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  یشی کسب سود و درآمد مناسب و پ شتر، ی ب شرفت ی جهت پ یهر کسب و کار 

منحصر   دیشعار با   نی مناسب دارد. ا یغاتی شعار تبل  کی به  ازیخود ن ی گرفتن از رقبا

  ی و صراحت معرف ی باشد و کسب و کار مورد نظر را به درست  ای به فرد، جذاب و گو

در   یکار  شرفت یشدن و پ ده ید شتر یو به دنبال ب د یکند. اگر مشاور امالک هست

 .است ی شما کامال ضرور   یامالک برا یغاتیداشتن شعار تبل  د،یهست نهیزم  ن یا

  ی امشاور امالک اصال کار ساده ی واقع برخالف تصور همگان، انتخاب شعار برا  در 

حال جذاب باشد تا در ذهن مخاطبان   ن یکوتاه و در ع د یبا ی . شعار امالکستین

نمونه   20از   ش ی امالک ]ب   ی غات ی شعار تبل 

 جذاب[ 
 تیم تحریریه اقیانوس آبی 
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که در   دی ری را در نظر بگ ی ادیموارد ز دی امالک، با ی غاتیبماند. در انتخاب شعار تبل

مطلب از   نی پرداخت. پس تا انتها با ا می هواانتخاب آن خ به نحوه  لی ادامه به تفص

 .دیهمراه باش  یآب انوس یاق غات ی و تبل یابیحوزه بازار 

 

 امالک  نیمشاور یغاتیز انتخاب شعار تبلا هدف

مشاور   ا یکه آ دیسوال را مطرح کن ن ی ا دی امالک ابتدا با  یغاتیانتخاب شعار تبل  ی برا

هدف    دیسوال با   نی پاسخ به ا یبرا ر؟ ی خ ای دارد  ازی امالک من به شعار امالک ن

که هدف شما از   د یبدان ی به درست د ی. بادیکن ن ییکسب و کار خود را کامال تع 

 .ستیانتخاب شعار مشاور امالک چ

دارد که   یخاص یژگیو  ا یو   کندیارائه م انی به مشتر ی اژهیامالک شما خدمات و   اگر

امالک داشته   یغات یشعار تبل  د یکنند حتما با دایپ یمردم از آن آگاه د یخواهیم

که   یخدمات ا ی دارند و   یکاف ییکه مردم با عملکرد شما آشنا  ی . اما در صورتدیباش

سطح شهر است،    ی هایامالک ر ی مشابه با سا شود یدر امالک شما به مردم ارائه م

 .ندارد یامالک شما ضرورت ی انتخاب شعار برا

  یامالک متعدد  نی مشاور نی بودن و مطرح شدن در ب شرو یخاص بودن، پ یبرا  اما

از   ی . هدف اصلدیامالک داشته باش   یغاتی شعار تبل  د یکه در شهر شما وجود دارد، با

کسب و   ن یشما در ا   شرفت یامالک، مطرح شدن و پ ن یمشاور ی غاتیانتخاب شعار تبل

 .متعددتان است  ی رقبا  ان یکار و در م
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 گذار ریامالک جذاب و تاث یغاتیشعار تبل یهای ژگیو

 

 ی ماندن   ادی ساده، کوتاه و به  .1

شعار    ی برا ماند؛یشعار امالک در ذهن مخاطب نم  یبرا یجمالت طوالنآنجا که  از

و   ده یچی. جمالت پ  د یکوتاه و ساده انتخاب کن یجمله ک ی خود حتما  ی امالک  یغاتیتبل

بلکه؛ در اذهان    کنندیشعار شما ناموفق عمل م  ینه تنها در معرف یسخت و طوالن

 .مانندینم  زین

ساده و    ار یکوتاه و بس  ی جمله کی امالک خود را به صورت  یبرا ی غاتیشعار تبل  پس

 .دیمخاطب انتخاب کن یقابل درک برا

 

 ی خدمات خاص امالک شما به مشتر  ی معرف  .2
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به مخاطب ارائه   یخدمات خاص  د یبودن در خدمات مشاور امالک حتما با  شرویپ ی برا

ک خود را از  امال کندیخدمات خاص به شما کمک م ی. متفاوت بودن و عرضهدیکن

در   لر ی. المر و دیها و هزاران مشاور امالک موجود در بازار رقابت، باال بکشده  نیب

نه   د یکباب را بفروش  یبو د ی: شما باد یگویدارد. او م یمعروف یجمله نهیزم  ن یا

مشاور امالک خود    غ یتبل  یبرا ز یاست که شما ن  یبدان معن نی خود کباب را! ا نکهیا

