
Total Solution Steps 
Overview

Branded SMP Steps: 
 
{1} As is 
Self Analysis {7P analysis} 
Audience Analysis {Quant. & Qual. Researches, Customer Insight} 
Environment Analysis {Macro: GPESTEL, Micro: Industry & Competitors Analysis} 

{2} To Be 
MVV in Marketing 
Brand Identity & Persona 
Goal Setting {+Objectives & Targets} 
Market STP 

{3} Gap Analysis 
Creative Strategy 
Scenario Planning 
IMC / IBC Campaign (5M+C)

متدولوژي نوین برنامه استراتژیک بازاریابی / کسب و کار 
[با تمرکز بر حوزه خدمات حرفه اي] 

بیش از 40 سـال اسـت که داشـتن بـرنـامـه بـازاریابی یا کسب و کار [Business / Marketing Plan]، بـدون 
در نـظر گـرفـتن فـرهـنگ سـازمـان و هـویت بـرنـد بی معنی اسـت و یک بـرنـامـه نـاقـص مـحسوب می شـود. بـرنـامـه 
بـازاریابی مـوجـب تـوسـعه مـنابـع مـالی سـازمـان می شـود امـا هـمواره بـاید در راسـتاي اسـتراتـژي هـاي سـازمـان بـاشـد و در 
عین حـال نـباید بـه هـر قیمتی بـه ویژه زیر پـاگـذاشـتن ارزش هـا، هـویت و فـرهـنگ بـرنـد، صـرفـا اهـداف مـالی و فـروش را 

دنبال کند.  
در این راسـتا گـروه بـانیک عـلاوه بـر ارائـه راهکارهـاي جـامـع در راهـبري کسب و کار، بـراي مـدیرانی که تـمرکز بـر 
تـدوین و اجـراي بـرنـامـه بـازاریابی دارنـد، سـالـهاسـت مـتدولـوژي اخـتصاصی خـود را بـر مـبناي یک نـسخه ارتـقایافـته از 
مـدل هـاي بـرنـامـه اسـتراتـژیک بـازاریابی [Strategic Marketing Plan {SMP}] بـراي این سـازمـانـها بـه کار 

[Branded SMP] .گرفته است که روح حاکم بر برند و سازمان را نیز در آن لحاظ می کند

چکیده پنج فاز اصلی: 
 [As is] [1] وضعیت موجود سازمان / برند / محصول

 [To Be] [2] وضعیت مطلوب سازمان / برند / محصول
 [Gap Analysis] [3] تحلیل شکاف بین وضعیت موجود و مطلوب

 [Action Plan] [4] تدوین برنامه اجرایی
[EMEA] [5] اجرا، پایش، ارزیابی، نظارت
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{4} Action Plan 
5M+C Execution (objective, budgeting,...) 
Launch Plan 
WBS & Time Schedule 
Team Building 

{5} EMEA 
Execution: Shot! 
Monitoring 
Evaluation 
Audit


