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 ضمیمه رایگان

جشن باشکوه معرفی
برندهای محبوب سال 1395 برگزار شد

پ��س از چند م��اه رقابت میان برندهای مطرح بازار در جل��ب رای هواداری 
مصرف کنندگان، نتایج گسترده ترین نظرسنجی برندهای محبوب طی جشن 
باشکوهی در روز 11 مرداد در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما اعالم 
گردید. در این مراسم که با حضور جمعی از مقامات کشوری، مدیران برندهای 
محب��وب و نیز منتخب هواداران مردمی برنده��ا برگزار گردید، ضمن معرفی 
و تقدیر از برندهای محبوب س��ال 1395، منتخبی از مصرف کنندگان نیز در 

قالب هواداران مردمی برندها تقدیر ش��دند و جوایز خود را از دست مدیر برند 
محبوب شان دریافت. نکته بسیار جالب در این مراسم حضور هواداران برندها در 
کنار مدیران برندهای محبوب بود که فضای تقدیر و تشکر ویژه ای را در حاشیه 
مراسم جشن ایجاد کرد. مدیران برندها پس از دریافت جوایز، مراتب تقدیر و 
تشکر خود را به خاطر اعالم حمایت مردم و انتخاب شان به عنوان برند محبوب 
اعالم کردند. بی شک این جایگاه تعهدات سنگینی بر دوش این برندها خواهد 

گذاشت و آن پاسخگویی به حسن اعتماد و حمایت هواداران شان در بازار است. 
گزارش جامع برندهای محبوب در گروههای مختلف کاال و خدمات جشنواره، 
از طریق سایت رسمی جشنواره به آدرس www.irantopbrands.org در 
اختیار عموم عالقمندان می باشد. امید است برگزاری این رویداد بتواند زمینه 
توس��عه برندهای برتر ایرانی و کس��ب جایگاه ویژه در بازارهای بین المللی را با 

حمایت مصرف کنندگان ایجاد نماید.

مصرفکنندگان
بهبرندهااعتبارمیدهند

●هادی اسدی
●دبیر اجرایی جشنواره

ی��ن  مهمتر ز  ا یک��ی 
موضوعات��ی ک��ه می تواند 
موفقی��ت کس��ب و کارها 
را تضمی��ن نمای��د توجه 
رضای��ت  و  نظ��ر  جل��ب 
ایجاد  مصرف کنن��دگان و 
رابطه پای��دار و ماندگار با 
این موضوع  آنها می باشد. 

می تواند ضمن ایجاد زمینه های توسعه و تقویت جایگاه 
برند، ب��ا ایجاد تصویر مثبت از برن��د در بازار، زمینه 
معرف��ی و توصیه آن را در میان مصرف کنندگان نیز 
ایجاد نماید. در این راستا و با تمرکز بر دستیابی به یک 
سنجش پایدار و قابل اتکا از ذهنیت مصرف کنندگان 
از برندها در بازار، جشنواره برند محبوب در سال های 
گذشته به فعالیت پرداخته است. دست اندرکاران این 
جش��نواره تالش کرده اند با برگزاری گس��ترده ترین 
نظرس��نجی مل��ی از مص��رف کنن��دگان،  برندهای 
محبوب را بر اس��اس نظر مصرف کنن��دگان انتخاب 
کنن��د و آن را به عنوان مبنای برتری این برندها در 

بازار قرار دهند.
ای��ن جش��نواره ب��ه دنبال آن اس��ت تا ب��ا ایجاد یا 
شفاف س��ازی اعتباری که برندها نزد مصرف کنندگان 
کس��ب کرده اند، و اطالع رس��انی رس��می آن در بازار، 
موجبات اقبال س��ایر مصرف کنندگان و دس��تیابی به 
موفقیت های آتی را برای برندهای خوشنام بازار فراهم 
آورد. ای��ن جش��نواره همچنی��ن با تمرک��ز بر موضوع 
مصرف کنندگان به عنوان محور اصلی فعالیت های کسب 
و کار، به دنبال این است که بتواند توجه به مصرف کننده 
و مشتری را از سطح شعار خارج کرده و شرکتها را به 
توسعه اقدامات و فعالیت در جهت جلب نظر و رضایت 
مشتریان دعوت نماید. بدون شک چنین اقداماتی است 
که می تواند منجر به کسب جایگاه برند محبوب در بازار 
گردد و با ایجاد و تقویت جامعه های هواداری برند، زمینه 

موفقیتهای آتی را برای برندها فراهم آورد. 

