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ــری  ــل هج ــه چه ــل ده ــود را در اوای ــمی خ ــت رس ــهرزاد، فعالی ــای ش ــاص چ ــهامی خ ــرکت س ش
خورشــیدی، بــا هــدف ایجــاد اطمینــان از کیفیــت ثابــت محصــول و ترویــج فرهنــگ مصــرف چــای 
بــا بســته بنــدی محصــول آغــاز کــرده اســت. بیشــترین تمرکــز شــهرزاد از ابتــدای راه تــا بــه امــروز، 
اســتمرار در حفــظ کیفیــت چــای انتخــاب شــده و مراقبــت جــدی بــرای نگهــداری از ایــن دســتاورد 
اســت. شــهرزاد بیــش از نیم قــرن اســت کــه بــا همــکاری کارشناســان بین المللــی محصــول مــزارع 
ــزو  ــرکت ج ــن ش ــد. ای ــازار می کن ــوع وارد ب ــته بندی هایی متن ــه و در بس ــا را تهی ــای در دنی ــاز چ ممت
پیشــگامان صنعــت چــای در ایــران بــوده و می تــوان گفــت اولیــن چــای بسته بندی شــده را در ســال 

1344 وارد بــازار کــرده اســت. 

چای شهرزاد 
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چــاي از قدیمی تریــن و پرمصرف تریــن نوشــیدنی های دنیــا بــه شــمار مــی رود. جایــگاه  ایــن 
ــیاری از  ــوار در بس ــی خان ــبد غذای ــرف،  در س ــی پرمص ــواد خوراک ــي از م ــوان یک ــه عن ــیدنی ب نوش
کشــورهای جهــان تعریــف و  تثبیــت شــده اســت. در ایــران نیــز مصــرف چــای از دیربــاز در ســطوح 

ــت . ــته اس ــی رواج داش ــف اجتماع مختل
چــای عــاوه بــر اینکــه محصولــی زراعــی بــه حســاب می آیــد ، مصــرف آن در نــوع خــود تبدیــل بــه 
ــا شــرایط اقلیمــی و آداب و رســوم محلــی، در  فرهنگــی خــاص شــده کــه ایــن فرهنــگ متناســب ب

نقــاط مختلــف کشــورمان متفــاوت اســت .
ــای  ــم چ ــش اعظ ــه بخ ــت ک ــای اس ــده چ ــرف کنن ــده  و مص ــد کنن ــورهای تولی ــی از کش ــران یک ای
مصرفــی را از بازارهــای جهانــی تأمیــن می کنــد. در ســال ۲۰۰۵ ســهم مصــرف چــای ایــران از تولیــد 

ــی را داشــته اســت . ــوده، درحالی کــه فقــط  1.4 درصــد مصــرف جهان 3.3  درصــد ب
همچنیــن چــای یکــی از محصــوالت مهــم کشــاورزی و صنعتــی هندوســتان اســت و اقتصاد بســیاری 
ــش  ــا نق ــول نه تنه ــن محص ــت.  ای ــته اس ــول وابس ــن محص ــت ای ــه کش ــور،  ب ــن کش ــای ای از ایالت ه
ــن  ــی از تامی ــادرات آن یک ــه ص ــد، بلک ــا می کنن ــد ایف ــی هن ــاورزی و صنعت ــعه کش ــی در توس مهم

کننــدگان اصلــی منابــع ارزی ایــن کشــور اســت .
ایــران یکــی از خریــداران اصلــی چــای هندوســتان اســت کــه میــزان آن ســالیانه حــدود 4۰ میلیــون 

ــود.  ــن زده می ش دالر تخمی

تاریخچه چای 
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ــا وجــود نیــم قــرن تجربــه در حــوزه بســته بنــدی و فــروش چــای، در ســال های اخیــر بــا  شــهرزاد ب
ــود  ــا وج ــود و ب ــده ب ــابق نش ــاط س ــظ ارتب ــه حف ــق ب ــازار، موف ــد در ب ــای جدی ــور رقب ــه حض ــه ب توج
شــناخته شــدن و اعتبــار برنــد نــزد مــردم، نتوانســته بــود جایــگاه خــود را در ســبد خریــد حفــظ کنــد. 
قبــل از ورود برنــد بــه آژانــس بادکوبــه، هویــت بصــری بســته بنــدی هــا بر اســاس طــرح اولیــه  ) دهــه 4۰( 
بــه عنــوان یکــی از نقــاط ضعــف برنــد، شناســایی شــده و بــا تصمیــم صاحبــان برنــد، تغییراتــی در شــکل 
و شــمایل بســته بندی هــا و لوگــو اعمــال شــده بــود، امــا ایــن تغییــرات منجــر بــه بازگشــت شــهرزاد بــه 
جایــگاه ســابق در میــان مخاطبــان نشــده و عــدم فــروش  محصــول بــه دغدغــه اصلــی برنــد تبدیــل 

شــده بــود. 

