


میزیگفتوگوی
یبرپایامکانکهمناسبیمکان...وهادانشگاهوهاشهرداریهماهنگیباطرحایندر

،استشدهیطرّاحقبلازکهمناسبیتبلیغیموضوع.شودمیانتخاب،باشدداشتهمراسم
مجری.گیردمیقرارمجریتیماختیاردرعاممخاطبباوگوگفتدقیقهدهبرای

ذهنمککموکردهبرقرارارتباطمخاطببامناسببیانفنّوخالقیّتبامیبایست
عیدوزرباارتباطدرتکلیفچندیارائهباوگوگفتوکندغدیرعیدمتوجّهرامخاطب
.رسدمیپایانبههاآنانجاماهمیّتوغدیر

هککودکانیوقتکردنپرونگهداریبرایکودکیغرفه،میزهاکناردرتوانمی
وورودییکمراسمبرایاستبهتر.دیدتدارک،حاضرندمیزهاسربرهاآنوالدین
رایبوالدینراحتیبرایغرفهاین.کردطرّاحیخروجمسیریکوانتظاریمحوطهیک
.استطرحالزاماتازوگوگفت

.ردکپخشنیزانگیزشیتبلیغیهایکلیپحضّاربرایتوانمیانتظارمحلدر

نهاییهیغرفدرمیکنندشرکتمیزبرنامهیدرومیکنندبازدیدغرفههاازکهافرادیاز
یاربنآنزمینهیپشتکهشاسیتختهیرویبرومیشودگرفتهآنهاازعکسی
.میشودتقدیمآنهابهوشدهگرفته،استمناسبتییزیباپوستری



میدانیوفردیتبلیغ
مطب:مانندانتظارهایسالندرداریمقصدطرحایندر

،هاکبان،هارادیولوژی،هابیمارستان،هاکلینیک،پزشکان
لّغمبمشابهمواردسایروهاهتلالبی،ترمینال،هافرودگاه
.باشیمغدیر



کافیشاپغدیری
یمنویک.گیردمیصورتشاپکافییکفضایسازیشبیهطرحایندر

تکلیفیکباسفارشهرقیمتآندرکهگردیدهتهیّهقبلازهدفمندکافیشاپ
.استشدهسازیمعادلغدیری

ردندگمیمتعهدخودنظرمورددِسِریانوشیدنیدادنسفارشباواقعدرمخاطبان
رتحضزیارت،اهللامینزیارتخواندن:مثالعنوانبهغدیریتکلیفیک

رایب.دهندانجامرا...،غدیرروزاطعام،صلواتذکر،السالمعلیهامیرالمؤمنین
.شودیمارائهنیزتبلیغیتذکار،میزمجریتوسط،سفارشصرفضمنافراد

کالیفتشاملدرواقعکهگرددمیپرینتمخاطبانبرایسفارشفاکتورپایاندر
.استمخاطبتوسط،شدهگرفتهعهدهبهغدیری



غرفهاینمایشگاه
باتوانمیراحتیبهوباشدمیمخاطبانبرایهابرنامهترینجذّابازیکیبرنامهاین

(هاپارک)شهرداریهنریـفرهنگیسازمانوهاارگانونهادهاومؤسساتمشارکت
امکاناتوانسانینیرویظرفیّتبامتناسباجرا،وطرّاحیبهنسبتوکردمشارکت

فروشونمایش،وگوگفت،نمایش،بازی،کودکهایغرفه:جملهاز.بردبهره
...وتابلو،آثار
ادامهیمفصلبرنامهیبهوشودشروعمیتوانکوچکترغرفههایازنمایشگاهاین
.کرددیلتبغرفهبهمیتوانراحسینیهیابستبنکوچهییامغازهیک.کندپیدا
نبایددقیقه۱۵ازبیشترغرفههرتایموباشدداشتهخروجیوورودیبایدحتماًغرفه
درفیلمشپخبرایپروژکتوروتلویزیونازکهمیشودپیشنهادحتّیاالمکان،باشد
رارتکراغرفههااینمرتبهچنداگرمخاطبجذببرای.شوداستفادهغرفههابرخی
وجودمرمستیبرنامهیاوجمعیکالستشکیلامکانمناسبیمحلّههایدرکنیم
.دارد



زیلو
وهاپارکدرهاخانوادهومردممعموالًکهتابستانایامدر

رایبنشینند،میزیلورویبروشوندمیجمعهمدوربوستانها
ینهمچنومختصرپذیرایییارائهووالیتعیدتبریکعرض
احتسوغدیرمناسبتبهنسبتمؤثروکوتاهتذکّریکبیان

اسبیمنزمانومکانالشریففرجهتعالیاهللعجلعصراماممقدّس
یالگیشاخهتقدیمبراییکی،نفردوطرحاینبرای.است
لبمطبیانوتبریکعرضبرایهمنفریکوپذیراییپک

همنفریکاگرچندهر؛بگذراندوقتایدقیقهچندبایدتبلیغی
.دادانجامکاملطوربهراطرحاینتوانمی،باشد



