


ــود،  ــی ش ــاظ م ــد لح ــه برن ــه در کتابچ ــد ک ــر برن ــتانداردهای ه اس

ــت. از  ــط اس ــد مرتب ــه برن ــه ب ــه ک ــر آنچ ــت از ه ــده ایس چکی

ــن  ــگ و لح ــتاری، رن ــم نوش ــت، ت ــگ، فون ــای برندین ــتراتژی ه اس

تعامــل در فعالیــت هــای بازاریابــی بــا مخاطبیــن گرفتــه تــا کوچکتریــن 

المان هــای هویــت برنــد )Brand Identity( کــه در لوگــو و یــا شــعار 

ــود دارد. ــاری وج ــام تج ن

مدلینــک بــرای اطمینــان از اینکــه پیــام برنــد از طریــق تمــام فعالیــت هــای 

ــان  ــان بی ــورت یکس ــه ص ــی اش ب ــای ارتباط ــال ه ــی و کان بازاریاب

ــری  ــوای بص ــام محت ــه تم ــان از اینک ــرای اطمین ــن ب ــود، همچنی می ش

ــان  ــگام بی ــی و درهن ــات و بازاریاب ــک در ارتباط ــای مدلین فعالیت ه

هویــت برنــد، یکپارچــه لحــاظ شــوند. نیازمنــد برندبــوک یــا همــان 

ــا  ــک ب ــگ مدلین ــی و برندین ــان بازاریاب ــد اســت. دپارتم کتابچــه برن

توجــه بــه نظــرات تیــم مدیریــت، همــراه بــا واحــد تحقیــق و توســعه 

ــد  ــه برن ــن کتابچ ــن ای ــه و تدوی ــش را در تهی ــترین نق ــازار، بیش ب

داشــته اســت.

برندبوک
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معرفی برند
مدلینــک بــا توجــه بــه نیــاز جامعــه ایــران در بخــش مــد و لبــاس، 

ــه کار  ــاز ب ــطه  آغ ــدون واس ــروش ب ــد و ف ــدف خری ــا ه ــن ب همچنی

ــد  ــا م ــط ب ــه مرتب ــه آنچ ــد هم ــک می توانی ــرد. در مدلین ــد ک خواه

ــوالت  ــا محص ــش ت ــف و کف ــاس، کی ــواع لب ــت؛ از ان ــاک اس و پوش

آرایشــی و بهداشــتی، تجهیــزات تخصصــی، آموزش هایــی از اســاتید 

برجســته و اکسســوری هایی ماننــد ســاعت مچــی و عینــک آفتابــی را 

بــا تخفیــف ویــژه در حراج هــا پیــدا کنیــد و بــه ســادگی یــک ســت 

ــد.  ــی و خارجــی را بخری ــر ایران ــن  برندهــای معتب ــل از جدیدتری کام

ــران خــود می دهــد تــا هــر نیــازی  ــه کارب مدلینــک ایــن امــکان را ب

را کــه در حــوزه مــد و ســبک زندگــی مــورد نیازشــان اســت، از طریــق 

ــر ســاعتی از شــبانه روز  ــه ســهولت و در ه وبســایت و اپلیکیشــن ب

ــد شــما صاحــب کســب و کاری باشــید  ــد. فرقــی نمی کن تامیــن کنن

ــب  ــه کس ــت ک ــال ها اس ــا س ــد ، ی ــدازی کرده ای ــدا راه ان ــه جدی ک

ــر  ــک کارب ــوان ی ــه عن ــما ب ــی ش ــد، حت ــود را اداره می کنی و کار خ

ــک در  ــد؛ مدلین ــتفاده کنی ــک اس ــات مدلین ــد از خدم ــاده می توانی س

ــف وســیعی از  ــه مــدل کســب کار خــود، طی ــا توجــه ب هرصــورت ب

ــود. ــامل می ش ــان را ش مخاطب

مدلینک: اپلیکیشن نیازمندی های مد و لباس
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ساختار لوگو 6

