
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ر  زا و با ه توسعه برند   شرح فعالیت پروژ

 کافه 



 
 

 

 

 

ر خانم مقیم      سرکا

 با سالم 

 

.  گردد ارسال میو طراحی کافه  برندهویت   پروژه پیشنهادی برای توسعه ،ینارسال شده و مذاکره تلف RFPاحتراما پیرو 

 تغییر یابد. ، فی ما بینتواند بر اساس جلسات آتی ت پروژه پیشنهادی می شایان ذکر اس

 .، سپاس گذاریمآورده ایدکه فرصت همکاری را برای ما فراهم از این

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 Aجدول 

کلی   جزئیات فعالیت  فعالیت 

ر - الف  زا قات با  تحقی

 ریال  170.000.000مبلغ کل:  

 طراحی پرسشنامه .1

 نفر   375جمع آوری داده ها از مشتریان بالقوه   .2

 ارائه گزارش تحلیلیرقیب محلی و  10بررسی  .3

 تحلیل داده ها و تدوین گزارش .4

 تدوین هویت برند   - ب 

 ریال  180.000.000مبلغ کل:  

 مشتریان نیازهای و هدف گروه تعیین .1

 پیشنهادی ارزش و کار و کسب  مدل تعیین .2

 اصلی ایده و برند عصاره  تبیین .3

 برند شخصیت و بنیادی های ارزش استخراج .4

 برند تمرکز  نقطه و فریمینگ .5

 ادراکی های نقشه خلق  .6

 جایگاه یابی  .7

 )لحن(برند  صدا  تعیین .8

 شعار  تعیین .9

گرافیکی و هویت بصری   - ج   طراحی 

 ریال  170.000.000مبلغ کل:  

نیازسنجی دقیق  ***بقیه موارد گرافیکی بعد از 

 مشخص شده و قیمت آنان ارائه می شود.*** 

 رنگی  چارت تهیه .1

 برند ) فرعی و اصلی های رنگ  پالت  تهیه .2

Pantone ) 

 )تایپ فارسی، تایپ انگلیسی و نماد(  لوگو طراحی .3

 مورد(  2ی )کیگراف یالمان ها هیته .4

 مورد( 3بندی )  بسته طراحی .5

 تدوین استراتژی برند   - د 

 ریال   280.000.000مبلغ کل:  

پیشنهادی  بنیادی، پیاده سازی ارزشهای  استراتژی .1

 برند شخصیتو 

استراتژی ارتباطات برند و چارچوب های تبلیغاتی   .2

 الین  تگ  و تعیین

 

 

 

 

 

 



 
 Aجدول 

کلی   جزئیات فعالیت  فعالیت 

کافه   - ه   متر(   150)   طراحی فضای 
 ریال  530.000.000مبلغ کل:  

 مطالعه فضا، کاربری ها و نیازها .1

داخلی بر اساس هویت   طراحی در موثر های مولفه تدوین .2

 برند

 کلی فضا و کاربری هاطراحی  .3

مبلمان، دکوراتیو و   طراحی پالن های چیدمان و قرارا گیری .4

 محیط در آبجکت های دیگر

 محیط در نوری  نیاز اساس بر روشنایی پالن طراحی .5

  کمد سازی، آماده های کانتر  و سه بعدی پیشخوان   طراحی .6

 صندوق  و ورودی کانتر ها،

  کمد سازی، آماده های کانتر  و سه بعدی پیشخوان   طراحی .7

 تراس و داخلی فضا  دکوراتیو ها،

 مشاوره و همکاری در خصوص انتخاب متریال و خرید آن  .8

 

م   : شرایط انجا

نیاز است. در صورتی که    2تقریبا    Aبرای انجام تمامی موارد در جدول   • از  صرفا بخشماه زمان مورد  هایی 

 ، زمان کل پروژه و باطبع هزینه کل پروژه کاهش خواهد یافت.باشدمد نظر شما  Aجدول 

 گردد. پیش پرداخت دریافت میبه عنوان درصد مبلغ کل  25  •

 گردد. مبلغ آن تسویه میو پیشرفت پروژه فعالیت کلی با تحویل هر کدام از ردیف های  •

 زمانبندی :   Bجدول  

 هفته  
1 2 3 4 5 6 7 8 

کلی           الف  فعالیت 
         ب 
         ج 
         د 
         ه 

   