نقالی
کهشودآمادهبایدطرحایندرپردهونقاشیومحتواداردمرشدبچهومرشدحالت

واصخلباسهایبامرشدبچهدوومرشدیک.کنیمتقدیمدوستانخدمتمیتوانیم
پارک،خیابانمثلمکانیهردر.میکننداجرارانمایشاینپردهخوانیومرشدیچوب

.استاجراقابل...یا



عینک
طبمخاهستندوحدهمتکلمومیدهندمخاطببهمحتوایکسریبرنامهایندر

رببرنامهجنس،میرودبیرونواستشنوندهفقطومیدهدگوشرابرنامه
راداف.باشدمیتواندپازلشکلبهشدهطرّاحیمسابقاتاستبازیپایهی

وباشدغدیرپیرامونمحتواباید.کنندتکمیلراپازلکهمیشوندگروهبندی
وکالسهردر.کردپرزنتمیتوانرانفر۵0تا20بینمخاطبینجمعیّت

انجامراکارشارائهیوتوضیحشدبرندهکهگروههر،نفرهچهارگروههای
.میگیردتعلّقآنهابههدیهاییادبودرسمبهپایاندرومیدهد



فستفود
برایبرنامهاجرایبرایوقتغذاشدنآمادهتادقیقه۱۵تا۱0مشتریسفارشزماناز

هدیهوگرفتارتباطمخاطببامیشودزمانایندر،داردوجودبزرگترهاوکودکان
.کندمیاپیدادامهمتنوعهایبرنامهباوشدهشروععیدتبریکبابرنامه،کردتقدیم



اتوبوسیپرزنت
بخشکیدراستقرارباوشدهواحدشرکتاتوبوسواردمبلغعنوانبهنفردو

ایّامآنودهکرپذیراییمسافرانازشکالتازظرفیباابتدااتوبوس،ازمناسب
.نندکمیبیانمخاطبانبرایراخودتبلیغسپسومیگویندتبریکرا

.دباشبیشترایستگاهدوبینزمانییفاصلهازنبایدمطلبمقدار
پیامالانتق،شودبردهبیشترییبهرهفرادینیوعقلیمدخلهایازچقدرهر

خواهداپیدکاهشمخاطببیتفاوتییامخالفتاحتمالوبودخواهدموفّقتر
.کرد

مطالبشاملکهکردتقدیممخاطبانبهرابروشوریپایاندرمیتوان
.گرددارائههمتماسیراهوباشدمبلغسخنانازبیشتری



نفریکنفرهر،نفردهنفرهر
اجراراحطراینتوانیممیمقدماتیآخرسالومتوسطههایکالسمربیانباهماهنگیبا

.کنیم

فموظّوکنندمیدعوترانفردهوکردهبرگزارجشنی،هاسکالفراگیرانازیکهر
.دعوتکنندکالسبهرانفریکجشناتمامازبعدشوندمی



گیمنتها
فتشییکبرایموجودهایدستگاه،مغازهصاحبهماهنگیباابتداطرحایندر

بلقهفتهدواز.شودمیگرفتهاختیاردرمشارکتیصورتبهیااجارهکاری
تریانِمشعضویّتباکهمجازیگروهیاکانالدرتبلیغاتطریقازمیبایست
مسابقاتبرگزاریتراکتپخشوبنرنصبباچنینهموشودمیاندازیراهگیمنت
ویزهانگایجادجوانمخاطبدروشودمیرسانیاطالعغدیرعیدمناسبتبهلیگ

.کندمیهیجان

.استوشتهدلنیانامهیکنوشتنمانندطرحیکدرشرکترامسابقهبهورودشرط

وکردهدعوتمغازهبهلیگدرشرکتجهترابرترنفراتکنندگانشرکتبیناز
یرساناطالعمجازیگروههماندرمسابقاتبهمربوطتصاویرواخبارنهایتدر
.شودمی

.گرددمیاهداکنندگانشرکتبهیادبودرسمبههدایاییانتهادر

بهرهزنیجمعیکالستشکیلجهتشدهاندازیراهمجازیگروهبسترازتوانمی
.برد



خودروسیّارکاروان
وندشمیانتخابمدلیکباترجیحاًکهخودروتعدادیطرحایناجرایبرای
والمالسعلیهامیرالمؤمنیننامباهاآنکردنمزیّنازپسوکردهتزیینرا

جذبرابمخاطتواندمیکهتزیینیهریاغدیرروزبارابطهدرمطالبینوشتن
خشپبانمایشیحرکاتاینالبتّه؛کنندمیحرکتهمزمانطوربه،کند

در،دادندتشکیلکاروانیککهخودروهایهمهوبودههمراهنیزصوت
محلّهدچنتوانمی،کنندمیحرکتتبلیغجهتاطرافروستاهایوشهرسطح

یکاجرایبهسپسوکنندتوقّفهامحلّهآندرخودروهاوکردهانتخابرا
.بپردازندمحلّهآندر،مخاطبانشدنجمعازپسمفرّحوشادیبرنامه



تبلیغفردیهدفمند
؛دادهارقرتبلیغموردرادوستانشازنفریککدامهرتاشودمیخواستهافراداز

بهوکرددهآماتبلیغبرایراهاآنودادترتیبدوستانهنشستافراداینباسپس
البقدریکباروقتچندهروباشندداشتهدورهمیافراداینیهمه،منظّمصورت
.باشندداشتهنشستجمعیکالس



