
 

 لیست جذایب از کتاهبای تبلیغایت که یک تبلیغاتچی ابید بخواند

 شما پیشنهاد دادید""
مختلف از  یبخش ها و تخصص ها غاتیتبل

 و یپرداز دهیتا ا یکالن مثل استراتژ لیمسا
در پیج اینستاگرام کافه و ... دارد.  کیگراف

 انیشما از مبازاریابی از شما پرسیده بودیم "
ه ک دیرا خواند یموجود چه کتاب یانبوه کتابها

ه بوده است؟ ب رگذاریبر نگاه و نگرش تان تاث
کتاب به  کیخواهد با خواندن  یکه م یکس
خواهد  یم ایعالقه مند شود و  غاتیتبل

 یکند چه کتاب دایحوزه پ نیشفاف از ا ریتصو 
از  ی. اگر در بخش خاص دیکن یم شنهادیرا پ
 یاز همان بخش هم م دیفعال هست غاتیتبل

 ".دییبگو  دیتوان

 حاال همه پیشنهادات را یکجا برای شما منتشر می کنیم.

 کتاب نویسنده پیشنهاددهنده

 راهکار تبلیغاتی 1001 لوک دوپونت انیــــــــــــــرش

 ایده عالی مستدام برادران هث آیدین درخواه
 عادل محمدی

 پوریا دبیری مهر
 تبلیغات و ظهور روابط عمومی سقوط   لورا و ال ریس

 David Ogilvy Ogilvy on advertising مریم نائلی

 David Ogilvy Confessions of an advertising man مریم نائلی

 تبليغات به زبان آدميزاد دال.آر گری انیــــــــعرف

 حسین جلیلیان
William F Arens 

Michael F Weigold 
Contemporary Advertising 

 تبلیغاتادبیات  رابرت دابلیو مریم کیانی - علی قلندری

 اعتراف های یک تبلیغات چی دیوید اگیلوی وحید حامد- هادی احمدزاده

 پیشنهاد رد نشدنی و مسری مارک جوینر رمـــــــــخ

 ست امیشناسیم به آخر خط رسیده  تبلیغاتی که ما سرجیو زیمن جوـــــنام

https://www.chegg.com/authors/william-f-arens
https://www.chegg.com/authors/michael-f-weigold


 
 وریدرضا فرجومحم

 علی قلندری
 چکش بصری   َال ریس

 چیانماندانا آئینه
Kesselskramer 

Advertising for people who don't like 
advertising 

 مدیریت تبلیغات  دکتر محمود محمدیان کیانی - دهکانی – مریم نائلی

 شناسیم به آخر خط رسیده استتبلیغاتی که ما می سرجیو زیمن مریم کیانی

 رازهای تبلیغات دیوید اگیلوی مریم کیانی

 اصول تبلیغات کاتلر مریم کیانی

 كنيدبا چرا شروع  سایمون سینک نیکروز

 مریم دهکانی
فرانک جی.بینگهام، راجر گومز، 

 بازاریابی شرکتی پاتریشیا ای.نالز

 مریم دهکانی
ویلیام ولز. جان ِبرِنت. ساندرا 

 موریارتی
 های عملو شیوه تبلیغات تجاری، اصول

 

 

 

 

  

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Kesselskramer&search-alias=books&field-author=Kesselskramer&sort=relevancerank