چالش چه بود؟
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در بــازاری کــه همــه ادعــای مرغوبیــت و طعــم خــوش را دارنــد، برنــد شــهرزاد بایــد خــود را بــه  عنــوان 
چــای 1۰۰% هنــدی، اصیــل و خارجــی معرفــی می کــرد؛ ایــن جایــگاه ســازی در مرحلــه نخســت 
به واســطه تغییــر در هویــت بصــری نقــاط تمــاس برنــد صــورت گرفــت. در مرحلــه بعــد، برنــد شــهرزاد 
بــا هویــت هنــدی و اصیــل وارد مرحلــه ارتباطــی و تبلیغاتــی شــد کــه در ایــن مرحلــه، تاکیــد برنــد بــر 

روی محصــول هنــدی و اصالــت خــود قــرار گرفــت. 
ــرگ  ــدن  ب ــرای چی ــال( ب ــی از س ــای خاص ــی )روزه ــای خاص ــود لحظه ه ــده ب ــد آم ــتان برن در داس
چــای شــهرزاد وجــود دارد، کــه برداشــت محصــول دقیقــا در آن موعــد و لحظــه، باعــث عطــر و طعــم 
ــی  ــای تبلیغات ــرای فعالیت ه ــاب ب ــای ن ــعار لحظه ه ــن رو، ش ــت؛ از ای ــهرزاد اس ــای ش ــاوت چ متف
در نظــر گرفتــه شــد کــه هــم بــه ایــن لحظــات خــاص بــرای برداشــت محصــول اشــاره دارد هــم بــه 

احســاس خــاص جــاری در لحظــه ی نوشــیدن چــای.
ــای  ــدی و رنگ ه ــای هن ــان ه ــز از ِالم ــخصیت ها نی ــی ش ــی و طراح ــای ارتباط ــام فعالیت ه در تم
ــا جایــگاه پیش بینی شــده و فعالیت هــای  گــرم اســتفاده شــد کــه ارتبــاط هرچــه بیشــتر مخاطــب ب

ــم. ــروژه می پردازی ــده در پ ــای انجام ش ــه فعالیت ه ــه ب ــد. در ادام ــم بزن ــی را رق تبلیغات

چگونه می توان چای شهرزاد را به عنوان چای هندی و خارجی معرفی کرد؟
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شــهرزاد باوجــود اســتفاده از چــای اصیــل صــد در صــد هنــدی مرغــوب، بــه دلیــل عــدم فعالیت هــای 
ــای  ــته بنــدی و فعالیت ه ــده دربس ــی ارائه ش ــر ایران ــن تصوی ــب، همچنی ــی مناس ــی و تبلیغات ارتباط
ارتباطــی، به عنــوان چــای ایرانــی در میــان مخاطبــان جایــگاه ایرانــی پیداکــرده بــود. درنتیجــه در 
فضایــی کــه چــای ایرانــی در میــان مصرف کننــدگان مــورد اســتقبال قــرار نمی گیــرد، چــای شــهرزاد 

نتوانســته بــود فروشــی متناســب بــا پتانســیل خــود در بــازار داشــته باشــد. 
پــس از بررســی های انجام شــده در مــورد چــای شــهرزاد، همچنیــن تحقیقــات بــازار، راه حــل اصلــی 

در عمیق تریــن الیــه وجــودی محصــول شناســایی شــد. 

راه حل

چای شهرزاد: چای هندی، خارجی، اصیل

لحظه های ناب...
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ــه  ــهرزاد ک ــصت ش ــه ش ــده در ده ــر خلق ش ــتفاده از تصوی ــا اس ــان Sign ب ــا هم ــانه ی ــی نش بازطراح
ــره و  ــر چه ــا تغیی ــد ب ــان جدی ــت، در نش ــام گرف ــود انج ــرده ب ــن پیداک ــان مخاطبی ــی در می جایگاه
نــوع پوشــش آن، همچنیــن اســتفاده از رنگ هــای گــرم، نشــان شــهرزاد هویتــی هنــدی پیداکــرده و 
شــخصیت آن از ایرانــی بــه هنــدی تبدیــل شــد. همچنیــن در لوگــو شــهرزاد عبــارت 1344 بــه لوگــو 

اضافــه شــد کــه نشــانگر قدمــت و تجربــه چــای بــود. 