برگزاریدورهیمجازیباموضوعغدیر
...واجعمردفاتروغدیربنیادستاد،مؤسساتهماهنگیباطرحایندر

طرحایندرشودمیدعوتطلّابومربیانازوشودمیدادهفراخوان
ادرصافرادبرایمربوطهگواهی،امکانصورتدرپایاندروشرکت

.شودمی

هایآموزشتخصصیصورتبهغدیربهمربوطمباحثدورهایندر
.گرددمیارائهمحتواهادیگروسخنرانیهایدرسطرحوالزم



مصورتابلوهای
اینبرگزاریبهنسبتعمومیهایمکاندرهاآننماییجاومصوّرتابلوهاییتهیهبا

نارکدر.یافتدستنظرمورداهدافبهتوانمیهاآنپرزنتباوگرددمیاقدامبرنامه
جذبیشتریبمخاطبواقدامصلواتیایستگاهبرپاییبهنسبتتوانمیتابلوهایارائه
.کرد

وآمادهمحتواقبلاز،میشودپرزنتوچاپتابلو۷تا۶میشودمشخصسناریویی
دهنویسنتاییدبهوساختههمعکسومیشودمشخصآنهابرایکلیدیجمالت
براییآموزشکالسبهالزم-میگیردقرارنقاشیبومپایهیرویبرتابلو.میرسد
کهرادیافبهپایاندر.شدخواهدنتیجهگیریآخرتابلویدرنهایتدرو-استپرزنترها

خاصّیمجوزهبنیازبرنامهاین،شودمیسپردهتکلیفی،داشتهاندبازدیدتابلوهاایناز
برنامهکیفیّتبردنباالجهت؛کرداجرامیتوانشخصیصورتبهمکانیهردروندارد

.داشتکودکغرفهیوپذیراییمیتوان



محلّهایسمینار
آغاز،متفاوتدعوتسبکیکباکهاستجشننوعیک

برنامهایندرخانوادههاکهصورتاینبه،؛میشود
.باشدتاکشوبایدحتماًبرنامهاجرای.شدهانددعوت
رنامهبایندرهممسابقاتیوباشدداشتهکودکغرفهی

.میشوداجرا



قطاروفرودگاهومسافرتیترمینالهای
درافرادحضورفرصتازغدیرعیدبامرتبطهایهدیهتهیّهیبا

وانتمیقطارهایکوپهیافرودگاهوهاترمینالانتظارهایسالن
بازهاآنابراوگوگفتباب،هدیهتقدیمیبهانهبهوکرداستفاده

توایمحشودمیانتخابتبلیغبرایکهمکانیفراخوربهوکرد
.شودمیمطرحآنبامتناسب



اتوبوسکودکان
یکبرایهاآنازرااتوبوسیوکردهماهنگشهرداریباتوانمی

.گرفتاختیاردرروز

تفادهاساتوبوسایندرشودمی...،آموزش،نقّاشی،توپاستخراز
.کرد

وگرفتجشنمیتوانهمشهریحاشیهروستاهایوتوابعدر
.کرداندازیراهکالسی



صیانتطرح
انندمدلیلیهربهوبودندماجمعدرقبالًکهدوستانی

صورتبهدعوتبا؛گرفتندفاصله...وتحصیلوشغل
لیّهاوارتباط،هاآنبرایویژهیبرنامهاجرایوخانوادگی
زاریبرگبامستمرارتباطجهتسپسوگرفتهصورت
.شودواقعمؤثرتواندمیجمعیکالسدورهیک



تبریککارت
:باشدمیاجراقابلزیرهایمدلبهطرحاین
رهبهخودکاریکوکاغذیکباتبریککارتیکتحویل:جشنمهمانانبرایاجرا.۱

هبراعیداین،مینویسندکارتهااینرویبرکهخطچنددرکهآنهاازدرخواستومهمان
بیانکاراینثوابپیرامونرانکاتی،اجراازقبلمیتواندمجری.بگویندتبریکامامشان

.کند
کییامجتمعیاخانوادهیاکالسیکاعضایبهخاصروزازقبلمدتی،طرحیارائه.2

مانزامامبهغدیربزرگعیدتبریکعرضبرایمخاطبانازیکهرتا،...واتساپیگروه
دیبستهبنومناسبمتنوتصویرشاملA5سایزدرتبریکیکارتعجلاهللتعالیفرجهالشریف

تعدادیرسیبرازپستادهندارائهطرحبرگزاریمسئولبهعیدبهماندهروزدووکنندتولید،
لتحویوآوردهخودباجشنبرگزاریروزدریاوکندتقدیمراجوایزی،برترکارتهایاز

.بدهندجشنمجری
،دوستانبهیکپیاپستطریقازوتهیّهغدیرایّامبامتناسبمتنینوشتنباتبریککارت.۳

.کردارسال...وآموزاندانشوآشنایانواساتید



خوبحال
هببرنامهوآمدهعملبهدعوتدادهاندخانوادهتشکیلتازهکهافرادیاز

تباطاریادامهامکاننهایتدرومیشوداجرازوجیناینبرایتاکشوصورت
.داردوجودجمعیکالسصورتبهمستمر



