساتيد آن كه حكم كاتاليزور را  دارند 
از وقت تان بهترين استفاده را كرده و حرفه اى بار بيائيد. ياد بگيريد 
كه حرفه اى حرف بزنيد، حرفه اى برخورد كنيد و حرفه اى هم 
كار كنيد. كه در اينصورت درست رفتار مى كنيد، بودجه هاى 
بيشترى را جذب مى كنيد، كار بيشترى توليد مى كنيد و رونق 
بيشترى هم به اقتصاد و صنعت مى دهيد كه طبعاً در نهايت پول 

بيشترى در مى آوريدو راحت تر زندگى مى كنيد.   

دكتر صدر محمدى:  توصيه مى كنم    عزيزترين 
موضوع وقت تان باشد . از وقت تان بهترين 
استفاده را بكنيدو حرفه اى بار بيا ئيد تا حرفه 

اى كار كنيد  و  نتيجه   بگيريد. 
يلدا فريور صدرى: يكى ديگر از اهداف ما  اين بود كه فرض 
بگيريم ، كسى كه در كار خودش تقريباً حرفه ايى است ولى در هر 
حال احتياج دارد ادبيات دقيقترى را در بخشهاى مختلف بداند، 
پس اين دوره مى تواند به او كمك كند. مشترى نمى داند از 
بخش طراحى يك آژانس تبليغاتى چه انتظارى بايد داشته باشد، 
چه چيزى بايد بخواهد و بالعكس.  ما در حقيقت در اين دوره 
داريم يك چيز يكپارچه اى را به هر متخصص در بخش 
خودش مى گوييم كه بداند  چه طور برخورد كند و هم بعدا" 
بتواند آن چيزى را كه گرفته است،  تحليل بكند. يا همين رابطه 
چگونه بين يك بازارياب و بخش طراحى يك آژانس بايد اتفاق 

بيافتد  .
شهرزاد اسفرجانى : اين كالسها به هم متصل هستند و شروع و 

پايان شان دليل منطقى دارد.  در حقيقت در اين مسير ما 
پنج مقوله داريم،  سرويس( خدمات رسانى)  كه محصول 
هم در آن قرار دارد . هر گروهى كه يكى از مقوله ها را 
انتخاب مى كند با همان مقوله در مطالعه بازار، در اصول 
بازاريابى آشنا مى شود و موارد مطالعاتى اش را دنبال مى كند و 
در  تبليغات  هم  همان  مقوله  را  بهتر  مى فهمد  بقيه  را  هم 
مى شنود  ولى  اگر در سرويس  (  خدمات رسانى     )  كار 
مى كند  و فروش محصول ندارد مى تواند  تمرينا تش را 

در سرويس انجام  بدهد. 
يلدا فريور صدرى: در ابتدا اين دوره با دو تا كالس هم 
زمان روز دوشنبه شروع مى شود اصول بازاريابى با تدريس 
آقاى قدس و اصول تبليغات با تدريس خانم اسفرجانى. من 
بخش آقاى قدس را كه حضور ندارند توضيح مى دهم. 
در اين بخش كتاب كاتلر تدريس مى شود . آقاى قدس 
هم لطف كرده اند يكسرى موارد مطالعاتى به روز دنيا از 
2006 تا 2008 را آماده و قسمت بندى كرده اند كه با 
الگوى كاتلر آنها را تدريس مى كنند. در پايان اين كالس، 
گروه هاى مختلف بايد يك market  plan  واقعى را با 
محدوديت هايى كه برايشان تعريف مى كنيم در يك دوره 
زمانى از يك محصول بدهند . اين market  plan كه آماده 
شود دانشجويان اواسط كالس اصول بازاريابى خواهند بود. 
درست زمانى كه حرف هاى مهم تبليغات گفته شده 
است و گروه  ها  بايد با همان مقوله اول كه انتخاب كرده 
campaign خلق كنند.  در جلسه هاى  اول دوره  يك
تبليغات،  تاريخچه و اينكه چگونه يك كمپين شكل 
مى گيرد و استراتژى  آن چه است تدريس مى شود .

امراله فرهادى:  در درس مبانى و اصول طراحى، به هيچ 
وجه نمى خواهيم طراح و ديزاينر تربيت كنيم . طراحان 
اصوال" فروشنده هاى خوبى نيستند .  وقتى  با  مشترى  
مواجه مى شوند  به ندرت پيش مى آيد كه در جايگاهى 
غير از طراح صحبت نكنند . بنابراين با توجه به اينكه تبديل 
فكر مشترى به بيان تصويرى مسئله فوق العاده حائز اهميتى 
است،  درك درست از كار خوب يكى از اصلى ترين چيز 
هايى است كه وجود دارد .كارى كه درست عمل بكند و 
جواب بدهد.عالوه بر اين سخنان ، اساتيد ديگر دوره كه در 
اين جلسه معارفه حضور داشتند به تشريح و توضيح طرح و 
برنامه درسى خود پرداختندو به سواالت دانشجويان پاسخ 
گفتند. در شماره بعدى ويژه نامه ، انشا...گزارش پيشرفت 

بيشتر  اين دوره ارزشمند را ارائه خواهيم كرد.
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