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برندمحبوبسالبهانتخابمصرفکنندگان

ششمیندورهجشنوارهدردانشگاهصنعتیشریفبرگزارشد؛

هافمن در ششــمین جشــنواره ملی »برنــد محبوب« به 
انتخاب مصرف کننده که 22 مهرماه 98 در دانشگاه صنعتی 
شریف برگزار شــد، به عنوان برند محبوب در بخش پروفیل 
دروپنجره یو.پی.وی.ســی انتخاب شــد و تندیس زرین این 
جشــنواره را دریافت کرد. در این جشنواره مصرف کنندگان 
کاال و خدمات به برندهای محبوب خود در گروه های مختلف 
کاالیی رای دادند. در انتخاب برند محبوب ســال 98 بیش 
از ۳۶۰۰ برند در معرض نظرســنجی بیــش از 2 میلیون و 
55۰ هــزار مصرف کنندگان قرار گرفــت که ۱۰ گروه آن ها 
کاالی اصلی و ۱52 مورد آن زیرگروه کاالیی بودند. در این 
نظرسنجی از ۱5 اردیبهشت تا ۱5 شهریور و در بازه 5 ماهه، 
آرای مصرف کنندگان گروه های مختلف کاالیی در خصوص 
۳۶۰۰ برند ثبت شد. در آیین اختتامیه ششمین جشنواره برند 
محبوب از 9۰ برند منتخب بر اســاس نظرسنجی مردمی در 
ســال 98 تقدیر شد که برند هافمن در بخش تولیدکنندگان 
پروفیل یو.پی.وی.سی حائز مقام برتر و دریافت تندیس زرین 
برنــد محبوب مصرف کنندگان شــد. در این برنامه مهندس 
مشیرفر، مدیر فروش هافمن به نمایندگی از سوی مهندس 
حمیدیــه، مدیرعامل هافمن تندیس زرین برند محبوب را از 

دست برگزارکنندگان جشنواره دریافت کرد.
مدل اجرایی جشنواره برند محبوب

بنا بر اعالم دبیرخانه، هدف این جشــنواره ارتقای جایگاه 
برنــد مبتنی بــر رای و نظر مصرف کنندگان اســت. بدین 
منظور دبیرخانه جشــنواره قصد داشــته تا با شناســایی و 
معرفــی برندهای محبوب مردم، زمینــه معرفی این برندها 
بــه مصرف کنندگان و تقدیر از آن هــا را فراهم آورد. در این 
جشنواره، از مدل مبتنی بر نظرسنجی گسترده مردمی برای 
شناســایی میزان هواداری مصرف کننــدگان در هر یک از 
گروه های کاال و خدمات اســتفاده شده تا ضمن ایجاد زمینه 
مشارکت گسترده مصرف کنندگان در این نظرسنجی، بتوان 
ارزیابــی قابل اعتمادی از طیف گســترده برندهای فعال در 
گروه هــای مختلــف کاال و خدمات به دســت آورد. در این 
جشــنواره به منظور تقدیر از تــالش صنعتگران ایرانی، برند 
ایرانی دارای باالترین رای به عنوان محبوب ترین برند ایرانی 
حائز تندیس زرین برند محبوب ایرانی شده و به شرط حضور 
حداقل 5 برند ایرانی در گــروه، برند ایرانی دوم گروه، حائز 
تندیس سیمین برند محبوب ایرانی شد. البته با توجه به این 
نظرســنجی گسترده، شرایطی نیز در نظرسنجی اعمال شده 

ازجمله آنها حضور حداقل 5 برند در نظرســنجی و کســب 
حداقل آرا در هر گروه که ۱۰۰۰ رای اســت. بدیهی اســت 
گروه هایی که حائز شرایط ذکرشده نبودند از رده بندی برندها 
حذف شــدند و لذا برندهای محبوب در گروه های فوق قابل 
معرفی بودند. گفتنی اســت، نظرسنجی ها در قالب دو بستر 
نظرسنجی اینترنتی و نظرســنجی از طریق اپلیکیشن برند 
محبوب و روبیکا انجام شــد تا باالترین ســطح دسترسی را 

برای کسب نظرات مصرف کنندگان فراهم بیاید.
برگزاری متفاوت دوره ششم

ششمین دوره جشــنواره برند محبوب مصرف کنندگان با 
رویکردی متفاوت نســبت به ســال های گذشته برگزار شد. 
در این دوره جشنواره، عالوه بر بازنگری کلی و به روزرسانی 
ســامانه تحت وب نظرســنجی، برای اولین بار اپلیکیشــن 
نظرســنجی برند محبــوب نیز راه اندازی شــد که به منظور 
نظرســنجی آســان تر و نیز دسترســی به جوایز و آفرهای 
جشــنواره در اختیار عالقه مندان قــرار گرفت. همچنین این 
جشنواره به صورت کامال رایگان برگزار شد و کلیه برندهای 
حاضــر در نظرســنجی صرفا بر اســاس آرای مردمی مورد 
ارزیابی قرارگرفته و رتبه نهایی آن ها در نظرســنجی اعالم 
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شــد. جشــن پایانی معرفی بیش از 9۰ برند محبوب و برتر 
مصرف کنندگان سال 98 سرانجام روز دوشنبه 22 مهرماه در 
تاالر جابر ابن حیان دانشــگاه صنعتی شریف برگزار شد و به 
برگزیدگان ششــمین جشنواره برند محبوب، تندیس زرین و 

سیمین برند محبوب اهدا شد.
98 درصد برندهای منتخب ایرانی هستند

در ابتدای مراسم ششــمین جشنواره برند محبوب، هادی 
اســدی، رئیس کمیته اجرایی طی سخنانی ضمن خوش آمد 
گویی به حضار و تبریک به برندهای منتخب، گفت: ما قدرت 
خود را از مردم داریم و این بهترین مدل انتخابی است و این 
مردم هستند که می دانند برند محبوب مصرف کننده چیست.