سرمقالهسرمقاله
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جشنوارهبرندمحبوب
درمسیرآینده

●دکتر محمد ناطق
●رئیس شورای سیاستگذاری جشنواره

یکی از موضوعات اساسی 
که رمز موفقیت و ماندگاری 
ه��ر محص��ول ی��ا خدمت 
تفکر و  ارزشمند می باشد، 
تحلیل مساله و برنامه ریزی 
اقدامات آتی برای پیشبرد 
مس��یر توس��عه آن است. 
جشنواره برند محبوب نیز 

از این قاعده کلی مس��تثنی نیس��ت و مسیر توسعه 
آتی خود را با طرح ریزی و پیشبرد برنامه های متنوع 
در جری��ان دارد. در این مقاله کوتاه بر آن هس��تم تا 
خالصه ای از برنامه های آتی این جشنواره را به اطالع 
برس��انم. یکی از مهمترین موضوعات جش��نواره برند 
محبوب، تکامل و توس��عه مدل نظرسنجی محبوبیت 
برند است. در سال های آتی بر آن هستیم با تعیین و 
ارزیابی شاخص های اختصاصی محبوبیت برند، بتوانیم 
در مشخص نمودن دالیل محبوبیت برندها بر اساس 

نظر مردم، گام مهمی برداریم.
موضوع مه��م و اولویت دار بعدی  توس��عه ابزارها و 
کانال های  نظرسنجی به منظور دستیابی به مشارکت 
بیشتر مصرف کنندگان در این نظرسنجی و همه گیر 
ش��دن آن در جامعه می باش��د ک��ه می تواند فضای 

محبوبیت برند را در جامعه تقویت نماید.
برنام��ه بعدی توس��عه کمپین های مش��ترک برند 
محبوب در مقطع نظرسنجی و نیز پس از اعالم نتایج 
می باشد تا با ایجاد یک فضای اطالع رسانی مناسب و 
مشترک، تمام برندهای محبوب منتخب مردم بتوانند 

از این فضا بهره مند شوند.
در نهایت تمرکز بر توسعه و ایجاد اولین ابزار جامع 
پایش برند در س��طح ملی در گروههای مختلف کاال/
خدمات مصرفی به منظور ارائه اطالعات ارزش��مند از 
دیدگاه مصرف کنندگان نس��بت به برندهای مختلف 
جه��ت تصمیم گیری های بهتر، از برنامه های اصلی 

دبیرخانه جشنواره است.
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کسب محبوبیت آخرین گام برای برندها نیست
محمد ناطق، رئیس شورای سیاستگذاری سومین 
جشنواره برند محبوب مصرف کنندگان، با تاکید 
بر این نکته که کسب محبوبیت آخرین گام برای 
برندها نیست،  افزود: برندها باید برنامه های مدون 
خود را برای توسعه رابطه عاطفی با هواداران شان 
به اجرا بگذارند و با ایجاد و پایه گذاری ارزش های 
مش��ترک میان برند و مصرف کنندگان، به ایجاد 
زمینه گفتگو و صحبت در رابطه با برند در جوامع 

مصرف کنندگان دست یابند. 
ویبه فضای پس از برجام اش��اره کرد و افزودد: 
ش��رکتهایی که به موض��وع برندینگ به صورت 
حرفه ای نپردازند، در بازار رقابتی پس از برجام و 
با حضور رقبای مطرح بین المللی متضرر خواهند 
شد. وی با اشاره به اینکه جشنواره برند محبوب 

مصرف کنندگان با توجه به نظر مخاطبان،  در تالش است اینکار محقق شود،  گفت: برندهای 
ق��وی و محبوب در ذهن و قلب ه��واداران باقی می مانند. وی در ادامه گفت: محبوبیت برند 
ی��ک اب��زار رقابتی برای ایجاد تصویر مثبت و یک جای��گاه منحصربفرد و غیر قابل تقلید در 

بازار است.