لوگو قدیمی
طراحی شده در دهه 6۰

لوگو جدید
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برنــد چــای بــا نــام "شــهرزاد" در ســال 1344 متولــد شــد. باقــر داریانــی بنیان گــذار شــهرزاد 
ــت  ــه ثب ــان ب ــرای چایم ــی ب ــم نام ــر افتادی ــن فک ــه ای ــته بندی ب ــای بس ــد چ ــس از تولی ــد: پ می گوی
برســانیم. یــک روز کــه تفالــی بــه دیــوان حافــظ زده بــودم تصویــری مینیاتــوری در کتــاب توجهــم را 
جلــب کرد.شــمایل زنــی در پیالــه، در کنــار ایــن غزل حافــظ: "مــا در پیاله عکــس رخ یــار دیده ایم..." 
"پیالــه" بی مناســبت بــا چــای و نوشــیدنی نبــود و از طرفــی هــم هیــچ شــباهتی بــا نشــان رقبــای آن 
روزگارمــان نداشــت. از ایــن عکــس زیبــا به عنــوان لوگــو و نشــان "چــای شــهرزاد" اســتفاده کــردم و 
نــام شــهرزاد را نیــز بــا توجــه بــه نقــش آن زن اســاطیرِی در پیالــه، "شــهرزاد" گذاشــتم کــه بــه لحــاظ 

معنایــی نیــز بــا تصویــر قرابــت داشــت.

طراحی هویت بصری برند 

پروژه بازطراحی هویت بصری برند شهرزاد

بازطراحی لوگو

فلسفه لوگو 



11 10

ــا توجــه بــه قوانیــن تبلیغاتــی در کشــور بــرای رســانه هــای ملــی و محیطــی ) تلویزیــون، رادیــو،   ب
ــای  ــانه ه ــد رس ــی مانن ــانه های ــد. در رس ــتفاده ش ــی و اس ــل طراح ــاب کام ــا حج ــو ب ــی( لوگ محیط
چاپــی ) روزنامــه و مجــات( بــه دلیــل محدودیــت کمتــر لوگــو بــا حجــاب نیــم کامــل طراحــی و در 

ایــن رســانه هــا اســتفاده شــد.

• خانم هندی همراه با لباس محلی برای نشان دادن شخصیت هندی

• استفاده از رنگ قرمز )هندی و گرم(

نشــان  1344بــرای  عبــارت   •
برنــد تجربــه  و  قدمــت  دادن 

پیالــه ی  از  •اســتفاده 
چــای بــرای نشــان دادن 
اصالــت بیشــتر  هرچــه 

نحوه استفاده از لوگو شهرزاد در نقاط تماس برندعناصر استفاده شده در طراحی لوگو شهرزاد



از  بســیاری  تعیین شــده،  اســتراتژی  و  شــهرزاد  چــای  بصــری  هویــت  طراحــی  بــه  توجــه  بــا 
ــه  ــد و کلی ــع آوری ش ــروش جم ــاط ف ــتراتژی از نق ــا اس ــی ب ــدم هماهنگ ــل ع ــه دلی ــته بندی ها ب بس
ــدی  ــای هن ــازی چ ــگاه س ــدف جای ــگ،  باه ــخص و هماهن ــری مش ــت بص ــتفاده هوی ــا اس ــا ب آ ن ه
ــه  ــوه تهی ــه نح ــی ازجمل ــته بندی ها اطاعات ــی بس ــد. در تمام ــه گردی ــازار عرض ــه ب ــی و ب بازطراح

ــت.  ــده اس ــاظ ش ــی لح ــای مصرف ــوع چ ــای و ن چ
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طراحی هویت بصری برند

بسته بندی

قدیمیجدید



چای کلکته

چای ارل گری

چای سبز یاسمین

چای سی تی سی خالص کنیا

چای سیالن

چای دارجلینگ

طراحی بسته بندی
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)POS(ابزارهای نقطه فروش 

16

ابزارهایــی ماننــد shelf talker وdangler  جهــت معرفــی چــای شــهرزاد بــا هویــت هنــدی طراحــی و 
اجراشــده اســت. 
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کمپین شبکه های اجتماعی
لحظه های ناب

