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 چکیده:

وکار، محصول، خدمات، که از کسب یانیاست که در آن مشتر گانیرا جیترو ینوع دهانبهدهان غیتبل

 نیتراز موثق یکی دهانبهدهان غی. تبلندیگویم گرانیبه د شانیتمندیاند، از رضابوده یراض یدادیرو ای

 ،یخدمات ایکاال  هیبا هر بار توص برند،ینم ینفعِ شخص ءیآن ش غیکه از تبل یافراد رایاست، ز غیتبل یهاوهیش

 دهانبهدهان تبلیغات و برند نگرش تأثیر قیتحق نیاز انجام ا هدف .گذارندیم هیاز اعتبار خودشان ما

 شعبه شهر انکببرند ) ارزش و کنندهمصرف- برند هویت نقش با بیشتر پرداخت برای تمایل بر الکترونیکی

 یمعه آماراست. جا یشیمایو پ یفیتوص وشو از نظر ر یاز نظر هدف کاربرد قی. روش تحقباشدمی( تاکستان

بر  یمشتر 483. که دهندمیکاال به خود اختصاص  یجیشرکت د تالیجیمحصوالت د انیرا مشتر قیتحق

 نیساده بود و ب یتصادف گیرینمونهنامحدود انتخاب شدند. روش  یجامعه آمار یاساس فرمول کوکران برا

 زارافنرمو  یاطالعات از روش معادالت ساختار وتحلیلتجزیه. دیگرد عینمونه در دسترس پرسشنامه توز

AMOS برند نگرشکه  دهدمیانجام گرفت نشان  هیفرض 5 لیکه بر اساس تحل قیتحق جی. نتادیاستفاده گرد 

 .دارد تأثیر شهر بانک ، ارزش ویژه برندکنندهمصرف-برند هویت بر

 .دارد أثیرت شهر بانک برند ویژه ارزش کنند، مصرف-برند هویت بر الکترونیکی دهانبهدهان تبلیغات

 شنهاداتیبه دست آمده پ جیمتناسب با نتا .دارد تأثیر شهر بانک بیشتر پرداخت تمایل بر برند ویژه ارزش

 ذکر شده است. قیتحق انیدر پا شهر بانک رانیجهت ارائه به مد یکاربرد

 

 برند ویژه ، ارزشکنندهمصرف-برند هویت ،دهانبهدهان غاتیتبل: هادواژهیکل
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ABSTRACT: 

Mouth-to-mouth advertising is a free promotion where customers who are satisfied with 

a business, product, service, or event say their satisfaction with others. Oral advertising is one 

of the most authentic ways of advertising, because people who do not promote it personally 

benefit from their own credentials each time they recommend a product or service. The 

tendency is to pay more with the role of brand identity - consumer and brand value (Bank of 

the City of Takestan Branch). The research method is applied in terms of purpose and in terms 

of descriptive and survey method. The statistical population of the research is the customers of 

digital products of the company. Of these 384 customers were selected based on Cochran 

formula for unlimited statistical population. The sampling method was simple and a 

questionnaire was distributed among the sample. Data analysis was performed using structural 

equation method and AMOS software. The results of the research based on the analysis of five 

hypotheses show that brand attitude has an impact on brand-consumer identity, brand equity of 

Shahr Bank. 

E-mail advertising affects brand-consumer identity, the brand equity of Bank City. Brand 

equity has an impact on the willingness to pay more for the City Bank. In line with the results, 

practical suggestions for offering to City Bank Managers are listed at the end of the survey. 
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