همایشسادات
لقبایّامدرهمایشیطیّرامحترمساداتاطرافروستاهایوشهردر
روزآنبزرگداشتوغدیرروزاهمیّتجهتوکردهدعوتغدیرعیداز
آنهاهبیادبودرسمبههدایاییهمپایاندرومیشودگفتهمطالبی،

رایبهمساداتبهفرهنگیبستههایهدایاکناردر.شدخواهدتقدیم
وایمحتیاکلیپپخشمثل)دیگرافرادیجذببرایهمواستفاده
مندندعالقهکهافرادیچنینهم.میگیردتعلّق(بروشوریامکتوب

.میگردداجرامنزلشاندرمناسبتبهمربوطبرنامههای



کارواشوبنزینپمپ
ییشهشرویبراستیکرنصبیایادبودیاگلاهدای
ختسوصفدرکههاییاتومبیلتوقّفزماندرخودرو

چنینمهوهستنداتومبیلوشویشستمنتظرافرادیا
اقدامتمناسباینبزرگداشتدرتوانمیکوتاهتذکّری

.کرد



بیمارانعیادت
،یمارانببراییادبودیاگلیتهیّهوبیمارستانعمومیروابطهماهنگیبا

برالوهع؛گرددمیتقدیمهدایاییوشودمیدادهمجریانتوسطکوتاهتذکّری
.شودمیاجرابرنامهبانوانتوسطنیزکودکانوزنانویژههایبخشآن



شعرشب
عیدروزازقبلماه2الی۵/۱حدودبایدطرحایناجرایبرای
با"غدیریشعرشب"طرحاجرایمکانکردنمشخصبرای

...یاشهرداریسالنهاییاحسینیههایامساجدازیکیمسئوالن
ازعدبیاعیدشبازقبلشبهایازیکیبرایوشدمذاکرهوارد
انمکبابتازراافکارمان،مسجدخودداشتنبرنامهعلتبهآن

کانونبهمراجعهبامیبایستزمانهماندر.دادآرامش
وشهرشعرایانجمنو-نیماییشعرجهتبه-نویسندگان

بیتاهلمدّاحانانجمنالبتهوفارسیادبیاتوزباندانشکدههای
آندرهککردنصبرابنرهاییوکردهاطلّاعرسانیالسالمعلیهم

درهکایندیگرمهمینکته.باشدشدهاشارههمفاخرهدایایبه
خابانتبرگزیدهاشعارداورانعنوانبهراهیئتیبایدزمانطول
.کرد



پزشکانویزیتتبلیغیطرح
:کرداجراتوانمیمدلچندبهراطرحاین

اخذیمارانبازویزیتبابتایهزینهغدیرعیدمناسبتبهکهشودصحبتپزشکبا-۱
.گیردنظردرایشانبرایتخفیفدرصدییانکند

بهخودکارابمرتبطومختصرومؤثرتبلیغیپیامیککهشوددادهآموزشپزشکبه-2
درشرکتبرایرامراجعینویزیتزماندرشودمی.دهدارائهویزیتخاللدرمراجعین
.کرددعوتکتابخوانییمسابقهمثالًوغدیرعیدجشن

نوبترمنتظبیمارانکهزمانیمدتدرانتظارسالندرتأثیرگذارهایکلیپپخش-۳
.باشندمیویزیت

درورغدیموضوعبهپزشکانویزیتانتظارزماناززدنپلومراجعینباوگوگفت-۴
بسیارکودکانخصوصبهبیمارانهمراهانومراجعینبهتأثیرگذاریادبوداهداینهایت

.گذاشتخواهدخوبیتبلیغیاثر



دانشگاهجشن
ایهانجمنمشارکتوهادانشگاهفرهنگیدفاترهماهنگیبا

.کرداجرارامتنوعیهایفعالیّتتوانمیدانشجویی

،صوّرمتابلوهایمیز،وگویگفت،شوتاک:مانندهاییبرنامه
بهپاسخوآزادتریبونیبرنامه،کتابخوانییمسابقهبرگزاری

کهتاسهاییفعالیّتازبخشیتنها،مهدویشبهاتترینمهم
.اجراستقابلهادانشگاهفرهنگیفضایوبستردر

برایمناسبیمحلپویاوجواننسلحضورعلتبههادانشگاه
.استجذبومهدویتبلیغات



جشنمدارس
به.کردبرگزارمخاطبینبرایمتنوعیهایبرنامهتوانمیمدارسمشارکتبا

وگویتگفآموزان،دانشتوسطهاکالستزیینغدیر،جشنبرگزاری:مثالعنوان
نامهروزیمسابقه،کتابخوانییمسابقهبرگزاری،کالسبهکالسغدیری
....دیواری

استشدهارنمقمدارستابستانیتعطیالتباغدیرکهایندلیلبهطرحاینالبته
.نیستاجراقابلفعال،



زندانجشن
ومربوطهمسئولبااندیشیهموزندانفرهنگیواحدباهماهنگیازبعد

زندانخواهرانوبرادرانواحدبهمربوطرابطین،جوایزوهاطرحشدنقطعی
متنوعهایمهبرناوتهیّههانیازمندی،فعالیّتنوعبامتناسبوشوندمیمعرّفی
.شودمیاجرا

