
 ش فارس ژه در سایت آررش پروارداد ثبت سفافرم پیش قر

 
 ( انگزیه شما از سفارش طرایح چیست؟ 1

 
 (تعیین هدف پروژه ؛ قبل از آغاز طرایح ( برای دستیایب به چه چزیی تالش یم کنید؟  ) 2
 

 ( scope creepمفهوم ( انتظارات شما چیست؟ ) 3
 
ارزش های کسب و کار شما در چه حوزه ای  ( ماموریت )تکلیف( شما چیست؟ ) 4

 دارد؟( است؟ وچه جنبه هایی 
 
 ( نقاط قوت شما چیست؟5
 
 ( برترین رقبای شما چه کساین هستند؟ 6
 
 ؟ وجه تمایز برند شما با رقبا در چیست( 7
 
 ( تجربه های مثبت و منیف بازاریایب و برندینگ شما چه بوده اند؟ 8
 
 ( مشرتیان و مخاطبان هدف شما چه گروه های اجتمایع هستند؟9
 

 جنیس در چه گرویه قرار یم گریند؟ ( مخاطبان شما از نظر 10
 
 ( مخاطبان شما از نظر سین در چه محدوده ای هستند؟ 11
 

بریخ از عناصر طرایح ممکن  ( آیا مسائل فرهنیگ خایص بین مشرتیان شما قرار دارد؟ )12
 ( است در یک جامعه خاص از نظر فرهنیگ به شکل متفاویت درک شود 

 



 ( به دنبال چه سبیک هستید؟ 13
 

 آیا یم توانید یک تصویر ساده از طریح که در ذهن دارید را روی کاغذ ترسیم کنید؟ ( 14
 

 ( شرکت شما رنگ سازماین دارد؟15
 

 ( مهم ترین عناصر مورد نیاز شما در طرایح چیست؟ 16
 

 ( طرح قرار است در کجا استفاده شود؟17
 

 اده یم شود؟ ( محصویل که برای آن طرایح یم کنید چگونه توزیع یا استف18
 

( چه روش همکاری را ترجیح یم دهید؟ )گزارشات مورد به مورد از پروژه یا گزارش در  19
 بازه های زماین بلند مدت؟(

 
 ( چقدر حاضرید هزینه کنید؟ 20

 
( بازرخورد شما چگونه خواهد بود؟ ) چقدر زمان و چند اتود ابتدایی از طرح برای 21

 تصمیم گریی شما کفایت یم کند؟ 
 ( چه فایل ها و فرمت هایی را نیاز دارید؟ 22

 
 ( چقدر برای طرایح به من زمان یم دهید؟ 23

 
( آیا برای رسیدن به نتیجه مورد تایید طرفین ثابت قدم هستید یا تعهدی را بر خود  24

 واجب نیم دانید؟
 
 
 

کارفرمای محرتم خواهشمند است ، پیش از مراجعه حضوری جهت جلسه عقد قرارداد  



؛ به سواالت فوق توجه فرمایید . در جلسه حضوری قبل از عقد قرارداد مفصال به این 
سواالت و پاسخ های آنها خواهیم پرداخت ؛ تا پروژه روند اصویل تر و منتج به نتایج  

 بهرتی داشته باشد.