مبنای محبوبیت در جشنواره، آرای مردم است
جعفر اسدی، رئیس کمیته اجرایی جشنواره برند 
محبوب با تأکید بر رعایت امانتداری در آرای مردمی 
گفت: آرای اخذ شده مبنای محبوبیت برندها بوده و 
بی هیچ کم و کاست و از طریق کانالهای مختلف به 
اطالع عموم خواهد رسید. وی اشاره کرد: در این نظر 
سنجی گسترده که از 20 آبان سال 94 تا 25اسفند 
94 ادامه داشت، 354791 رای مردمی در 88 گروه 
کاال و خدمات اخذ گردید که مبنای معرفی برندهای 

محبوب در سال 1395 قرار گرفته است.
وی اف��زود: مأمویت ش��رکت فن��اوران نواندیش 
ویژن صرفاً برگزاری یک رویداد نیس��ت و به دنبال 
ایجاد فرهنگ توجه به مش��تری و خواسته های آن 
در راس��تای اس��تمرار محبوبیت برندها در جامعه 

می باشد. اسدی گفت: در همین راستا گزارش های جامعی از محبوبیت برندها در ابعاد مختلف 
جمعیت ش��ناختی در نتیجه این نظرس��نجی اس��تخراج شده اس��ت که در اختیار برندها قرار 
خواهد گرفت تا تصویر بهتری از وضعیت خود از ابعاد مختلف نس��بت به رقبا کس��ب کرده و 
در برنامه های آتی جهت توسعه کسب و کار و ارتقاء جایگاه برند خود در ذهن مردم و کسب 

محبوبیت، مورد استفاده قرار دهند.

ایران در مرحله رشد صنعت برندینگ قرار دارد
محمود محمدیان،  رئیس کمیته علمی سومین 
جشنواره برند محبوب مصرف کنندگان در مراسم 
اعطای جوایز برندهای منتخب با اش��اره به اینکه 
در مرحله رشد برندینگ در ایران قرار داریم،  گفت: 
در جهان،  برند مدل و چارچوب مشخصی دارد که 
در ایران در حال رس��یدن به آن هستیم. در دنیا 
برند محبوب سنجیده می شود و بر روی محبوبیت 

برندها نیز کارهای زیادی انجام شده است.
محمدیان گفت: نکته مه��م در انتخاب برندها 
در این جشنواره این است که انتخاب ها براساس 
واقعیت و با توجه به امانتداری نسبت به آرای مردم 
اس��ت که این امر خود منجر به ارتقای برندهای 

ایرانی خواهد شد.
رئیس کمیته علمی جشنواره در ادامه گفت: در 

ایران از خطاهای کوچک برندهای ایرانی نمی گذریم که این جفا در حق همه جامعه است زیرا 
با تخریب برند ایرانی،  همه متضرر می شوند و احساس حقارت در جامعه ایجاد خواهد شد که 
جلوی پیشرفت را می گیرد. وی افزود: ایرانیان در سال های اخیر برندهایی را ایجاد کرده اند که 

قدرت رقابت در عرصه های بین المللی دارند.

لزوم تحول در تکنیک ها برای تاثیرگذاری بر مصرف کنندگان
ش��هریار ش��فیعی، عضو کمیته علمی سومین 
جش��نواره برند محبوب مص��رف کنندگان ضمن 
اشاره به تالش های انجام شده در زمینه برندسازی 
در 15 س��ال گذش��ته گف��ت: بخ��ش بزرگی از 
تصمیم��ات هر انس��انی ب��ا توجه به احساس��ات 
وی گرفت��ه می ش��ود بنابرای��ن توجه ب��ه عالقه 
مصرف کنندگان و ایجاد محبوبیت در برندها سبب 

انتخاب برند مورد نظر خواهد شد.
ش��فیعی اولین مرحله برندسازی را دیده شدن 
دانس��ت و ادامه داد: توجه به جزئیات برای دیده 
ش��دن از س��وی مصرف کنن��دگان از راهکارهای 
اساس��ی در این بخش اس��ت. عضو کمیته علمی 
جش��نواره ادامه داد: در حوزه برندسازی، کارهای 

عام المنفعه در انجام مسئولیت های اجتماعی، صدقه نیست بلکه برنامه ای برای کسب محبوبیت 
به شمار می رود.

وی معضل اصلی در برند سازی را تکرار یک تکنیک مشخص عنوان کرد و افزود: تکرار زیاد 
باعث بی اثر ش��دن آن می ش��ود، بنابراین برای تاثیر بیشتر بر مصرف کنندگان باید تکنیک ها 

تحول پیدا کنند و توسعه یابند.