ساختار لوگو





لوگو

ارتفاع لوگو
نماد

شعار

طول لوگو

ساختار لوگو 8

اپلیکیشــن نیازمندی های مد و لباس



مونوگرام

لوگو بدون شعار

لوگو همراه با شعار

انواع نشان

9ساختار لوگو

اپلیکیشن نیازمندی های مد و لباس
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لوگو بدون شعار



11ساختار لوگو

شعار

اپلیکیشن نیازمندی های مد و لباس





13ساختار لوگو



تک رنگ لوگو و شعار

ساختار لوگو 14

اپلیکیشــن نیازمندی های مد و لباس



لوگو با رنگ معکوس

15ساختار لوگو



ساختار برند

ساختار برند 
مدلینــک از دو واژه مــد و لینــک ســاخته شــده اســت، کــه در اختصــار 

بــه مدلینــک تبدیــل شــده اســت.

بــا توجــه بــه اینکــه شــعار برنــد مدلینــک، اپلیکیشــن نیازمندی هــای 

مــد و لبــاس اســت، واژه مدلینــک از ایــن ســاختار پیــروی مــی کنــد.

16
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حاشیه امن لوگو

=
=

=

حاشیه امن لوگو 18



حداقل اندازه لوگو

چاپ: حداقل عرض لوگو 3 سانتی متر

نمایش دیجیتال: حداقل عرض لوگو 30 پیکسل

حداقل اندازه چاپ

حداقل اندازه دیجیتال

19اندازه لوگو



لوگو التین

لوگو التین 20



ساختار لوگو التین

21لوگو التین



چشم انداز مدلینک
پیوند بدون واسطه همه بخش های مد و لباس

توســعه اینترنــت روش هــای خریــد مــا را بــه کلی دگرگــون کرده اســت. 

منافــع موجــود در خریــد اینترنتــی هــر روز، تعــداد بیشــتری از مــردم 

را بــه تجربــه آن و ایجــاد تغییــر در الگوهــای متــداول خریــد ترغیــب 

ــردن از  ــذت ب ــت ل ــه فرص ــغله های روزان ــه مش ــد. در حالیک می کن

ــی  ــای طوالن ــرف زمان ه ــت، ص ــش داده اس ــت را کاه ــات فراغ اوق

بــرای انجــام ســفرهای درون شــهری و یافتــن نیازهــای روزانــه، معنای 

ــرای  خــود را از دســت می دهــد. آنچــه در فرصــت اوقــات فراغــت ب

ــذت  ــوزش، ورزش، ل ــح، آم ــرد، تفری ــرار می گی ــت ق ــراد در اولوی اف

بــردن از عالیــق شــخصی و رفــع خســتگی  های روزانــه اســت. همــه 

ایــن عوامــل افــراد را مجــاب بــه اســتفاده از روش هــای نویــن ماننــد 

مراجعــه بــه یــک اپلیکیشــن جامــع مــد و لبــاس در کمتریــن زمــان 

ــا  ــک ب ــد، مدلین ــته می کن ــر گذش ــای وقت گی ــام فعالیت ه ــرای انج ب

رفــع نیازمندی هــا در حــوزه مــد و لبــاس، الگــو جدیــدی از معرفــی، 

ــاط را شــکل می دهــد. ــغ، کســب  درآمــد و ارتب آمــوزش، تبلی

چشم انداز  22



مدلینک برترین اپلیکیشن
نیازمنـدی های مد و لباس



ماموریت مدلینک

  کارآفرینی و رونق کسب و کار در صنعت مد و لباس

  برآورده شدن تمام نیازهای مد و لباس کشور در بستر فناوری

  تحقق 10 درصدی از گردش سال صنعت مد و لباس

  افزایش درآمد فعاالن حوزه مد و لباس از طریق معرفی سریعتر              

مأموریت های برند مدلینک بدین گونه است:

 کسب درآمد و بهره مندی متناسب از بازار مد و لباس کشور

 اشتغالزایی مستقیم و غیر مستقیم 

 توسعه درآمد فعاالن مد و لباس کشور

 حذف واسطه ها در صنعت مد و لباس کشور

ماموریت 24

ــی،  ــه خصــوص شــبکه های اجتماع ــات و ارتباطــات ب ــاوری اطالع ــه واســطه گســترش فن ــاس ب ــد و لب ــای م دنی

ــت را شــامل می شــود.هدف  ــر اینترن ــارد کارب ــادی از 3.5 میلی ــرده اســت و شــمار زی ــدا ک ــان بســیاری پی مخاطب

ــوزه ی  ــی ح ــن اصل ــه اپلیکیش ــدن ب ــل ش ــن تبدی ــال و همچنی ــی فع ــر ایران ــون کارب ــک میلی ــذب ی ــک ج مدلین

ــات  ــه خدم ــک از مجموع ــد. مدلین ــود می باش ــتریان خ ــاس مش ــد و لب ــای م ــده نیازه ــا و فراهم کنن نیازمندی ه

ــد. ــتفاده می کن ــاس اس ــد و لب ــوزه م ــوزش در ح ــات و آم ــوالت، خدم ــاختن محص ــز س ــرای متمای ــود ب خ

و کم هزینه تر خدمات و محصوالت به مشتریان و مخاطبان 





هدف

هدف مدلینک
 ایجاد، توسعه و افزایش درآمد مشاغل مرتبط با مد و لباس

 تسخیر بازار صنعت مد و لباس ایران به عنوان بزرگترین و

    کامل ترین اپلیکیشن نیازمندی های  حوزه مد

 تبدیــل شــدن به پرتال آمــوزش مجازی مد و لباس

 پرتال خرید و فروش و معرفی تجهیزات مد و لباس

 مرجع ارایه خدمات وابسته به صنعت مد و لباس

 کمک به شناسایی، معرفی و جذب نیروی انسانی 

    متخصص در حوزه مد و لباس

 مرجع استخدام مد و لباس

26



27هدف



)Essence( ذات مدلینک
مدلینک: پیشرو و یکه تاز



29ذات مدلینک



ارزش ها

ارزش های مدلینک
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معرفی خدمات مدلینک

 دیوار نیازمندی های مد و لباس در شش بخش محصوالت، خدمات، تجهیزات، حراج، نیروی انسانی و آموزش

 اطالع از آخرین حراج های موجود

 اتصال هوشمند کارفرما به کارجو در بخش نیروی انسانی

 ارائه پیشنهادات روزانه جذاب شهر مورد نظر و فیلتر اطالعات

 عرضه محصوالت مد در دسته بندی های مختلف و آرشیو آنها

 معرفی رویدادها، ایونت ها و رونمایی های متنوع در سراسر کشور

 خرید و فروش بی واسطه تجهیزات و مواد اولیه در حوزه مد و لباس

 ارایه آموزش های متنوع و کاربردی از اساتید برجسته ایران و جهان

 ارایه طیف وسیعی از خدمات از سوی مشاغل مرتبط با سبک زندگی

 مرجع ارایه خدمات مد و لباس برای عرضه کنندگان و درخواست کنندگان

 کاهش هزینه های مشتریان از طریق امکانات اپلیکیشن در خصوص معرفی خدمات ممکن

 جستجوی محصوالت و خدمات با توجه به نیاز مخاطب براساس رنگ، سایز، قیمت و سلیقه مورد نظر 

معرفی خدمات 32





مزیت های رقابتی

مزیت های رقابتی مدلینک
خدمــات  ارایــه  و  خــود  نــوع  در  بــودن  یکه تــاز  بدلیــل  مدلینــک 

تخصصــی بــرای جامعــه هــدف خــود ـ مــد و لبــاس ـ و همچنیــن 

خــود  در  جامــع  صــورت  بــه  کــه  اصلــی  خدمــت  شــش  ارایــه 

جــای داده اســت؛ همــواره بــا توســعه، ایــن یکــه تــازی را حفــظ مــی نمایــد. 