شعار    قت؛ی. در حقدیکن یساز برجسته ان ی مشتر ی امالک خود را برا ت ی مز د یبا

و رغبت مخاطب را بر   لی و تما کندیکباب عمل م یمانند بو ز یمناسب ن  یامالک

 .زدیانگیم

 

خدمات امالک   ،یدرست و اصول یغاتیتبل ن یکمپ ک ی شعار مناسب به همراه  داشتن 

که   د ی. البته توجه داشته باش کندیم داریرا ب  یمشتر ی درون  ل یو م ی شما را معرف

قابل اجرا باشد و    تان یکه برا  د یخود انتخاب کن ن ی کمپ یرا برا  یخدمات و شعار 

را   ی مشتر یصورت اعتماد و وفادار  ن یا  ری . چرا که در غدییایاز پس آن برب  د یبتوان

 .داد  د یاز دست خواه  زین

 امالک  ی غات یامالک شما در شعار تبل  ز ینشان دادن وجه تما  .3

مشاور امالک شما نسبت   د،یاهمشاور امالک خود انتخاب کرد  ی اگر شعار برا  عتایطب

  ک یحضور  تواند یم زی وجه تما نی دارد. ا  یری چشمگ ز ی وجه تما تان یرقبا  ری به سا

ملک مورد نظر باشد.   د یکردن و خر دای تا زمان پ  دار ی در کنار خر ی شگیمشاور هم

را به مخاطب    زیوجه تما  ن یا  د یحتما با  دیکنیامالک خود انتخاب م ی که برا یشعار 

 .نشان دهد

 

کند، بلکه   دا یشما را پ  زی بگردد و وجه تما یباشد که مشتر یابه گونه د یشما نبا کار

  ب یها و صدها رق امالک خود را با ده ز یوجه تما رکانهی و ز  ف یظر ار ی بس  یبه طرز  د یبا
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  ن ی. واضح است که ادیاور ی آن را به زبان ب  مایمستق آنکهیب دی امالک خود نشان ده

 .است  ریپذ امالک امکان  یغاتیشعار تبل ق یکار از طر

در صنعت   ش یها پ. سالکندیم یادیموضوع کمک ز  نی ساده به درک بهتر ا یمثال

  یرقبا کارخانه  ن یاز ا  یکیوجود داشتند.  یرانیا  ب یدو رق رانیدر ا  ی لوازم خانگ

شعار    ک یخود از  ز ی نشان دادن وجه تما  یبود. ارج برا ش یآزما  ی گریارج و د 

باال بردن کار    یهم برا ب یم رقاس   از استفاده کرد و در آن  رکانهی ز   ار ی بس  یغاتیتبل

  یغاتیاستفاده کرد. شعار تبل رکانه ی ز   ار یبس یبه شکل  بی رق  دنیکش ن یی خود و پا

 !است  نی ثابت کرد، ارج بهتر ش ی بود: آزما  نی ارج ا

نسبت   زی ن یخاص  ی و برتر د یستی امالک خود ن ز یبه دنبال نشان دادن وجه تما اگر

  ی غاتیکردن شعار تبل دایوقت خود را صرف پ ست ی ن یاز ین د،ی امالک ندار   ری به سا

  ی لوکس در جا ی شدن مثال دفتر دهیو بهتر د  غ یتبل  یبرا دی توانیو م د یامالک کن

 .دیاجاره کن ی مناسب و خوب

 

 ی انتقال حس مثبت در رابطه با برند شما به مشتر  .4

ن  داشته باشد، نه تنها در آ یبه خدمات و برند شما حس خوب و مثبت ی مشتر اگر

حس خوب و   ل یبه دل زی بلکه بعدها ن کندیلحظه از خدمات شما استفاده م

  ی . براکندیسما دارند از خدمات امالک شما استفاده مa که به یاحساسات مثبت

با   ،یمشتر حساسات ا  شتری کردن ب ر یمخاطب و درگ شتری فروش، جذب ب  شی افزا

  یکمتر یهاکار خود با چالش امالک مناسب در ادامه  یغاتیشعار تبل  ک یاستفاده از 

 .شد  د یروبرو خواه شتر یجذب مخاطب و فروش ب ی برا

که به فکر   ی امالک ن یمشاور ی امالک برا ی غاتیکه انتخاب شعار تبل د یکن توجه

و   شروی پ یاست. شما برا ی کسب و کار خود هستند ضرور  عی و رشد سر شرفت یپ
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ساده و    یشهر خود، به شعار   ا یامالک و در منطقه و   نی مشاور   نی بودن در ب نی بهتر