کهدانگرفتهمناسبتیهایبرنامهاعتیادترکهایکمپدردوستانبرخی
سیاربمخاطبینرویبرهممجریانرویبرهموداشتهخوبیخیلیبازخورد
.استتأثیرگذار



فکریپرورشکانونجشن
یریغدمحتواییارائهوهاطرحپرزنتوکانونمسئولباارتباطوهماهنگی

واشینقّمسابقاتبرگزاریونوجوانانوکودکانیویژهیبرنامهاجرایبرای
آنجدیدهایطرحازاستفادهوهمکاریباالبتّه...وپازلودیواریروزنامه
ایویژهمراسمطیّ،کنندگانشرکتبهجوایزاهدایدرمشارکتومرکز
.شدخواهدانجامکودکانبرای



مطبهامنشیویژهیجشن
در،هاخپاسآوریجمعوغدیرعیدازقبلهدفیجامعهبینمکتوبمسابقاتتوزیعبا•

تاآمدهعملبهدعوتخانوادگیهمایشدرهاخانوادهازعیدایّامدرمشخصروزیک
رگزیدگانببهجوایزجاهمانسپس؛کنندشرکت،استشدهدادهترتیبکهجشنیدر

فضایدرگروهتشکیلونظرسنجیهایفرمآوریجمعباپایاندر.شدخواهدتقدیم
ظرفیّتازتوانمیمیانایندر.شدخواهدحاصلمناسبیمستمرارتباطمجازی
.بردبهرههاهزینهجهتپزشکان



پرتابل
مومیعمکانهایدرصداپخشپرتابلتجهیزاتازاستفادهبا
پرمیدانهایوبزرگپارکهایمانند،دارندتردّدافرادکه

.اجراستقابلطرحاینتردّد



جشنبادبادکها
،اسالمیارشاد،پرورشوآموزشبامشارکتیصورتبهتوانمیراطرحاین

اولیدورهابتداییمقطعکودکانازکهگونهبدین؛دادانجام...،شهرداری
تعیینقبلازکهموردنظرمکانبهوکردهدرستبادبادکتاآیدمیعملبهدعوت

وقتزامقداریآموزاندانشوکودکانابتدا.کنندپیداحضورشدهرسانیاطالعو
تهنوشهاآنروینیزغدیریتذکّرتواندمیکهخودهایبادبادکهواکردنبهرا

جمعمکانیکدربازیازبعدوبفرستندهوابهراهاآنوبگذرانند،باشدشده
.ودشاجراامرمجریانتوسطوکردهآمادههاآنبرایمفرّحوشادیبرنامهوشوند



جشنیکروستاهر
راجعهمشهریحومهیامحروممحلّهاییاموردنظرروستایبهعیدغدیررسیدنفراازقبل
توجّهتاهمیّبابدروبرقرارارتباطروستامسجدفرهنگیمسئولیاجماعتامامباوکرده
ازغربتزداییوالسالمعلیهمامیرالمومنینوعصراماممقدسساحتبهبیشتر
دادهساعدمقولمراسمشدنبرگزارجذّابتروبهتربهکمکبرایوکردهوگوگفتایشان
رابیخوفرهنگیبرنامههایمسجدمسئوالنگذشتهمناسبتهایدرکهچنان.شودمی

.ردکاعالمجذّابتروجدیدترمحتواهاییارائهبرایراخودآمادگی،بایدکردهاندبرگزار
تشکیلبهاترتئیاسرودگروهتشکیلباروستاجوانانباخوبارتباطبرقرارکردنیقیناً

.میکندشایانیکمکمراسمپایانازبعدکالس



هرخانهایبیتالغدیر
خرداد2۵چهارشنبهازتاشدهدعوتکساحدیثخوانشیچلهبرایمردمعموم
.باشدمباهلهروزدرآنختموشروع۱۴0۱

عصرامامآقافرج،متعالخدایطرفازهمهعیدیمباهلهروزشاءاهللان
.باشدالشریففرجهعجلاهللتعالی

دلهاپرازعشقامیرهرخانهایبیتالغدیر



مغازهبهمغازهتبلیغ
فروشندهوشدهمغازهواردشدهتعیینقبلازدیالوگبانفریک
عوتدفرهنگیاشائهوترویجدرهمکاریبهترفندهاییبارا

.شودمیتقدیمیادبودیکپایاندروکندمی



مپینگویدئو
قالبدرسهبعدیسطحیبررنگیجلوههایدیگروانیمیشن،ویدیونمایش
افرادازییکالبتهکهشودمیانجاموالییتذکراتومهدویوغدیریتبلیغات

ارکندرتاشدهدعوت،باشدمینیزجامعهافرادیعالقهموردکهمشهوری
.دهدارائهراالزمتذکّراتگهگاهیتابلو



غدیریمحلّههای
وچهکبندیآذینضمنکهآیدمیعملبهدعوتمحلّاتازفراخوانیکطیّطرحایندر
دراگرامیاینستپیجیکبهآنارسالوفیلموعکسوتصاویرثبتومحلّهخیابانو

.کننددریافتهدایاییقرعهقیدبهوکردهشرکتغدیریمحلّاتیمسابقه

باطارتبرقراریومحلدرحضورومحلهآدرسدریافتبابرنامهاینبرگزاریخاللدر
.گرددمیمهیّانیزتبلیغیکارانجامبرایفضا،ساکنینبا