فعالیت هــای کلیــدی کســب و کار مدلینــک بــه شــرح زیــر می باشــد:

  اولین بودن در ارایه خدمات تخصصی خاص از قبیل حراج، آموزش و...

  اولویت داشتن در بخش معرفی بازار عرضه و تقاضا به یکدیگر

  دسترسی به آخرین حراج های موجود در شهر 

  تولید محتوای آموزشی تخصصی از برترین اساتید کشور و خارجی

     )اعم از آنالین و آفالین( 

  پرتال تخصصی استخدام مد و لباس

  جستجوی پیشرفته کاال و خدمات براساس قیمت، سایز، رنگ، زمان، 

     مکان و...

  کانون تخصصی عرضه و تقاضای تجهیزات تخصصی مد و لباس

  رایگان برای نصب، استفاده و بکارگیری اپ برای همه

34





اپلیکیشن نیازمندی های مد و لباس



37پیام مدلینک





39ویژگی ها و مزیت ها



مشتریان مدلینک
  عموم مردم

  طراحان و مزون ها
  تولیدکننــدگان و صاحبــان برنــد و ارایه دهنــدگان 

ــات مرتبط خدم
  فروشندگان و متقاضیان محصول یا خدمت

  صنایع وابسته به مد و لباس
  دانشــجویان و تحصیل کنندگان این حوزه

  عالقه مندان به حوزه مد و لباس
  اساتید و صاحبان کارگاه های آموزشی

  کارفرما و کارجویان مد و لباس

مشتریان 40





ارتباط با مشتری

ارتباط برند با مشتری

1

2
3

4

5
6
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معماری برند

معماری برند
ــتراتژی های  ــن اس ــه تدوی ــت ک ــن اس ــد ای ــاری برن ــدف از معم ه

ــر و  ــرای تــک تــک برندهــای یــک مجموعــه را شــفاف ت برندینــگ ب

آســان تر نمایــد.

 Corporate Brand Architecture مدلینک در معماری برنــد خود از ســبک

اســتفاده می کنــد. در ایــن نــوع از معمــاری برنــد، تمــام محصــوالت 

ــد و  ــره مــی برن ــه طــور مســتقیم به ــادر ب ــد م ــام برن و خدمــات از ن

بــه اصطــالح بــه ایــن ســبک از معمــاری برنــد Family Branding یــا 

ــود. ــه می ش ــز گفت Branded House نی

»ماهنامــه صنعــت مــد و لبــاس« نمونــه ای از معمــاری مدلینــک بــه روش 

Corporate مــی باشــد.
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و  خــــاق  مدلینــک 
بــا تـجـــربه اســت، 
ــیتی  همچنین شـخصـ
قابــل اعتمــاد، باهوش 
و بــدون ریســک دارد.

شخصیت مدلینک



باید ها و نباید های لوگو

بایدها و نباید های لوگو
لوگوى مدلینک به درستى نمایش داده شود.

ایــن امــر شــامل اســتفاده درســت از لوگوتایــپ، موقعیــت نســبى صحیح 

وانــدازه همــه عناصــر لوگــو اســت.

موارد احتمالى غیر قابل قبول در این صفحه ذکر شده است.

  هیچگاه لوگوتایپ کشیده نشود.

  هیچ قسمتى از لوگو کراپ نشود.

  هیچگاه به صورت مورب یا کج استفاده نشود.

  هیچگاه بصورت عمودى استفاده نشود.

  هیچگاه دو واژه مد و لینک با فاصله از یکدیگر قرار نگیرد.

  هیچگاه از فونت به جاى لوگوتایپ استفاده نشود.

  هیچگاه نسبت اندازه بین لوگو و لوگوتایپ را تغییر ندهید.

  هیچگاه از رنگى به جز رنگ های سازمانی براى لوگو استفاده نشود.

