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 فردی های شده، نگرش ادراک تبلیغاتی برند )هزینه ویژه ارزش در فروش پیشبرد و تبلیغات : ارزیابی نقشهدف

برند،  شده، تداعی درک تجاری، کیفیت نشان و نام از غیرپولی، آگاهی پولی، ترفیعات تبلیغات، ترفیعات به نسبت
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      .به شدت تبلیغ می کند شرکت........برند  1

برای تبلیغات  شرکت ........در مقایسه با تبلیغات برندهای محصوالت رقیب، به نظر می رسد برند  2

 خود بیشتر هزینه می کند.

     

      بیشتر اوقات به نمایش گذاشته می شود. شرکت ........تبلیغات برند  3

      خالقانه می باشد. شرکت ........تبلیغات برند  4

      اصیل می باشد. شرکت ........ تبلیغات برند  5

      با تبلیغات برندهای محصوالت رقیب متفاوت می باشد. شرکت ........ تبلیغات برند  6

      بیشتر اوقات تخفیف های قیمتی ارائه می نماید. شرکت ........برند  7

      اغلب از تخفیف های قیمتی استفاده می نماید. شرکت ........برند  8

      بیش از برندهای محصوالت رقیب از تخفیف های قیمتی استفاده می نماید. شرکت ........برند  9

      بیشتر اوقات هدایایی را ارائه می نماید. شرکت ........برند  10

      در اغلب موارد از هدایا استفاده می نماید. شرکت ........ برند  11

      بیشتر از برندهای محصوالت رقیب از هدایا استفاده می نماید. شرکت ........ برند   12

      را می شناسم. شرکت ........ من برند  13

که به ذهن من کی از برندهایی است شرکت ........ی وقتی به  محصوالت لبنی می اندیشم، برند   14

 می آید.

     

      است که من کامالً با آن آشنا هستم. .........کی از برندهای گروه محصوالت شرکت ........ی 15

      چه شکلی می باشد. شرکت ........ من می دانم برند  16

      را از میان سایر برندهای محصوالت رقیب تشخیص دهم. شرکت ........ من می توانم برند  17

      محصوالتی با کیفیت بسیار خوب ارائه می نماید. شرکت ........ برند 18

      محصوالتی با کیفیت همسان ارائه می نماید. شرکت ........ برند 19

      محصوالت بسیار قابل اعتمادی ارائه می نماید. شرکت ........ برند 20

      محصوالتی با ویژگی های عالی ارائه می نماید. شرکت ........ برند 21



 

 

 

 روش نمره گذاری

 برند )هزینه ویژه ارزش در فروش پیشبرد و تبلیغات ارزیابی نقشآن سوال بوده و هدف  33این پرسشنامه دارای 

 نشان و نام از غیرپولی، آگاهی ترفیعاتپولی،  تبلیغات، ترفیعات به نسبت فردی های شده، نگرش ادراک تبلیغاتی

می باشد. طیف پاسخدهی آن از نوع لیکرت تجاری(  نشان و نام به برند، وفاداری شده، تداعی درک تجاری، کیفیت

 پنج گزینه ای می باشد که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه گردیده است:

 کامالً موافقم موافقم نظری ندام مخالفم کامالً مخالفم عنوان

 5 4 3 2 1 امتیاز

 

 خرده مقیاس بوده که در جدول زیر سواالت مربوط به هر خرده مقیاس ارائه گردیده است: 8این پرسشنامه دارای 

 سواالت مولفه ها

3، 2، 1 هزینه تبلیغاتی ادراک شده  

6، 5، 4 نگرش های فردی نسبت به تبلیغات  

پولیترفیعات   7 ،8 ،9  

 12 ،11، 10 ترفیعات غیرپولی

17، 16، 15، 14، 13 آگاهی از نام و نشان تجاری  

21، 20، 19، 18 کیفیت درک شده  

      در برابر پولی که هزینه می شود، ارزش مناسبی دارد. شرکت ........ برند 22

      را خرید خوبی می دانم. شرکت ........ ، من برند ...........در میان گروه محصوالت  23

می پردازم، محصولی را به دست خواهم آورد  شرکت ........ با توجه به مبلغی که برای خرید برند  24

 که ارزش آن بسیار بیشتر از پول من می باشد.

     

      شخصیت مطلوبی دارد. شرکت ........برند  25

      جالب می باشد. شرکت ........برند  26

      استفاده می نمایند، تصویر بسیار روشنی دارم. شرکت ........من از افرادی که از برند  27

      را تولید می نماید، اعتماد دارم. شرکت ........من به شرکتی که برند  28

      را تولید می نماید، دوست دارم. شرکت ........من شرکتی که برند  29

      را تولید می نماید، اعتبار دارد. شرکت ........شرکتی که برند  30

      وفادار می دانم. شرکت ........من خودم را به برند  31

      در گروه محصوالت لبنی، اولین انتخاب من خواهد بود. شرکت ........برند  32

      در فروشگاه موجود باشد، من برندهای دیگر را خریداری نخواهم کرد. شرکت ........اگر برند  33



 

 

30، 29، 28، 27، 26، 25، 24، 23، 22 تداعی برند  

33، 32، 31 وفاداری به نام و نشان تجاری  

 

 

 مدل پرسشنامه
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