نیزیجمعکالستشکیلبرایمخاطبجذبدرتوانمیمستمرومؤثرارتباطایجادبا
.کرداقدام

هروشودغدیریهاکوچهوهاخیابانوشهریفضایکهاستاینهدفطرحایندر
.باشدمنزلشحیاطوبالکنازغدیررسانپیامشیعهیخانواده



استوریهاواستاتوسهایسریالیغدیری
استوریواتساپ،وضعیتمانندمجازیفضایدرداریمقصد،طرحایندر

براییمغیرمستقومستقیمراغدیرپیاموباشیمغدیرمبلّغ...واینستاگرام
.کنیمتبلیغمخاطبانمان



آرزوهابالن
افراد.ددگرمیمعرّفی،هستندجامعهافرادعمومکهمخاطبانبهمجازیتبلیغاتباطرحاین
به.کنندیمتهیّهراآرزوهابالن،خریدبایاوساختنباآموزشیکلیپازاستفادهطریقازیا

استشایستهآسمانبهآنفرستادنوبالنکردنروشنهنگامشودمیدادهآموزشمخاطب
.باشدالسالمعلیهعصرامامفرجبرایدعا،حاجاتشوآرزوهاصدردرکه
زا.گیردانجاممختلفافرادتوسطزمانهمطوربهومشخصزمانیدرتواندمیکاراین

هدفبیانباوفیلموعکسقالبدرراخودفعالیّتاینشودمیدعوتطرحاجراکنندگان
رد...یاهاروزگارخوبی#آرزوهابالن#مثلخاصهشتکازاستفادهباوطرحایناصلی
دریافتومسابقهدرشرکتبرایچنینهموکردهمنتشراجتماعیهایشبکهومجازیفضای
.کنندارسال(...وتلگرامکانال،اینستاگرامپیج)خاصمرجعیکبهجایزه

ازهاییعّالیّتفوبیشترتماسبرقراریامکان،طرحدرکنندگانشرکتازمشخصّاتدریافتبا
.بودخواهدمیسّرنیزجمعیکالسجمله
باومنتخبمناطقدرنورافشانیملزوماتوبالنتعدادییتهیّهباراطرحاینتوانمی

.دادانجامهیأتیاشهرداریهمچوننهادهاییمشارکت
.پذیردصورتخوانیمولودیوجشنیکخاللدرتواندمیطرحاینچنینهم



غدیریازدواجمحضردفاتر
ردنکغدیریدرسعی،دفاترمسئوالنهماهنگیباطرحاین
بردنکاربهوریسهوپرچمنصب.شودمیمحضربویورنگ
هدیهدادننهایتدروعقدیسفرهچیدماندرغدیرهایالمان

علیحضرتباعهدیعنوانبالوحیوزوجینبهیادبودو
طرحیناهایفعالیّتجملهازعلویینامهمیثاقیاالسالمعلیه
.است



غدیریکارمحیط
پیاموندکتبدیلعلویسبزگاهخیمهبهراخودکاریمحیطتواندمیفردهرطرحایندر

.برساندرجوعانشاربابوهمکارانگوشبهخودکاریمحیطدرراغدیر



نیازمندانتکریموصلواتینان
وسالمالعلیهمبیتاهلدستوربهبناداریمقصدطرحایندر

باتناسبمونهادندبناغدیرعیدمناسبتبهکهایحسنهسنّت
وسیلهنبدیواکرامراشیعهمستمندان،روزاقتصادیبدشرایط
.کردابالغحداکثریصورتبهنیزراغدیرپیام

ورتصبدین.شودمیاجرانیازمندمحلّاتدرترجیحاًطرحاین
ازراوایینانکاریشیفتچندیایکهاینانبانیکمکبهکه
تیاراخدررایگانطوربهاستموظّفنانواوکردهخریداریقبل
رایاجزماندربنریکنصبوتهیّهبا.دهدقرارنیازمندافراد
فرجوسالمتیبرایکهشودمیخواستهمخاطبازطرح

.کنداهداصلواتیموالیمان

وگرددرمستقنانواییکناردرفردیاستبهترامکانصورتدر
.بدهدحضرتبهکوتاهیتذکّرگاهیچندازهر



المانودیوارنویسی
مانالجهتهاییمتنوهاطرحیارائهبهنسبتشهرداریمشارکتوهماهنگیبا
.کرداقدامتوانمینویسیدیوارو



رستورانهاپیک،موتوریپیک
هاینگکتروهارستوراندرکهموتوریپیکنفرچندبهطرحایناجرایبرای

شرایطحرازاورستورانمسئولباهماهنگیازبعد.استنیاز،کنندمیفعّالیّت
ومخاطببامثبتارتباطایجادتواناییوظاهرلحاظازنظرموردپیک

یتهبس،تبلیغیکارانجامینحوهجهتکوتاهیآموزشیارائهوخوشرویی
تحویلامهنگتامیگیردقرارپیکاختیاردرگلوفرهنگییبستهیاهدیه
یستهب،ایّامتبریکوگشادهرویبارستورانهاییمشترمنازلدرببهغذا