  هیچگاه نسبت های به کار رفته در لوگو تایپ و مونوگرام تغییر نکند.
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47باید ها و نباید های لوگو

مدلینک



رنگ سازمانی 48

رنگ سازمانی
نکتــه پر اهمیــت دیگــر، زبــان بصــری، تــم رنگــی متناســب بــا پیام هــا و 

ــه کانســپت  ــا توجــه ب توســعه یافته ی رنگ هــای ســازمانی اســت، ب

اصلــی برنــد و شــعار کمپیــن، حرکــت و پویایــی کلیــد واژه ی مشــترک 

ــا  ــی، والوره ــای رنگ ــتفاده از تونالیته ه ــا اس ــه ب ــت ک ــی آنهاس تمام

ــت از  ــت و حرک ــتیابی اس ــل دس ــده قاب ــای تفکیک ش و گرادینت ه

ریشــه ی رنگ هــای ســازمانی و رســیدن بــه رنگــی مشــترک بــا طــی کــردن 

الیه هــا و ســطح های مختلــف هماهنگــی زیــادی بــا کانســپت 

منطقــی کمپیــن دارد و عــالوه بــر آن شــور و حــال احساســی فضــای 

ــری  ــت بص ــای هوی ــد داد و در ارتق ــش خواه ــز افزای ــی را نی گرافیک

برنــد نیــز نقــش بســزایی خواهــد داشــت.
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فونت سازمانی
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سربرگ

ــا  ــل ارتباطــی ســازمان ه ســربرگ عام

ــه  ــت. ب ــای اداری اس ــه ه ــرای نام ب

ــا  ــربرگی ب ــتن س ــبب داش ــن س همی

ــرای  ــی ب ــرف خوب ــا، مع ــی زیب طراح

ــت. ــازمان اس ــان س ــگاه و نش جای



53سربرگ
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کارت ویزیت

ــا  ــا ســازمانی ب ــن نقطــه ارتباطــی هــر شــرکت ی ــت اولی کارت ویزی

ســایرین مــی باشــد. همیشــه از کارت ویزیــت هــا بعنــوان یــک فرصت 

ــتفاده  ــود اس ــرای خ ــد ب ــات کاری جدی ــاد ارتباط ــرای ایج ــوه ب بالق

کنیــد. بــه همیــن دلیــل کارت ویزیــت بایــد از نظــر طراحــی و چــاپ 

کامــال خــاص و منحصــر بــه فــرد باشــد.
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اوراق  خانــواده  از  پاکت هــا 

طراحــی  در  هســتند.  اداری 

پاکــت مــی تــوان از ســایز های 

ــرد. ــتفاده ک ــی اس مختلف

پاکت
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لوح فشرده

لــوح فشــرده ابــزاری اســت کــه مــی تــوان اطالعــات زیــادی را بــر روی 

آن منتقــل کــرد و بــا توجــه بــه اینکــه کوچــک اســت جــای کمتــری 

اشــغال مــی کنــد. طراحــی کاوری زیبــا و خالقانــه در مشــتاق کــردن 

افــراد بــرای مشــاهده اطالعــات لــوح مهــم اســت.
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ماشین
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کارت شناسایی
كارت پرســــنلی یا کارت شناســایی در ابعاد گســــــــترده و به منظور 

ــران  ــردد. مدی ــی گ ــتفاده م ــی اســـ ــداف مختلف ــه اه ــیدن ب رســـ

ســازمان هــا، شــرکت هــا و ادارات مختلــف جهــت تفکیــک قســـمت های 

مختلــف ســـازمان و بــاال بــردن ســـطح امنیــت ســــازمان خــود، نیاز 

بــه چــاپ کارت پرســــــــــنلی بــرای کارمنــدان و پرســــنل خــود و 

حتــی کارت ورود مهمــان بــرای اربــاب رجــوع دارنــد.