 .دی دار  ازی در کنار آن ن  یلوگو حرفه ا یطراح  نی و هم چن ایگو

 مشاور امالک  یغاتیشعار تبل  نمونه

و   دنیتمام احساسات مخاطب در موقع د د یامالک، با  یغاتیانتخاب شعار تبل هنگام

نقل مکان    ی. مثال اضطراب و استرس براد ی ری خواندن شعار امالک خود را در نظر بگ

در    دیبا  ز یرا ن  یآرامش و راحت  د،یام جان،یه ن؛ی همچن د،یاجاره خانه جد ا ی  دیو خر 

استرس و   د یامالک شما با ی شده برا  انتخاب امالک   یغاتی. شعار تبلدی ری نظر بگ

 .کند جادیدر او ا  یهمدل  ی برده و نوع نی را از ب ی ترس مشتر

از امالک معروف شعار مخصوص به خود را دارند، مثل شعار امالک داماک:   ی ار یبس

شما با انتخاب    شتریب  ییآشنا  ی. براات”یجزئ نی زتری و توجه به ر   یاصول ی“طراح

  ن ی. امیا امالک را آورده یغاتیشعار مناسب امالک، در ادامه چند نمونه شعار تبل

کردن از نمونه    ی اند و کپآورده شده  ن گرفت ده یو ا یی آشنا  یها صرفا برانمونه

 .کندیشما نم شرفت یبه پ یشعار مشاور امالک کمک

 

 ما  ی هیشما، سرما اعتماد  .1

 دار شدنخوب خانه حس .2

 مطمئن یگذار هی سرما  کی .3

 خوب، هنر است   انتخاب .4

 د یکن دایدنج خود را پ یگوشه .5

 د یخود را از ما بخواه یی ای رو  یخانه .6

 کن  یزندگ ی که دوست دار  ییجا .7

 رسند یبه خانه م اهای رو  نجا،یا .8

 یامالک واقع  ،یافراد واقع  ،یواقع ی اهای رو .9
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 حرکت هوشمندانه  کی .10

 ی جهان یدسترس ،یمحل دانش  .11

 دهد یم رییرا تغ  زی همه چ خانه، .12

 حرکت هوشمندانه  کی .13

 بر اساس توان شما و هنر ما   انتخاب .14

 که در ذهن شماست  ی زیچ  همان .15

 م یشی اندیشما م  ازی ن ن یبه تأم ما .16

 شهر، داخل شهر، اطراف شهر   مرکز .17

 خاص  یهاقهی سل  یخاص برا امالک .18

 در صنعت  شرو یپ .19

 ی تخصص یمطمئن به همراه مشاوره ی گذار هیسرما .20

 .می هست یزندگ  یدهنده ر ییتغ ما .21
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 مشاور امالک  غیتبل متن

  ن یبا خواندن ا  دی توانیم د،یمشاور امالک هست غی تبل یبرا با یبه دنبال متن ز  اگر

 :دیر یبگ  دهیمشاور امالک، ا غ یتبل  یبرا بای شعار تبلیغاتی متن ز 

 

کرده و   ی دار یسرعت ممکن، امالک خود را با مشاوره امالک ما خر  ن یاالتر ب  با •

با شماره تلفن درج شده در   شتر یکسب اطالعات ب  ی. برادیبه فروش برسان  ای

 .دییتماس حاصل فرما یآگه

  ای مخصوص خاص پسندان که به دنبال ملک و  ونی امالک دنج و اوکاز  فروش  •

و   دی و فروش امالک خود را به ما بسپار  د ی. خرگردندیم  ک یامالک خاص و ش 

 .دیخود نقل مکان کن یبا آرامش به خانه

  نی تریعال با  … ی محدوده در  …لوکس به تعداد  یمسکون ی واحدها فروش  •

امالک ما    نی ممکن توسط مشاور   متیق ن یتر ممکن و با نازل ی امکانات رفاه

 .ردیپذیصورت م

است   ز ی عز انیخدمت شما همشهر   در  ،یمسکون یمنطقه  ن ی ما در بهتر امالک •

شما    یبرا مت یق  ن یرا با نازلتر   یتجار   ای و   یادار  ،یملک مسکون ن ی تا بهتر