.کندمشتریتقدیمراهدیه
مککنیزمدّنظرکترینگورستورانخودازتوانمیهاهزینهتأمینجهت
.گرددفیمعررستورانبرایتبلیغیفعّالیّتیکعنوانبهکاراینوگرفت

دهشالصاقمخصوصکارتهمراهبهگلهایشاخههارستورانهایپیکبه
بدهندنمشتریابهگلیشاخهیکایّامایندرغذاتحویلکناردرتادهیممی
.بگویندتبریکراعیدو



همناممتولدین
اشتهدمشارکتبیمارستانکهاستالزمطرحایناجرایبرای
ایندرتواندمیداردزایشگاهآندرکهبیمارستانیهر.باشد
آندرکهپزشکانیازشودمیحتّیوکندکمکطرح

رفتگکمکآنیهدیهتأمینبرایکنندمیکاربیمارستان
هاآنامناگر؛شوندمیمتولدغدیرروزدروپسرندکهکسانی.
ایهدیه،بگذارندراحضرتآنهایکنیهوالقابوعلیرا

اینهکاستالزمبساچه؛شودتقدیمیادبودرسمبهارزشمند
السطیدروالدینبامستمرارتباطبا.باشدنفیسهدیه
.شودمیحاصلنیز...وجمعیکالسدرجذبامکان



تاکسی
باشدغدیرمبلّغتواندمیتاکسیرانندههرطرحایندر.

پرچمنصبوخودروتزیینباایشان

کوتاههایسخنرانییانغمهپخشبا

مالتیجحاویومسافرینبرایمطالعهقابلکهصندلیرویبرهاییکارتنصببا
باشدالسالمعلیهامیرالمؤمنینفضایلمورددرکوتاه

وتبلیغیکوتاهتذکروگفتنتبریکبا،کرایهدردادنتخفیفبا...

باشدخوبییکنندهکمکغدیروعلویفرهنگیاشاعهدرمیتواند.



روزنامهدیواریورنگآمیزی
استشدهمشخصهاطرحقبلازکهآمیزیرنگودیواریروزنامه،طرحایندر

غدیریسمتبهراکودکانوآموزاندانشبایدکارهانوعاین-شودمیآماده
ارک،شودمیآمادهآمیزیرنگبرایکهنقّاشیرویسپس-کنندارشادشدن
زیآمیرنگاگریاتکمیلرادیواریروزنامهتاشودمیخواستهمخاطباناز.شود
ینتعیقبلازکهمحلّیبهوکردهرنگراآناستشدهانتخابکودکانبرای

وردمداوریتیمتوسطسپس؛دهندمیارجاع،استشدهرسانیاطّالعومیشود
.شودمیدادهایهدیههاآنبهترینبهوبررسی



کتابخوانی
انجام،ایّاماینبامناسبهایکتابازبرگرفتههایفایلصورتبهبزرگسالونوجوانوکودکسنّیهایگروهیویژهمسابقاتیطرّاحیبا

.استبرخوردارزیادیاهمیّتازسؤاالتومسابقاتمنابعانتخاب،طرحایندر.میشود

یارائه،ینویسخالصه،نویسیمقاله)مسابقهطرّاحیوگرددمیانتخابمنابعی(عمومیومتوسطهآموزیدانش)هدفیجامعهاساسبرابتدا
.شودمیانجام(...وکتابمعرفی،صوتیکتاب

،کارشناسانسطتوداوریازبعدومشخصمسابقهنوعبرحسبایارزندهبسیارجوایزاست،پذیرامکانمجازیوفیزیکیصورتبهمنابعارسال
.گرددمیاهدا

نشستنیزیحضورصورتبههامناسبتدرشودمیکهشدخواهدانجاممخاطبانبامستمرارتباط،مجازیفضایبستردرگروهیتشکیلبا
.کردبرگزار

:اجراستقابلصورتدوبهطرحاین

.گرددمیاقدامهابکتاعناوینپیشنهادبهنسبت،مرتبطنهادهایوفکریپرورشکانونیاعمومیهایکتابخانهمسئوالنباهماهنگیازپس
دروهتهیّکتاب،الزمتعدادبهوپذیردمیصورتجلسهدرشرکتجهتالزمهماهنگی،محترمینویسندهبامربوطهمجوزهایاخذازپس

جوایزیدگانکننشرکتونقادانبهوبرگزارنویسندهحضوربامشخصمکانوزماندربررسیونقدیجلسه.گیردمیقرارمدعوّیناختیار
.شودمیتقدیم

طرحایندر.گرددمیاقداممکانوزمانوکتابیتهیّهبهنسبتوگرفتهصورتمحترمینویسندهچنینهموارشادهایگروهباهماهنگی
،آمیزیرنگ:مسابقاتچنینهم.استاجراقابل...،کتابنقد،کتابمعرفی،نویسیمقالهنویسی،خالصهیجشنواره،کتابخواننشست
.شودمیتقدیمبرگزیدگانبههدایاییسپس؛کردبرگزارتوانمیرانوجوانوکودکیویژهگوییقصه،دیواریروزنامه



