




.اندیده شدهاین چهارناحیه با هم برابر نیستند و صرفا جهت آشنایی اولیه شما با مفهوم پنجره جوهری و ساده سازی مطلب به این شکل به تصویر کش

پنجره جوهری

نامکشوف بر خودمکشوف بر خود

مکشوف 

بر دیگران

نا مکشوف 

بر دیگران

ناحیه باز

ناحیه پنهان

ناحیه کور

ناحیه ناشناخته



خود را تعریف کنید« بودن»

در چه زمینه ای تخصص دارید؟•

این تخصص شما دقیقا به چه دردی می خورد؟•

چه گره ای از کار مردم و کشور باز می کند؟•



سه نکته اصلی در تعریف توانمندی ها و بودن

.توانمندی مورد نظر را آنقدر متمرکز انتخاب کنید که از کلی گویی به دور باشد•

.بر روی مسائلی تمرکز کنید که پوشش جمعیتی خوبی را در بر بگیرد•

.حضور خود را با دالیل مثبت و اجرایی گره بزنید و نه با کمبودها•



وجهه عمومی خود را بسازید

تعریف نشانه ها: گام اول

ارتباط با مراکز قدرت: گام دوم

ارتباط با نهادهای عمومی و مردمی: گام سوم



نام هدف لوگو

تعریف نشانه ها: گام اول

بهتررین شر ل یادتان باشد شما می توانید با مدیریت جنبه های بصرری و شرنیداری بره•
.عمومی نام خود را حک کنیددر اذهان

د مواردی که هر کاندیدا بای 

بتوان        د ب        رای کمپ        ین 

:ندانتخاباتی خود انتخاب ک
شعار رنگ



ازانتخاباتیپوسترولوگوطراحیدر

بایرقازراشماکهکنیداستفادهرنگ هایی

کییادآوروکندمتمایزشده تانشناخته

بهراشمابنفشرنگ.باشدسمبلیانماد

ازاستفادهمعنایاندازد؟میکسیچهیاد

یکلمهچیست؟تبلیغاتدررنگاین

چطور؟«تدبیر»



دکنیخودداریغیرمعمولوتنیدهدرهمهایفونتاز

موردوع س هایفایل هاشویدمطمئنکهبدهیدترتیبی

وفنتلگوشیازاعم)دستگاه هاتمامیدرشمااستفاده

.داردراالزمخوانایی(...وتاپلپ



رهیزیدبپخودتبلیغاتیشعاربرایطوالنیجمالتاز

ماشفامیلیانامازوباشندآهنگینکهشعارهایی

.دبوخواهندماندگارترعمومیاذهاندربگیرندبهره



ایجاد روابط موثر با افراد

قدرتمند داخل حلقه 

داشتن بانک اطالعاتی 
قدرتمند

ارتباط با مراکز قدرت: گام دوم



ارتباط با نهادهای عمومی و مردمی: گام سوم

حیطه مجازیحیطه حقیقی 

فعالیت در پلتفورم های مجازی اعم از •

oوبالگ

oوبسایت

oصفحات فیس بوک

o یا کانال های تلگرام

حضور در سخنرانی ها و میتینگ های انتخاباتی•

حضور اجتماعی موثر•



فعالیت های مجازی و شبکه های ارتباطی

:کنیدتعریفراخودحضورنحوه•

مجازیامنیتحفظبرایپایهاطالعاتیادگیری•

.باشیدکرده ایدمنتشرمجازیهایشب هرویقبلازکهاطالعاتیوع س هامراقب•

.کنیدخالیدردسرسازوشخصیپیام هایهرگونهازراخودارتباطاتتمامیام انحددر•

باشیدخودکامپیوتروتلفندسترسی هایمراقب•

.باشیدداشتههمراهبهراامنیتوآی تیزمینه هایدرمتخصصوتوانمندفردیکخودتیمدرهمواره•

oیک طرفهحضور

oدوطرفهحضور



محتوای تبلیغاتیمحتوای اطالع رسانی 

فعالیت های مجازی و شبکه های ارتباطی

درمجامعخودتانحضوروسخنرانی هابریدهاز

بهکردهاستفادهمردمبازخوردوبرنامه هاو

.کنیدمنتشرراآنع سوفیلمصورت

معرفیدربسزایینقشبصریتبلیغات
.داشتخواهندشمافعالیت های

کناردرراخودتانفعالیت هایبهمربوطاخبار

خودشدنکاندیداازکهاهدافیبامرتبطاخبار

.کنیدمنتشرکرده ایدبیان

اینمی توانداخباراینروزبهومستمرانتشار

درآنچهبرشماکهکندایجادمخاطبدرراحس

اشرافاستجریاندرجامعهدرحاضرحال

موقعبهرامش التتوانستخواهیدودارید

.کنیدحلوبررسیدیده،



دیدارهای حضوری و سخنرانی ها

حضور

همراه با سخنرانی

حضور

بدون سخنرانی



حضورهمراه با سخنرانی

دبهبوخاک،وآببهتعلقهم اری،ووحدتحسملی،امنیتچونمفاهیمیازاستفاده

اهمزا(جوانانبرای)شغلیو(بازنشستهافرادبرای)مالیآیندهتامینومعیشتوضع

میهاستفادبیشترمخاطباحساساتغلیانوهمدلیحسایجادبرایکههستندمسائلی

.شوند

:سخنرانی شما باید

.کوتاه، سریع و مجاب کننده باشند•

.عالوه بر منطق، احساسات مخاطب را نیز درگیر مفاهیم خود سازند•



.باشیدداشتهفعالیوپررنگحضور•

.کنیدمعرفیآنهابهراخودوبشناسیدراجمعدرقدرتمندوتاثیرگذارافراد•

.کنیدهماهنگعمیقترارتباطایجادواولیهآشنایی َازبعدبرایمالقاتیقرارهای•

.نگهداریدسادهوکوتاهراخودکالم•

.بپرهیزیدمردممختلفهایگروهبرایسالنکناروگوشهدرطوالنیهایسخنرانیاز•

حضور بدون سخنرانی



مجاب کنندگیسخنرانی جذاب

نشر اطالعات الزم به 
صورتی که مطلوب 

ماست

درگیر کردن 
احساسات 

جذابمحتوای یک سخنرانی 

:بر سه محور اصلی می چرخد



شبکه سازی

محلی را بشناسیدرهبران و افراد منتفذ •

تهیه فهرست افراد تاثیرگذار•

انتساب، حمایت و پشتیبانی مادی و معنوی•



:نکات مهم

ساختن وجهه عمومی

.چه کرده اید•

.چگونه دستاوردها و برنامه های خود را در معرض نمایش می گذارید•

.درانتخاب ابزار نحوه نمایش دستاوردها و نحوه ی ارائه ی برنامه های آتی خود دقیق، سختگیر و منظم باشید•

.هر ابزاری که برای ارتباط انتخاب می کنید باید به طور منظم و هدفمند به روز شود•

.هرگز فعالیت های خود را محدود جمع های خاص ن نید و سعی کنید اقبال عمومی را به دست آورید•

.خواسته های اصلی و کالن خود را فراتر از مذهب، جنسیت و نژاد بیان کنید•

.به تمامی جوانب و پیامدهای احتمالی نظرات شخصی خود مسلط باشید•