مسابقه عکاسی شهرزاد

مســابقۀ عکاســی »لحظه هــای نــاب« از تاریــخ 1 تــا 19 دی ســال 93 در شــبکۀ اجتماعی اینســتاگرام 
برگــزار شــد. در ایــن مســابقه از شــرکت کنندگان خواســته شــده بــود کــه عکــس خــود را بــا موضــوع 
ــد. داوران  ــر کنن ــتگ lahzehayenab منتش ــا هش ــود دارد ب ــم وج ــای ه ــه در آن چ ــی ک ــۀ ناب لحظ
ــا موضــوع مســابقه بیشــترین  ــر کــه ب ــن مســابقه از بیــن 1۵۰۰ عکــس دریافتــی، 6۰ عکــس برت ای
ــد  ــت بودن ــی و خاقی ــای زیبای ــز دارای مولفه ه ــری نی ــر بص ــن از نظ ــته و همچنی ــی را داش هم خوان
بــرای راگیــری مردمــی انتخــاب کردنــد. عکس هــای منتخــب در صفحــۀ اینســتاگرام چــای شــهرزاد 
منتشــر شــد و در پایــان 4 عکــس بــا بیشــترین الیــک مردمــی و یــک عکــس نیــز بــه انتخــاب گــروه 
ــت  ــابقه، س ــن مس ــده در ای ــرات برگزی ــی نف ــه تمام ــدند. ب ــاب ش ــده انتخ ــوان برن ــه عن داوری ب
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ــال  ــتکش و ش ــامل کاه، دس ــتانی ش ــل زمس کام
گــردن بــا مــارک دبنهامــز و بــه تمام شــرکت کنندگان 
ــای شــهرزاد  ــک بســته چ ــابقه نیــز ی درایــن مس
ــن  ــج ای ــی و تروی ــانی عموم ــد. اطاع رس ــدا ش اه
و  ایرانــی  پرمخاطــب  اکانت هــای  در  مســابقه 
ــت.  ــورت گرف ــد ص ــر بازدی ــی پ ــایت های فارس س
میکروســایت اختصاصــی ایــن کمپیــن نیــز بــه 
عــاوه   lahzehayenab.shahrzadtea.com آدرس 
ــق  ــابقه، از طری ــن مس ــار و قوانی ــش اخب ــر پوش ب
اتصــال بــه اینســتاگرام، وضعیــت لحظــه بــه لحظــۀ 
الیک هــای مردمــی را نمایــش مــی داد. همچنیــن 
شــرکت کنندگان می توانســتند بــا مراجعــه بــه ایــن 
میکروســایت، مشــخصات و آدرس پســتی خــود 
ــرای  ــهرزاد ب ــای ش ــته چ ــک بس ــا ی ــد ت را وارد کنن

آن هــا ارســال شــود.

لحظه های ناب خود را در اینستاگرام به اشتراک بگذارید.

#LahzehayeNab

مسابقه عکاسی شهرزاد
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بازاریابی محتوایی چای شهرزاد

بازاریابی محتوایی  و طراحی وب سایت

بازاریابــی محتوایــی چــای شــهرزاد در دو فــاز و بــا هــدف برندینــگ چــای شــهرزاد در فضای دیجیتــال آغاز 
شــد. موضوعــات اصلــی بــرای رســیدن بــه ایــن هدف، عبــارت بــود از:

ــوان  ــه عن ــد ب ــور هن ــی کش ــا، معرف ــک آن ه ــۀ ی ــت درج ــوالت و کیفی ــهرزاد، محص ــای ش ــت چ قدم
دارنــدۀ برتریــن مــزارع چــای دنیــا، خــواص و نــکات کاربــردی در مــورد چــای و لحظه هــای نابــی کــه 

ــوند. ــق می ش ــای خل ــا چ ب
در فــاز اول، بازاریابــی محتوایــی در شــبکه های اجتماعــی اینســتاگرام و فیســبوک آغــاز شــد. در فــاز 
دوم و بــا آمــاده شــدن نســخۀ جدیــد ســایت و وبــاگ چــای شــهرزاد، بازاریابــی محتوایــی در حــوزه ی وب 

نیــز کلیــد خــورد و تمــام فعالیت هــا بــه صــورت یکپارچــه در آمدنــد.
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طراحی مجدد وب سایت چای شهرزاد

پــروژه ی طراحــی و پیاده ســازی وب ســایت جدیــد و واکنش گــرای چــای شــهرزاد بــا هــدف ارائــه ی بهتریــن 
ــی  ــد. در طراح ــام ش ــال 93 انج ــل در س ــت و موبای ــکتاپ، تبل ــگرهای دس ــواع نمایش ــش در ان نمای
ســایت جدیــد بــه مــوارد مهمــی همچــون کاربــرد پذیــری،  پشــتیبانی کامــل از انــواع محتــوای متنــی، 
عکســی و ویدئویــی، کاربــر پســند بــودن و زیبایــی در طراحــی توجــه ویــژه ای شــده اســت. ایــن ســایت 

همچنیــن از فــروش آنایــن محصــوالت چــای شــهرزاد پشــتیبانی می کنــد.