نقش فعال روابط عمومی ها در برند سازی محصوالت شرکت ها
س��ید غالمرضا کاظمی دین��ان،  رئیس انجمن 
روابط عمومی ایران،  در سخنرانی خود طی سومین 
جشنواره برند محبوب مصرف کنندگان، به نقش 
فعال روابط عمومی ها در برندسازی سازمان اشاره 
کرد و گفت: روابط عمومی یک سازمان باید بتواند 
منافع س��ازمان و مصرف کنندگان را تامین کند و 
به مسئولیت های اجتماعی سازمان نیز توجه ویژه 

داشته باشد.
کاظم��ی دینان افزود: برندس��ازی س��ازمان یا 
محص��والت می توان��د با کمک رواب��ط عمومی با 
س��رعت بیشتری انجام ش��ود زیرا روابط عمومی 
می تواند با اطالع رس��انی درست به درون و برون 
از س��ازمان فهم مش��ترکی را ب��رای هر دو طرف 

فراهم آورد.
وی ادامه داد: توجه به انتقادات مصرف کنندگان سبب اعتماد بیشتر مشتریان خواهد شد و 

همراه با محبوبیت بیشتر برند،  سودآوری باالتری را نیز همراه خواهد آورد. 
مشاور رئیس کل بانک مرکزی گفت: توجه به مسئولیت های اجتماعی در یک شرکت محبوبیت 

بیشتری را برای شرکت،  سازمان و برند همراه خواهد آورد.

محبوبیت برندها در گرو عمل به مسئولیت های اجتماعی است
فاطمه دانشور،  عضو اتاق بازرگانی ایران و عضو 
شورای ش��هر تهران، در س��ومین جشنواره برند 
محبوب مصرف کنندگان، توجه به مسئولیت های 
اجتماعی از سوی شرکت ها را در محبوبیت آنها 
بسیار مهم دانس��ت و گفت: تولید ثروت در کنار 
رعایت کدهای اخالقی و کس��ب و کار مسئوالنه 
سبب می شود تا در هر شرایطی، به اصول اخالقی 

پایبند باشیم.
وی با اش��اره اینکه،  مفهوم مسئولیت اجتماعی 
در دنی��ا قدمتی 30 س��اله دارد،  اف��زود: در ایران 
توجه به این امر جدید اس��ت و چند س��ال پیش 
کمیس��یون مسئولیت اجتماعی در اتاق بازرگانی 

تشکیل شده است.
عضو ش��ورای ش��هر تهران ادامه داد: شناسایی 

چالش ه��ای اجتماعی و رف��ع آن ها عالوه بر جلوگیری از بحران های اجتماعی،  به ایجاد ارزش 
مشترک بین بنگاه و جامعه پیرامونی کمک می کند.

دانش��ور گفت: با این نگاه،  ارزش های بازار تنها ارزش مالی نیس��ت و توجه به اجتماع را نیز 
شامل می شود.
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س��ومین دوره جش��نواره برند محبوب با تجربه دوساله خود در 11 مرداد سال 95 برگزار گردید. 
دیدگاه منحصر به فرد این جش��نواره در جمع آوری نظرات مصرف کنندگان و اس��تفاده از نتایج این 
نظرسنجی، برای مشخص کردن برترین برندها از دید مصرف کنندگان، حرکتی نو را در بازار برندینگ 
ایجاد نموده اس��ت. در این جش��نواره، از مدل مبتنی بر نظرسنجی گسترده مردمی برای شناسایی 
میزان هواداری مصرف کنندگان در هر یک از گروههای کاال/خدمات اس��تفاده ش��ده است تا ضمن 
ایجاد زمینه مش��ارکت گس��ترده مصرف کنندگان در این نظرسنجی، بتوان ارزیابی قابل اعتمادی از 
طیف گسترده برندهای فعال در گروههای مختلف کاال/خدمات به دست آورد. بدیهی است با توجه 
به یکس��ان بودن جامعه نظرس��نجی، برندهای دارای باالترین آرا در هر گروه کاال/خدمات به عنوان 
برند برتر از نظر شاخص محبوبیت نزد مصرف کنندگان معرفی می گردند که بر اساس رای مستقیم 
مردمی نیز انتخاب می ش��وند. در نهایت به محبوب ترین برندها از نظر مردم، تندیس برند محبوب 
اه��دا می گردد. ضمناً به منظور تقدی��ر از تالش صنعتگران ایرانی، در گروههایی که برنده یک برند 

خارجی باش��د، به برند ایرانی که باالترین رای را در میان برندهای ایرانی هم گروه کس��ب نماید، 
تندیس زرین برند محبوب ایرانی اعطا می شود.

