Marketing without Market Research
is like driving with your eyes closed
Dan Zarrella

INFORMATION
MATTERS
. مصرف کنندهها و برندها به کنجکاوی میپردازیم، بازارها،در رینگس ما مشتاقانه درباره مردم
،ما اطالعات و تحلیل عرضه میکنیم تا به مشتریانمان در اخذ تصمیمهای هوشمندانه یاری برسانیم

 پایان کار ما نیست؛،اما اطالعات
.ما با ارائه راهکارهای مبتنی بر اطالعات و بینش بازار در توسعه کسب و کار همراه مشتریانمان هستیم
.ما در پی یافتن فراتر از بدیهیات هستیم اما در عین حال هیچ چیز را ناچیز نمیشماریم

At Ringes, we are passionately curious about people, markets, consumers and
brands. We deliver information and analysis that inspires our clients to make smarter
decisions. but

information is not the last step
We are companions of our clients by delivering information and market insights
about their business development. We go beyond obvious, yet do not misprize
anything

VALUABLE
.ما حرفه خود را با ارزش و مهم میدانیم
 بــرای همــكاران رشــد بــه بــار مـیآورد و بــرای،  مهــارت و يادگيــری از تجــارب،تــاش مــا در ارتقــا دائمــی دانــش
 راهكارهــای خالقانهتــر و تصميمهــای مبتنــی بــر اطالعــات دقيقتــر، خدمــات گســترده،مشــتر یهايمان
.بــه ارمغــان دارد

We believe that our profession is valuable and important.
Our running about permanent enhance of Knowledge, Skills, and learning from
experiences, brings growth for our colleagues and broader services, more creative
solutions and more precise decision making for our clients.

Our profession
is valuable
and important

IT'S JUST THE
BEGINNING
 مشــتری را در میــان داده هــا و اطالعــات،مــا بــا پــرورش فرهنــگ وســواس نســبت بــه جزئیــات و کنجــکاوی
. آغازگــر راه مــا در ارائــه خدمــات مســتمر بــه مشــتری اســت، بلکــه بینــش حاصــل از اطالعــات،رهــا نمیکنیــم

By nurturing a culture of collaboration and curiosity, we do not leave alone our clients
with data and information. Insight extracted from information is the beginning of the
road to continuous service to our clients.

HONESTY

ما خود را به ارائه رفتار شفاف ،صادقانه و همراه با احترام با مشتری ها و همکارانمان متعهد میدانیم.
مــا آنچــه مــی گوییــم انجــام مــی دهیــم و هرآنچــه انجــام مــی دهیــم را مــی گوییــم .مــا تنهــا آنچــه میتوانیــم
ارائــه دهیــم را تعهــد میکنیــم.
We are respectful, honest and transparent with ourselves, clients and colleagues.
We say what we do and we do what we say. We only commit to what we can deliver.