21

در ایــن پــروژه پروموترهــا بــا لبــاس و ظاهــر هندوســتانی بــه عنــوان ســفیران هنــدی، جهــت معرفــی 
و افزایــش فــروش چــای  هنــدی شــهرزاد بــه فروشــگاه هــای زنجیــره ای  تهــران فرســتاده شــدند.

پروموشن فروش 

سفیران هندی در فروشگاه های زنجیره ای
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سفیران هندی در فروشگاه های زنجیره ای

23

ساخت آگهی تلویزیونی، رادیویی و چاپی 

آگهی تلویزیونی

بــا توجــه بــه قدمــت و تجربــه برنــد و تولیــد اولیــن چــای بســته بندی، اســتراتژی آگهی هــای 
تلویزیونــی و رادیویــی بــر پایــه ی معرفــی چــای شــهرزاد به عنــوان پیشــرو ایــن صنعــت تعییــن شــد. 
ــه  شــیوه   ــد باســابقه و پرتجرب ــر اســاس ایــن اســتراتژی چــای شــهرزاد در آگهــی هــا به عنــوان برن ب

ــی داد. ــنهاد م ــای را پیش ــردن چ ــح دم ک صحی
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ساخت مستند شهرزاد

ــد  ــتر برن ــه بیش ــی هرچ ــدف معرف ــتند باه ــی مس ــهرزاد فیلم ــای ش ــه چ ــت و تاریخچ ــل قدم ــه دلی ب
بــرای توزیع کننــدگان چــای از تاریخچــه، شــروع فعالیــت، اولیــن چــای بســته بندی ایــران و مراحــل 

تولیــد ایــن چــای تهیــه و در بیــن ایــن مخاطبــان توزیــع شــد. 
طراحی تبلیغات محیطی و چاپی بر اساس هویت جدید و هندی چای شهرزاد

25

ساخت آگهی تلویزیونی، رادیویی و چاپی 

آگهی چاپی
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نتیجه چه شد

پــس از اجــرای برنامــه ارتباطــی یکپارچــه، فــروش محصــوالت حداقــل ۲۵% نســبت بــه زمــان مشــابه 
ســال قبــل افزایــش یافــت.

ــر  ــر اســاس نتایــج بــه دســت آمــده در خصــوص میــزان مصــرف چــای، تبلیغــات چــای شــهرزاد ب ب
میــزان مصــرف تأثیــر مســتقیمی داشــته اســت. 

بــر اســاس ایــن نتایــج مصــرف چــای شــهرزاد در پاییــز ســال1393،  44% در چــای کیلویــی و حــدود 
36%  در چــای کیســه ای نســبت بــه فصــل پیــش از آن افزایــش داشــته اســت. 

ــه آمــار بدســت آمــده از اظهــارات مصــرف کننــدگان چــای کیســه ای شــهرزاد، مصــرف  ــا توجــه ب ب
چــای در ســه مــاه اول ســال برابــر بــا حــد معمــول بــوده، امــا در تابســتان بــا 33% کاهــش مصــرف 

مواجــه بــوده اســت.
ــد  ــن  رون ــی 47% افزایــش مصــرف داشــته اســت و ای ــا آغــاز فعالیــت هــای تبلیغات ــز ب درفصــل پایی

ــز ادامــه پیــدا کــرده اســت. مصــرف در زمســتان نی

زمستان

پاییز

تابستان

بهار
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در ایــن صفحــه رونــد مصــرف چــای بــه تفکیــک برنــد در نیمــه اول ســال 1393 و نیمــه دوم 1393 
نشــان داده شــده اســت.

41.۵% مصــرف در بــازه زمانــی ســال 1393، در نیمــه اول ســال و ۵/۵8% در نیمــه دوم ســال بــوده 
اســت . کــه بــا در نظــر گرفتــن نســبت فراوانــی در هــر گــروه 36% افزایــش مصــرف داشــته اســت.

بهار، تابستان

بهار، تابستان

پاییز، زمستان

پاییز، زمستان
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