در این جشنواره از ابتدا قرار بود نقش مصرف کنندگان پررنگتر شده و اهمیت و جایگاه آن در بازار 
تقویت شود. نابراین برنامه تقدیر از هواداران به عنوان یک اقدام فرهنگی نمادین در راس برنامه ها 
قرار گرفته و با اهدای جوایزی، از هواداران برندهای محبوب طی مراس��م تقدیر به عمل می آید که 

در سال جاری نیز این اقدام همچون سالهای گذشته به انجام رسید.
این جش��نواره با کس��ب تجربه در دو دوره قبلی، مش��اوره و راهنمایی مدیران شرکت ها و کمک 
اس��تادان مجرب قصد دارد ش��اخص محبوبیت برند را با پش��توانه قوی ای که از مصرف کنندگان به 
همراه دارد، به عنوان یک شاخص رقابتی مهم در بازار معرفی و در ذهن مصرف کنندگان ثبت نماید 
و با این اقدام، جایگاه برندهایی که اهمیت بیش��تری به مصرف کنندگان داده و توانس��ته اند نظرات 

آنها را در سطح باالتری جلب نمایند، ارتقا بخشد. 
نتایج حاصل از این نظرس��نجی، اطالعات ارزشمندی را در مورد میزان هواداری مصرف کنندگان 

از برنده��ای فع��ال در گروهه��ای مختلف کاالیی ارائ��ه می نماید. به عبارتی در این نظرس��نجی، با 
مقایس��ه میزان هواداری هر برند نس��بت به برندهای هم گروه، می توان به تحلیل های ارزشمندی از 
محبوبیت برندها در بازار دس��ت یافت. اهم گزارش هایی که در قالب این نظرس��نجی بزرگ توسعه 

داده شده اند عبارتند از:
• گزارش عالقمندی مصرف کنندگان به گروههای مختلف کاال/خدمات

• گزارش محبوبیت برند نسبت به برندهای هم گروه
• گزارش محبوبیت برند بر اس��اس مشخصه های جمعیت شناختی مصرف کنندگان شامل استان، 

بازه سنی، جنسیت و تحصیالت
کلیه برندهایی که در گروههای مختلف کاال/خدمات جش��نواره حضور داشته و تحت نظرسنجی 
قرار گرفته اند می توانند برای دسترس��ی و اس��تفاده از گزارش هایی مربوطه با دبیرخانه جش��نواره 
تماس گرفته و یا درخواس��ت خود را از طریق ایمیل info@irantopbrands.org به دبیرخانه 

ارسال نمایند.

مروری بر مدل اجرایی جشنواره برند محبوب

گزیده سخنان مدیران برندهای محبوب در قدردانی از هواداران

خوشحالیم که این فرصت در اختیار ما گذاشته شده است که بتوانیم برندمان را به مشتریان 
و طرفداران خود بشناسانیم. ما به دلیل تنوع محصوالت و خدمات پس از فروش خوب مان 
توانس��ته ایم جایگاه خوبی در میان هواداران و مش��تریان دست آوریم. امیدواریم همیشه 
در خدمت مشتریان عزیزمان باشیم و بتوانیم بهترین خدمات را با تولید ایرانی در اختیار 

مردم عزیزمان قرار دهیم.
محمد اخوان جم- مدیر فروش و صادرات شرکت اخوان

خوشحالم از اینکه بعد از چند سال تالش های ما نتیجه داد و تقدیر و تشکر می کنم از 
مردم عزیزمان که به ما رای دادند و به عنوان برند محبوب انتخاب نموده اند. امیدواریم 

بتوانیم با ارائه بهترین محصوالت پذیرای مردم خوب کشورمان باشیم. 
عباس عباس زاده- رئیس هیات مدیره شرکت زعفران بهرامن

به نظرم دلیل اینکه محصول پریل به عنوان برند محبوب ش��ناخته ش��ده این اس��ت که مشتریان 
همیشه کیفیت یکسان، خوب و همچنین عرضه به موقع این محصول را داشته اند. این همایش از 
همایش های نادری است که ما در آن شرکت می کنیم. دلیل آن هم این است که رای آن رای مردم 
بوده و این مشتریان هستند که ما را انتخاب می کنند. از این بابت خوشحالیم و از تمامی هواداران مان 

