
 :هویت برند بصری ایجاد کنیم

 ایجاد شخصیت هایی برای زنده کردن مخاطب هدف خود

بنابراین شما می توانید ایده  –بخش بعدی فرآیند برندسازی بصری شما این است که مخاطبان هدف خود را مشخص کنید 

 .روشنی از اینکه می خواهید با چه افرادی در اینستاگرام طنین انداز شوید، داشته باشید

 .و هرچه جزئیات بیشتری در اینجا داشته باشید، بهتر است

ن شخصیت مخاطب هدف برای برند خود داشته باشید که هر کدام مجموعه ای از ویژگی های حتی ممکن است چندی

 .منحصر به فرد خود را دارند

هنگامی که ارزش های برند خود را تعریف کردید و شخصیت)های( مخاطبان خود را ایجاد کردید، باید آنها را در حین 

 .انجام فرآیند طراحی در ذهن خود نگه دارید

 : رنگ های برند خود را انتخاب کنید3یجاد هویت بصری برند مرحله شماره نحوه ا

 !اکنون سرگرمی واقعی می تواند آغاز شود

ای نهایتی وجود دارد که هر کدام مجموعهتوانید برای برند خود انتخاب کنید، امکانات بیهایی که میدر مورد ترکیب رنگ

 .از مفاهیم منحصر به فرد خود را دارند

ی سایه های مختلف یک رنگ نیز می توانند تأثیرات متفاوتی داشته باشند. به عنوان مثال، رنگ آبی پاستلی مالیم را می حت

توان به عنوان آرامش بخش یا جوان تلقی کرد، در حالی که یک آبی سرمه ای غنی اغلب با سلطنت، ثبات و اقتدار همراه 

 .است

ها را با هم جفت کرد تا توان آنها و اینکه چگونه میها، تداعی آنها به رنگعتتوانند ساای نیز میحتی طراحان حرفه

گیرد، بنابراین اگر این مرحله برای درست کردن یک دقیقه وقت شما را می –فرد ایجاد کرد، فکر کنند ای منحصربهجلوه

 .نگران نباشید

 فونت مناسب برای برند خود را پیدا کنید

بنابراین ارزش آن  –کنند یکنید، مانند پالت رنگ شما، یک داستان فوری را بیان مهایی که در اینستاگرام استفاده میفونت

 .را دارد که برای یافتن فونت مناسب برای برند خود وقت بگذارید

 : زیبایی فید اینستاگرام خود را تنظیم کنید5نحوه ایجاد هویت بصری برند مرحله شماره 

رای تقویت برند بصری هنگامی که رنگ ها و فونت های خود را پوشش دادید، می توانید زیبایی شناسی اینستاگرام خود را ب

 .خود تنظیم کنید

 .پست برتر اینستاگرام شما اغلب اولین محتوایی است که بازدیدکنندگان پروفایل شما به آن توجه می کنند 12تا  9

کنید، هر جزئیات کوچک داستان های ویرایشی که اعمال میکنید تا فیلترها و تکنیکاز نوع تصاویری که انتخاب می

 .کندرای مخاطبان شما ایجاد میتری را بقوی

  



 