کارت شناسایی 62
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پیکسل و بج  
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تیشرت 66



تیشرت



ــوع  ــای متن ــا متریال ه ــون ب ــکل های گوناگ ــه ش ــوان ب ــی ت کاله را م

طراحــی و چــاپ کــرد. ایــن کاله هــا یــا کاربــرد هدیــه تبلیغاتــی دارنــد 

و یــا بــرای کارکنــان اســتفاده می شــوند.

کاه
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مزیــت مهــم پرچــم هــای تبلیغاتــی در دیــد بــودن آن اســت . پرچــم های 

تبلیغاتــی در انــدازه هــا و طــرح هــای مختلفــی ماننــد پرچــم رومیــزی ، 

پرچــم تشــریفات و … اســتفاده مــی شــوند.

ــاز  ــا ی ب ــد در فضاه ــم می توانی ــما ه ــه ش ــتند ک ــی هس ــا مدل پرچم ه

ــران اســتفاده  ــب توجــه دیگ ــرای جل ــا ب ــا در ســاختمان ها از آنه و ی

کنیــد.

پرچم

پرچم 70
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ــود  ــی وج ــای متنوع ــایزها و مدل ه ــگاهی در س ــای نمایش ــتند ه اس

دارنــد. ایــن محصـــــوالت چاپــی صرفــًا کاربــرد نمایشــگاهی ندارند و 

بــه صــورت رول آپ، اســتند، پــاپ آپ، کانتــر و ... جداگانــه نیــز امــکان 

اســتفاده دارنــد.

استند
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فلش

فلش 76





بیلبورد
بــا توجــه بــه ایــن امــر کــه بیلبــورد هــای تبلیغاتــی جــز پر بازدیدتریــن 

عوامــل تبلیغاتــی هســتند، اســتفاده از آنهــا در کمپیــن هــای تبلیغاتــی 

کمــک شــایانی بــه بهتــر دیــده شــدن برنــد مــی کنــد.

ایــن بیلبــورد هــا در عیــن ســادگی کامــال هوشــمندانه طراحــی می شــوند 

تــا بیشــترین تاثیرگــذاری را داشــته باشــند.
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فضای مجازی

محل قرار گیری لوگو در عکس

فضای مجازی 80



محل قرار گیری لوگو در فیلم
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راهنمای عکاسی
ــان  ــا مخاطب ــد ب ــاط برن ــراری ارتب ــن عناصــر برق ــا از مهمتری عکس ه

ــی و  ــات چاپ ــتفاده در ارتباط ــورد اس ــی م ــر عکاس ــتند و تصاوی هس

دیجیتــال برنــد بایــد از زبــان بصــری همســو بــا باقــی عناصــر برنــد 

ــد. تبعیــت نماین

ــد  ــه اســت؛ از ایــن رو بای ــد مدلینــک چهــره ای نوآران  چهــره ی برن

ــند و  ــانی باش ــروی انس ــای نی ــا بازنم ــه تنه ــری ک ــتفاده از تصاوی اس

تکنولــوژی مدلینــک را نادیــده بگیرنــد تــا حــد امــکان پرهیــز شــود.

ــکان  ــد ام ــا ح ــود را دارد. ت ــژه ی خ ــرش وی ــگاه و نگ ــک ن   مدلین

ــد  ــی دارن ــد انســان نزدیک ــا چشــم و دی ــه ب ــی ک اســتفاده از لنزهای

توصیــه می شــود. همچنیــن اســتفاده از لنــز و ســایر تجهیــزات حرفــه ای 

و تکنولوژی هــای دیجیتــال در قالــب نرم افــزار بایــد در راســتای 

ــت اســتفاده شــود. ــا کیفی ــر ب تصاوی

ــای  ــتفاده از نوره ــن رو اس ــت و از ای ــور اس ــی ن ــک حام  مدلین

ــرای هرچــه زنــده تــر و شــفاف تر کــردن تصاویــر  اســتودیویی ب

توصیــه می شــود.

 اســتفاده از رنــگ هــای ســازمانی مدلینــک در صحنه آرایــی عکــس 

اهمیــت ویــژه ای دارد.
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