که برند پریل و پرسیل را  مفتخر به دریافت جایزه برند محبوب کرده اند، متشکریم.
حمزه شهیدی- مشاور مدیرعامل شرکت هنکل پاکوش

ابتدا الزم مي دانم از طرف خود و به نمایندگي از اعضاي هیات مدیره و کلیه تالش��گران ش��رکت رنگ الوان از 
مردم و به خصوص اشخاصي که به ما اعتماد کردند و با لطف و محبت از میان دیگر برندها به الوان راي داده اند، 
تشکر نمایم. تصور مي کنم امروز مردم به خوبي مي توانند بهترین داور باشند و درباره کیفیت محصوالت مختلف 
نظ��ر دهند. صادقان��ه مي گویم که نظر باارزش مردم در انتخاب برند ال��وان ضمن ایجاد دلگرمي در میان همه 
کارکنان موجب خواهد شد با احساس مسئولیت بیشتر براي حفظ این جایگاه با ارزش، بیش از پیش کیفیت 

در تولیدات را سرلوحه کار و تالش خود قرار دهیم. 
مجتبی علی خانزاده- عضو هیات مدیره شرکت تعاوني رنگ و رزین الوان

چین چین برندی اس��ت که بیش از 50 س��ال قدمت داش��ته و چه قبل و چه بعد از انقالب 
مورد توجه مصرف کنندگان بوده است. در اینجا الزم است از کلیه کشاورزان گوجه کار ایرانی 
قدردانی کنم که با کاش��ت محصوالت خوب ش��ان ما را در تولید رب گوجه فرنگی با کیفیت 
ی��اری می نماین��د. در پایان از یکایک هواداران مان که ما را ب��ه عنوان برند محبوب انتخاب 

نموده اند تشکر و قدردانی می کنم.
احمد شیرانی- مدیر عامل شرکت آریا ملل زرین

گلبافت دارای 47 سال سابقه تولید در محصوالت خانگی مانند پتوی گلبافت است که 
نام آن در سطح کشور برای همه مردم آشنا است. گلبافت با قدمت و کیفیت مورد توجه 
مردم قرار گرفته است و از تمامی هواداران عزیزی که به ما رای داده اند و گلبافت را به 

عنوان برند محبوب مصرف کنندگان انتخاب کرده اند، قدردانی می کنیم.
احمد گرشاسبی- مدیرعامل و عضو هیات مدیره گروه صنعتی گلبافت

به عنوان برند محبوب کشور در حوزه بیمه های خصوصی در این همایش حضور یافتیم و 
از هواداران شرکت معظم بیمه پارسیان تشکر می کنم که ما را مورد الطاف خودشان قرار 
داده اند و با انتخاب شرکت بیمه پارسیان به عنوان برند محبوب ما را یاری فرموده اند. از 

این انتخاب بی نهایت سپاسگزارم و صمیمانه تشکر و قدردانی می کنم.
مهدی عزیزی ها- مدیر روابط عمومی و امور بین الملل بیمه پارسیان

تش��کر می کنم از تمامی مصرف کنندگان محصوالت طبیعت که این رای را به ما داده اند 
و م��ا را انتخ��اب کرده اند. همچنان با قدرت تمام بر کیفی��ت و تعهدمان بر تولید بهترین 
محص��والت ادام��ه خواهیم داد. خود را متعهد می دانیم که پ��س از دریافت این جایزه نیز 
همچن��ان بر قول خودمان مبنی ب��ر تولید بهترین محصوالت با برندهای طبیعت و هایلی 

ایستاده و همراه خوبی برای شما باشیم. 
محسن صنعتی- مدیر بازاریابی شرکت طبیعت سبز میهن

تشکر می کنم از مصرف کنندگان و میهمانانی که به ما به عنوان برند محبوب شان 
رای داده ان��د و م��ا را به عنوان هتلی که می تواند به آنها خدمات خوبی ارائه دهد 
انتخاب کرده اند. امیدواریم در س��ال های بعد نیز بتوانیم خدمتگزار بهتری برای 