حتما با ما تماس   د،یکند. اگر به دنبال ملک مناسب خود هست ی دار یخر

 .دیریبگ

و فروش ملک در   دی خر  ینهیزم  در   تجربه  سال … از   شی امالک ما با ب  مشاور  •

  ای  د یجهت خر دی محترم دعوت نما یمنطقه، مفتخر است که از شما خواننده

 .دی ری خود با ما تماس بگ  ن ی زم ا یفروش ملک  

را در    ری نظیب ی و فروش  د یاز خر  بایماندگار و ز  یاامالک ما، خاطره  مشاور  •

سود از    نیفروش ملک از شما و تضم  ای و  دی ذهن شما ثبت خواهد کرد. خر

 .دییو با کارشناسان ما تماس حاصل نما  دیتلفن خود را بردار  ستیا. کافم

https://oghyanooseabi.com/?utm_source=oghyanooseabi&utm_medium=pdf&utm_campaign=pdf+uri&utm_content=pdf+link&utm_term=oghyanooseabi.com


 

 .دی سر بزن    اقیانوس آبیما، حتما به    ی ها مقاله    ر یسا   ده مشاه   یبرا 

 مشاور امالک   ی غات ی استفاده از متن تبل  ی ها راه 

به   ی غاتیتبل یاز انواع روش ها  دیتوان  یامالک را م یبایز  ینمونه شعارها ن یا

 :دیکن یمخاطب خود اطالع رسان

 

  یبرا یغات یتبل امکیبه صورت پ تواندیامالک م یغات یمتن شعار تبل ن یا .1

  ی ارسال شود. برا  یافراد ناشناس به صورت تصادف  ای و  یمیقد ان ی مشتر

و   دی ریانبوه کمک بگ   یغاتیتبل امکیارسال پ  یهااز سامانه  دی توانیکار م ن یا

 .دیهدف ارسال کن  ی جامعه  یمتن را برا

ارتباط    یهاامالک، رسانه یغاتیاستفاده از شعار تبل  یهاراه ن ی از ا  گرید یکی .2

 و  ونیزی مانند تلو یو سنت میمستق

مؤثر   ار یبس ی ونیزی تلو  غاتیامالک در تبل ی غاتیاستفاده از متن تبل  نیهمچن .3

  ی در سطح زی کار، برند شما را ن  نی . ا رسدیم یادیاست و به گوش مخاطبان ز 

 .کند یگسترده مطرح م

در   تیاست. با فعال  امنستاگریمانند تلگرام و ا یمجاز  ی فضا گر ی د روش  .4

به   یشتریهستند، اعتماد ب ی مجاز  ی که کابران فضا یانیمشتر ،یمجاز  یفضا

را جذب   ی شتریب  انی مشتر قیطر  ن یاز ا   دیتوانیکرده و م دا یامالک شما پ

 .دیکن

مشاور امالک را بر   غاتیمتن تبل تواندیاست. شما م  ی غاتیتبل یلبوردهایب .5

از شهر نصب کرده و   یپر تردد یبزرگ در منطقه  یغاتی تبل لبوردیب ک ی  یرو

امالک خود چاپ کرده و در سطح شهر    یهمراه با لوگو یی ها تراکت ی بر رو  ای

 .دیکن عی توز 
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 .دی سر بزن    اقیانوس آبیما، حتما به    ی ها مقاله    ر یسا   ده مشاه   یبرا 

 یبند و جمع یریگجهینت

که   ی کشدن هر مشاور امال  دهی و د شرفتی پ یامالک برا  یغاتی شعار تبل  ک ی  انتخاب

شعار   ن ی است. در انتخاب ا  یکسب و کار خود است، ضرور  شرفتیبه دنبال پ

شعار ساده و کوتاه    نکه یرا مورد توجه قرار داد از جمله ا ینکات مهم دی با  یغاتیتبل

و خاص مشاور امالک را به   فاوت باشد، خدمات مت  یماندن  ادی حال به  نی و در ع

امالک شما به نسبت رقبا را نشان دهد، حس مثبت   ز یکند، وجه تما  یمخاطب معرف

 .کند جاد یدر مخاطب ا  ی درون یزهیو انگ 

  یامالک طراح  یغاتی متن تبل ک ی امالک به صورت   یغاتیاز موارد، شعار تبل ی بعض  در 

  توانند یامالک م ی غاتیتبل ی هامتن ن ی. اشودیرسانه به مخاطب ارائه م ق یو از طر

در    دیکنند پس با  جاد یفروش ملک ا  ا ی و   دیرا در مخاطب خر   یاحساسات متفاوت

 .دیها دقت کن انتخاب آن
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