SERVICES

OUR SERVICES

خدمات رینگس

بررسی سهم بازار
و جایگاه رقابتی

ارزیابی کشش
قیمتی برند و رقبا

ارزیابی اثربخشی
تبلیغات

ارزیابی سالمت برند

ارزیابی محیط
داخلی سازمان

مطالعات
ژئو دموگرافیک

مطالعات روندهای سبک
زندگی و ارزشها

، لینک، محصول:انواع تست
مفهوم طعمی و بستهبندی

Market Share and Brand
Competitive Position

Price sensitivity and
elasticity Assessment

Advertising
Effectiveness

Brand Health
Assessment

Organization Internal
study

Geodemographic
Studies

Values, Trends and
Lifestyles Studies

Link, Taste, Concept,
Product Tests

سنجش رضایتمندی
برند و رقبا

امکانسنجی خدمات و
محصوالت بازارهای جدید

ارزیابی عادات مصرف
)U&A(

B2B مطالعات

خریدارنمایی

Customer Satisfaction

New Service & Products
Feasibility Study

Products and Services Consumer Behavior
Study
Usage and Attitudes

Brand Positioning

طوفان مغزی و
تولید ایده
Brain Storming Sessions

B2B Studies

Mystery Shopping

تهیه پرسونای مشتریان برند

بخش بندی بازار

مطالعه ثبت
تجربه مشتری

مطالعه طراحی
استراتژی تبلیغات

اعتبارسنجی و
ارزیابی فرانشایز

ارزیابی کانال توزیع

Customer Persona
Study

Market Segmentation
Study

ارزیابی شخصیت برند و
آرکتایپهای برند
Brand Personality and
Archetypes Study

ارزیابی عادات رسانهای
مصرف کننده

بررسی میزان وفاداری
به برند و رقبا
Brand Loyalty
Assessment

جایگاهیابی برند

Customer Journey
Mapping

Advertisement Strategy Franchise and channel
Study
validation

Distribution Channels
Study

CURIOSITY

.ما نسبت به دنیای اطرافمان کنجکاو هستیم
. تحقیق و تحلیل داده ها هستیم، جستجو، گوش فرا دادن، مطالعه،ما عاشق آموختن
. فرهنگ بهبود مستمر را در خود تقویت میکنیم،ما با اشتراک آزادانه دانش و مهارت و آموختن از همدیگر

We are curious about the world around us.
We love to learn, read, listen, search and research and analyze data with passion. We
foster the culture of continuous improvement by free share of knowledge, skills, and
learning from each other.

راهکارهای رینگس
برای گردآوری و تحلیل اطالعات

DATA GATHERING
SOLUTIONS

روشهای جمعآوری اطالعات تحقیقات کیفی
Qualitative Research collection methods

روشهای جمعآوری اطالعات تحقیقات کمی
Quantitative Research collection methods
گروه های کانونی :حضوری | آنالین

FGD
مصاحبه رو در رو

F2F

CLT
IDI

CATI

Tracking Research
ZMET

CAPI

Needscope

مطالعات دورهای
مصاحبه های زیمت

مصاحبه تلفنی به کمک تبلت

Collage

تست مکان مرکزی
مصاحبه های عمیق

مصاحبه تلفنی به کمک رایانه

تکنینک های فرافکن نظیر کالژ

بازدید از منزل

Home Visit

مطالعات آمنیباس

Omnibus Research
مصاحبه های نردبانی

Laddering Interview

Censydiam

CLIENT
IS ALWAYS FIRST
مشتری اولویت اول است ،همیشه.
مــا بــر شــراکت بلندمــدت متمرکــز هســتیم و کســب و کار مشــتر یهایمان را ماننــد کســب و کار خــود بــا
جدیــت مطالعــه و پیگیــری میکنیــم.
مــا فراتــر از تحقیقــات بــازار مــی رویــم تــا بینــش مــورد نیــاز بــرای تصمیمهــای هوشــمندانه بــه مشــتری
ارائــه دهیــم.
ما خود را به وعده ها ،زمان و بودجه متعهد میدانیم.

Client is always first.
We focus on long-term partnership; we study clients’ business as ours with the same
seriousness. We go beyond the research to bring insights that enable our clients to
make smarter decisions. We are committed to promises, time and budgets.

DESIGN AND
IMPLEMENTATION
طراحی و پیادهسازی برنامه وفاداری
مــدل برنامــه وفــاداری رینگــس بــر مبنــای دیتــا و تحلیــل اطالعــات و شناســایی ریشــههای عــدم
.وفــاداری مشــتری بنــا شــده اســت

گامهای برنامه وفاداری رینگس
•مطالعه سازمان
»بررسی تصویر برند

»

»بررسی کیفیت ادراکی از محصول و خدمت

»

»بررسی ارزش ادراکی مشتری

»

»سنجش رضایت مشتری

»

•پیاده سازی برنامه وفاداری
•طراحی اپلیکیشن اختصاصی برنامه وفاداری
Ringes Loyalty Program model has been Established based on data and analytics and
recognition of Underlying causes of customers’ lack of loyalty.

Ringes Loyalty Program steps

• Organization study
» Brand image study
» Perceived quality of products and services
» Customer perceived value
» Customer satisfaction
• Loyalty programs implementation
• Apps design

www.ringesloyalty.com

، ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺑﻬﺎرﺳﺘﺎن، ﺧﯿﺎﺑﺎن دادﻣﺎن، ﺷﻬﺮک ﻏﺮب،ﺗﻬﺮان
 ﻃﺒﻘﻪ اول،۱۹  ﭘﻼک،ﻧﺒﺶ ﮔﻠﺒﺮگ ﺳﻮم
۹۱۰۷۰۵۰۵ :ﺗﻠﻔﻦ

First Floor, No.19, Third Golbarg Alley, Baharestan St.,
Dadman St., Shahrak Gharb, TEHRAN, IRAN
+98 21 9107 7505
info@ringesloyalty.com