میهمانان عزیزمان در هتل داریوش باشیم. 
گیل عرب- معاون مدیر کل هتل بزرگ داریوش

خوشحالم از اینکه در سال 95 نیز ما برند محبوب شده ایم و از اینکه به ما رای داده اید تشکر 
می کنم. با این رای که ما را مسئول کردید که در آینده و آینده های دور نیز بر سعی و تالش مان 
 مبنی بر افزایش کیفیت محصوالت مان بیفزاییم و بیش از پیش در خدمت مصرف کننده عزیز

باشیم.
آل رضا-مدیر شرکت پخش نادری

سپاسگزاری می کنم از تمام کسانی که بیمه ما را به عنوان برند محبوب انتخاب 
نموده اند. این وظیفه شرکت بیمه ما را دوچندان می کند. اعتقاد راسخی به ارائه 
خدمات مناس��ب به مصرف کنندگان مان داریم و هدف مان این است که بتوانیم 

خدمتگذار صدیق و خوبی بوده و در هر شرایطی در کنار شما باشیم.
امیرحسین قربانی- معاون شبکه فروش و توسعه بازار شرکت بیمه ما

در اینجا حضور یافتیم تا اوالً از تمامی طرفداران مان که قوت قلب ما هستند تشکر کنیم. 
کیفیت خوب محصوالت مان را مدیون تشویق های مردمانی می دانیم که به ما اعتماد 
کرده و هنرمان را ارج نهاده اند. امیدواریم در آینده نیز طرح های بهتری ارائه دهیم که 

بتوانیم مورد پسند کلیه کسانی که خواهان طال و جواهر خوب هستند بشویم.
مجتبی صرافان- مدیرعامل شرکت محک زرین

به عنوان نماینده پارس حیات، از همه مادران ایرانی تش��کر می کنم که در مدت زمان 
اندک��ی ک��ه در ایران فعالیت داریم ما را به عنوان برند محبوب ش��ان انتخاب نموده اند. 
حتماً تالش خواهیم نمود که این موفقیت مان را در سال های آینده نیز داشته باشیم. با 
تعهدی که داریم تمام سعی مان را خواهیم کرد که با نوآوری ها و توجه به نیاز مادران، 

این موفقیت را همچنان ادامه دهیم. 
حسن اوگور- مدیرعامل پارس حیات

از تمامی طرفداران و مشتریانی که به خدمات و کیفیت کار ما رای مثبت داده اند، تقدیر 
و تش��کر می کنم. بانک ملت همیشه س��عی نموده است قبل از ارائه خدمات، نیاز و خواسته 
مش��تری را شناس��ایی کرده و در زمان مقتضی خدمات و محصوالت بانکی حرفه ای را ارائه 
نماید. به مش��تریان خوب مان این وعده را می دهیم ک��ه انتخاب مان در دوره های بعدی نیز 

تداوم پیدا کرده و رضایت آنها را بیش از پیش داشته باشیم.
علیرضا بیجار- معاون اداره کل بازاریابی بانک ملت

از اینکه انتخاب شده ایم بسیار هیجان زده و خوشحالیم. محصولی تولید نموده ایم 
که مورد توجه و اس��تقبال مصرف کنندگان قرار گرفته اس��ت. این انتخاب ما را 
مصمم تر و مسئولیت پذیرتر می کند که این روند را ادامه دهیم. امیدوارم در آینده 

نیز بتوانیم نشان دهیم قدردان محبت شما مصرف کنندگان گرامی هستیم.
بابک امیدوار- مدیرعامل پوشاك کودك و نوزاد آدمک

انتخاب مان به عنوان برند محبوب را ارج می نهیم و این ما را برای تولید محصوالت 
باکیفیت ت��ر دلگرم و متعهدتر می نماید. به عنوان عضو کوچکی از خانواده بزرگ 
چینی زرین بس��یار خرس��ندم که توانس��تیم ای��ن محبوبی��ت را در دل و ذهن 

مصرف کننده ایرانی داشته باشیم و امیدوارم این روند برای همیشه ادامه یابد.
توکلیان- مدیر صادرات شرکت چینی زرین ایران

خوش��حالم از این که افتخار این را داریم که به عنوان برند محبوب مبلمان اتاق 
کودک و نوجوان از طرف مصرف کنندگان انتخاب شویم. تشکر می کنم از تمامی 
مصرف کنندگان عزیزمان که ما را حمایت کرده و مورد لطف خود قرار داده و با 

رای ارزشمندشان این افتخار را نصیب شرکت آپادانا نموده اند.
سیروس کشاورز- مدیرعامل شرکت آپادانا