خطابهیغدیر
:اجراستقابلشیوهچندبهبرنامهاین

اطارتبمساجدروحانیونباتوانمیغدیرتاقربانازغدیریخطابهختمطرحدر
توجهاب.شودقرائتخطابهازفرازهاییشبهرغدیرتاقربانازشبدهطیّوگرفت

.کرداهداجوایزیوبرگزارنیزمسابقاتیتوانمیشرایطبه

یکتبصورتبهوطرّاحیمسابقاتی،کردهانتخابرامهدویفرازهایازتعدادی
.گرددمیبرگزار

برایکهافرادیتعدادبهبستگیوشودمیانتخابشهرمختلفمناطقدرمحلهچند
شدهخصمشنفریکبندهربرایوشودمیانتخاببندهاییکنندمیکمکطرحاین
انجامجذّابسیاربراکاراینبایدمفسر.کندتفسیروخواندهزیباصوتیباراخطابهکه
.دهد

وکرداستفادهشودمینیزغدیریخطابهازفرازهاییحفظاز،طرحایندر
.کردمطرحمسابقهعنوانبهراخطابهازبخشهایی



پرچمیکخانههرپویش
رامنزل،خانوادهاعضایمنزلهردرطرحایناجرایبرای
هرپسس؛کنندمیآمادهپذیراییبرایوسایلوکردهتزیین
بهنجشبرپاییبرایمسئولیّتیک،خانوادهاعضایازیک
درپ،مجریفرزندانازیکی:مثالعنوانبه؛گیردمیعهده

منزلدرکوچکجشنی....وسخنرانمادر،خوانمولودی
دیعیترهاکوچکبهخانوادهبزرگنهایتدروگرددمیبرگزار
.دادخواهد

بهوگرفتهکوتاهیفیلمخانوادگیجشنهایقسمتتماماز
.کنندمیارسالادمین



تکمیلداستانناتمام
اختیاردروشودمینوشتهداستانیکازسطرچند،طرحایناجرایبرای

باراداستانتاشودمیخواستههاآنازوگیردمیقراردانشجویانیادانشآموزان
.برسانندپایانبهغدیرموضوع



(کوتاهمتنیکارسال)اثریک،متنیکطرح
ارسالیعنی؛عصراینارتباطیهایراهترینسادهازیکیباتاداریمقصدطرحایندر
کوتاهباطارتمخاطبانمانبامجازیهایشبکهانواعازتِکسیاپیامکقالبدرکوتاهپیام
،خوداتاحساسبیانضمنکوتاهمتنیکارسالباوکنیمبرقرارعاطفیوعمیقامّا؛

.بدهیمافرادبهغدیریتذکّری



داستاننویسیوشعر
دهبرقلمبهدستکهکرددرخواستتوانمیمجازیفضایدرمردمعموماز
سپس،سندبنویالسالمعلیهامیرالمؤمنینوغدیرپیرامونداستانییاشعرو

،اندردهکشرکتفرهنگیکارایندرکهکسانیبهوشدهانتخابهابهترین
.میگرددتقدیمهدیه



کلیپساخت
اتساپیوگروه-مخاطبینازمتنیپیامیااستورییکقالبدر

هخواست-....یااصنافوفروشندگانیاهمکارانیافامیل
آنبرایوکننددرستغدیریتأثیرگذارکلیپیکتامیشود
هبزمانیحدّاکثریکوحدّاقلیکوکردهتعیینزمانمدت

ساختقوانینباید،طرحایندر.میشوددادهشرکتکنندگان
یازدهیامتآیتمهایوباشدآمدهاستورییامتندرنیزکلیپ
.باشدمشخصقبلازنیز



دابسمش
رالمؤمنینامیازمتنیامولودی،صوتیفایلیکتوانندمیآموزاندانشوکودکان

بزنندلبوتیصفایلاینرویبرسپسوکنندانتخابغدیرموضوعباالسالمعلیه
.بگیرندفیلمخودشانازو

،سابقهمادمینکهصورتبدین؛کرداجراشودمیهمدیگریشیوهبهراطرحاین
.ردپذیصورتاجراآناساسبرتاکردهانتخابراکوتاهسخنرانییامولودی



ناقصجملهیتکمیل
ازهمکاراین،میگیردقراردانشآموزاناختیاردرومیشودنوشتهناقصجملهیچند

جمالتازنمونههای.اجراستقابلمجازیفضایطریقازهموآموزشوپرورشطریق
تانوشتمیتوانرادیگریجملهیهریا...زیرامینهمارجراغدیرروزمن:

.کنندتکمیلراآندانشآموزان



دکلمهخوانشوسخنرانی
هستندسِنّییهردچهدرکههدفیجامعهاساسبرطرحایناجرایدر

،یتوالیدربارهتاشودخواستهمخاطبانازوکردانتخابراموضوعمیتوان
راآنویرندبگفیلمخودازوکنندسخنرانیالسالمعلیهامیرالمؤمنینوغدیر
وودشتعریفقبلازاینامهآیینکهاستالزمکاراینبرای.کنندارسال
.گرددارسالمخاطبانبرای



تبلیغیقرآن
هدادقرارافراداختیاردروشدهاستخراجامامتووالیتآیات
.کنندشرکتمسابقهدروکنندحفظراهاآنتاشودمی



مشاوتّجه با تشکر از 


