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 چکیده:

از برند،  زییج عنوانبه تواندمی. لوگو ،باشدیم شرکت از مشتری ادراک بر ناقص لوگوی بررسی تأثیرهدف این پژوهش 

. لوگو دهدیمیک نماد گرافیکی یا تصویری تعریف شود که ذهن را به آنچه مرتبط با برند مورد نظر است ارتباط  صورتبه

 پژوهش حاضر از نظر. شودیمکه باعث بازشناسی سریع یک برند  یطوربه دیآیمجزیی کلیدی از هویت برند به حساب 

شرکتهای کوچک و  و کارشناسانش علی انجام شده است. جامعه آماری کلیه مدیران هدف، کاربردی و از نظر روش به رو

ج توزیع گردید، نتای و کارشناسانپرسشنامه میان مدیران  هاداده یآورجمع منظوربه، باشدیممتوسط صادراتی استان تهران 

 .دارد رتأثی شرکت نوآوری از مشتریان ادراک بر ناقص با کمک معادالت ساختاری نشان داد که لوگوی هادادهحاصل از تحلیل 

 .دارد تأثیر شرکت به مشتری عالقه بر ناقص یلوگو .دارد تأثیر شرکت بودن مطمئن از مشتریان ادراک بر ناقص یلوگو

 

 : لوگوی ناقص، ادراک مشتریان از مطمئن بودن، نوآوری، عالقه مشتری به شرکتکلمات کلیدی 

 

 

 

 

Abstract 

The purpose of this study was to investigate the effect of the incomplete logo on customer 

perception of the company. The present study was applied in terms of purpose and applied in 

the method of Ali method. The statistical population of all managers and experts of the small 

and medium-sized enterprises of export is Tehran province. In order to collect data, a 

questionnaire was distributed among managers and experts. The results of data analysis with 

the help of structural equations showed that incomplete logo affects customers perception of 

company's innovation. An incomplete leaflet affects the perception of customers that they are 

sure of the company. An incomplete leaflet affects customer interest in the company. 

 

Keywords: incomplete logo, customer perception of assurance, innovation, customer 

interest in the company 
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