وی گفــت: جشــنواره برند محبــوب مصرف کنندگان در 
تالش است تا با رویکرد علمی و مبتنی بر تحلیل مشتریان، 
به برندها در زمینه تقویت و توسعه این رابطه عاطفی کمک 
کنــد. ما در فضاهای عمومی جامعه شــورای راهبردی برند 
را ایجــاد کــرده و با فراینــد علمی وارد کار شــده ایم و در 
علمی ترین مرکز کشــور یعنی دانشگاه صنعتی شریف اقدام 

به برگزاری برنامه کرده ایم.
وی گفت: خوشــبختانه در جشــنواره امســال 98 درصد 
برندهــای منتخب ایرانی هســتند. در طی این جشــنواره 
مصرف کنندگان کاال و خدمات توانســتند برندهای محبوب 
خود را در برندهای کاالیی مناســب انتخاب کرده و به آن ها 

رای دهند.
رئیس کمیته اجرایی ششــمین جشــنواره برند برتر ادامه 
داد: مصرف کننــدگان قبل از اینکــه رای دهند باید از قبل 
هویــت خود را اعالم کرده که مبتنی بــر این اطالعات، ما 

گزارش هایی را تهیه و در اختیار برندها قرار می دهیم.
اســدی تصریح کرد: از ۱5 اردیبهشت تا ۱5 شهریور برای 
این جشــنواره نظرسنجی را داشــتیم و در طی بازه 5 ماهه، 

نظرسنجی در خصوص ۳۶۰۰ برند انجام شد.
او در پایان گفت: امروز جشــن پایانی معرفی بیش از 9۰ 
برند محبوب و برتر مصرف کنندگان برگزار می شــود که به 

همه آن ها تندیس زرین و سیمین برند برتر تقدیم می شود.
برند ایرانی را بین المللی کنیم

در ادامه برنامه دکتر ملکی رئیس پژوهشکده سیاست گذاری 
علم، فناوری و صنعت دانشگاه صنعتی شریف طی سخنانی 
گفت: امیدواریم روزی با کمک تولیدکنندگان و صنعت گران 
ایرانــی بتوانیم برندهای داخلی خود را در ســطح بین المللی 
معرفی کنیــم و عالوه بر اینکه در آن ســوی مرزها ما را با 
تمدن و فرهنگ ایرانی می شناســند بلکه به کمک کاالهای 

باکیفیت ایرانی بتوانیم برند ایرانی را بین المللی کنیم.
در ادامه برنامه دکتر ناطق رئیس شــورای سیاست گذاری 
جشــنواره طی ســخنانی ضمن تاکید بر توجه به برندینگ 
عاطفی و اهمیت آن نســبت به برندینگ عملکردی گفت: 
در این دوره جشــنواره به منظور پوشش دادن به حوزه های 
مختلــف کاال و خدمــات موردنیاز مصرف کننــدگان، بیش 
از ۳۶۰۰ برنــد در ۱52 گــروه کاال و خدمــات در قالــب 
گسترده ترین نظرسنجی برندینگ، در معرض انتخاب عموم 

مصرف کنندگان قرارگرفته اند.
مهندس فردیس عضو اتاق بازرگانی تهران نیز ســخنانی 
با موضــوع دیجیتال برندینگ ارائه داد و گفت: ما با نســل 
مولتی مدیا روبرو هســتیم و بیشــتر از اینکه این نسل پا به 

فروشــگاه بگذارند نیاز خود را از طریق خرید در ســایت ها 
برآورده می کنند.

وی در ادامه به موضوع هوشمندی رسانه و پایش و تحلیل 
رسانه ها نیز گذری کرد و افزود: امروزه رسانه ها عامل مهمی 

برای رشد یا تضعیف برندها در جامعه هستند.
در ادامــه برنامه دکتر موحدی معــاون پژوهش و فناوری 
دانشگاه صنعتی شریف طی سخنانی به مقطع خاص تاریخی 
که کشــور در آن قرار گرفته اشــاره کرد و گفت: تحریم ها 
فشــار و زحمت زیادی برای مصرف کنندگان در بر داشته اما 
فرصت خوبی برای تولید محصول ایرانی با کیفیت باال برای 

تولیدکنندگان است.
وی در پایان افزود: خوشــحالیم که امروز دانشگاه صنعتی 
شریف به عنوان یک دانشگاه فنی میزبان جشنواره برندینگ 
شــده و این در حالی است که دانشــگاه صنعتی شریف خود 
به عنوان یک برند ملی و حتی بین المللی در سطح دنیا شناخته 

شده است و نام دانشگاه ما همواره با نوآوری همراه است.
برندهای محبوب سال 98

برندهای هافمن، یک و یک، جانبــو، مخابرات ایران، به 
پرداخت ملت، بهرامن، شــیرین عســل، اکتیو، پارس خزر، 
فرش فرهی، افق کوروش، مولفیکس، هتل داریوش، راسان، 
اسنوا، تنو، دلپذیر، آقای فرش، محسن، چرم مشهد، کاسپین، 
میهن، ســافتلن، دیجی کاال، سام ســرویس، گلستان، چین 
چین، اسنپ، عالیس، بیمه ایران، نامی نو، پچ پچ، دیوار، مای، 
دماوند، گوشــتیران، باراکا، اکاال، هتل ترنج، گلنار و ایستک 
برخی از برندهای محبوب ســال ۱۳98 منتخب نظرسنجی 

مردمی هستند.
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