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أنها توفر الرؤية الشاملة. الملخصات اإلبداعية هي عنصر أساسي في أي مشروع أو حملة إبداعية
ثر أكثر من مجرد دليل وأكهم . لتكون قادرة على العمل معا لتحقيق نتائج فعالةللفريق والهيكل 

.  من مجرد إرشاد

بمجرد أن تعرف أهمية دورها ، وما الذي . ماليوموضوعناهوهذاإبداعًيا رائًعا تكتب موجًزا كيف 
د الذي تحتاج إلى تحقيقه ، والمكونات التي تنطوي عليها ، عندها يكون لديك فرصة إلنتاج المستن

الوصول الى اهداف المشروع التجاري بشكل اىاإلبداعي سيقطع شوًطا طوياًل إلنجاح عملك 
.احترافي ومميز
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في أي مشروع ، سواء كان كبيًرا أو صغيًرا ، تحتاج إلى تحديد أهداف المشروع ووضع خطط واضحةالبدء قبل 
.سيساعدك هذا أنت وفريقك على فهم الهدف من المشروع وإكماله دون أي عقبات. لتحقيقها

موجز إذا كنت ال تعرف كيفية كتابة. لتوصيل أهدافك إلى فريقك ، تحتاج إلى تزويد الجميع بموجز إبداعي
.إبداعي ، أو إذا كنت تريد تعلم كيفية كتابة موجزات أكثر فاعلية 
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الملخص اإلبداعي هو المستند الذي. يحتاج أي مشروع إبداعي من حملة تسويقية إلى تصميم موقع ويب إلى غرض ووظيفة وهدف متفق عليه
ئلة هي الوثيقة الرسمية التي تجيب على األس. يلخص هذه الجوانب ويحددها ويضيف معلومات أكثر تحديًدا من أجل تحقيق النتائج المطلوبة

:الرئيسية ألي مشروع
؟لمن هذا•
؟ماذا علينا أن نفعل•
؟أين ستستخدم•
؟متى يجب القيام بذلك•
؟كيف سنفعل ذلك•

يل إنها الوثيقة التي يتم وضعها في مرحلة التخطيط بعد المناقشة مع العم. وهو تقسيم هذه األسئلة إلى أجزاء قابلة للقياس والتحقيق
مناسبينوالفريق وأي أصحاب مصلحة آخرين 
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ما هو الموجز اإلبداعي؟
وعمليات المشروع بمزيد ( أهداف)الملخص اإلبداعي هو مستند يحدد هدف 

ي يشرح الموجز أيًضا دور كل عضو في المشروع في اإلنجاز الكل. التفصيلمن 
.للمشروع

يشرحون . الملخصات اإلبداعية ، كما يوحي االسم ، عادة ما تكون قصيرة
التوقعات والتحديات والحلول المقترحة والطرق التي ستعمل بها الفرق 

.اإلبداعية مًعا لجعل الحل ممكًنا
ومع ذلك ، قبل البدء في. إبداعًياال تتطلب المشاريع القصيرة أحياًنا موجًزا 

في معظم . حملة العالمة التجارية ، يحتاج الفريق إلى موجز إبداعي
ال يمكن للوكالة أن . المنظمات ، الملخصات اإلبداعية هي ممارسة معيارية

اإلبداعيتبدأ العمل في مشروع حتى يتم تقديم الملخص 

اإلبداعي؟الملخصشكلما هو 
النموذج الموجز اإلبداعي هو استبيان يكمله أصحاب المصلحة في 

يساعد النموذج في جمع المعلومات من جميع األشخاص . المشروع
المعنيين ويقدمها بتنسيق جيد التخطيط سيتم استخدامه لصياغة

.الفعليالملخص 
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؟من هو موجز اإلبداعمسؤولية 
بحاجة إلى موجز إبداعي ولكن من يجب أن يكتبه؟أنت 

ي من المؤكد أن العميل هو الشخص الذي يعرف جيًدا ما يريده بالضبط ، ولكن غالًبا ال يكون هذا هو الشخص الذي يتمتع بالخبرة المطلوبة ف
دير لذلك ربما يجب أن نتطلع إلى القائد أو المدير اإلبداعي ، أو ينبغي أن يكون مدير حساب العميل هو الالعب الرئيسي أو حتى م. الجانب اإلبداعي

.يعتمد الكثير على طبيعة المشروع والعالقات المعنية. المشروع الفعلي

األخرى من العميل ثم تشكيلها في والمعلوماتمع الجانب اإلبداعي ، رسم المتطلبات والرؤية . عادة ، هناك مزيج من العميل والقوى اإلبداعية
يعتمد الدور الذي يلعبه العميل في . غالًبا ما يكون هذا هو المدير المسؤول عن خدمات العمالء أو مدير حساب المشروع الفعلي. الموجز نفسه

كما هو الحال مع الطريقة التي سيتم بها إدارة المشروع من مرحلته. هذه العملية إلى حد كبير على مهاراته واحتياجاته أو رغباته في المشاركة
.فصاعًدا

يء ستحتاج بعد كل ش. بالطبع ، من األفضل إنتاج الملخص النهائي بعد مدخالت من جميع أصحاب المصلحة والفرق الذين سيشاركون في العملية
فكرة إلىإلى فكرة عن الميزانية من الحسابات والمعلومات والبيانات من فرق التسويق والمبيعات ، وتسجيل الخروج من اإلدارة العليا ، باإلضافة 

.واقتراحات عملية من وثيقة مفيدة للفريق اإلبداعي

ز ومع ذلك ، ال ينبغي التقليل من أهمية موج. اعتماًدا على طبيعة منظمة عملك ، يمكن أن يكون هذا الترتيب رسمًيا أو غير رسمي حسب اختيارك
.ا المشاكلإنه جزء حيوي من التوثيق والقيام به بشكل جيد يمكن أن يهيئ المشروع للنجاح بقدر ما سيضمن القيام به بشكل سيء تقريًب . العميل

احب أنه يغطي جميع المكونات الرئيسية بحيث يكون كل ص. الشيء المهم هو أن إنشاء موجز إبداعي يصبح وظيفة معيارية وروتينية في عملك
.مصلحة معني واضًحا ويمكنه رؤية المسار في المستقبل
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موجز إبداعي؟ةكتابيجب متى 
ريقك سيكون أيًضا ذا فائدة كبيرة لف. يتوقع معظم العمالء الخطط قبل الموافقة على عقد العمل. إنشاء الملخص اإلبداعي في بداية أي مشروعيجب 

أمل يمكنهم رؤية خارطة طريق حتى قبل أن يبدأوا العمل ، ون. يتم استشارتهم ، ومناقشة العقبات والتحديات ، وطرح األفكار واتخاذ القرارات. اإلبداعي

ه وبالطبع ، بصفتك مديًرا أو قائًدا ، سيكون لديك مستند تمت مناقشت. أن يكونوا جميًعا في وضع االستعداد ، ومتحمسون ومتشوقون لالنطالق

وله ين حاملواالتفاق عليه ، وميزانية يجب مراعاتها ، وربما جدول زمني من نوع ما ، وبالتالي يمكن أن يكون لديك الثقة لتخطيط وتنظيم العمل والع

.هذه النقطة المحورية

.علذلك فهو مقدم ومركزي منذ بداية المشرو. يضع الملخص اإلبداعي الجميع مًعا في خط البداية ويتأكد من أنهم جميًعا يسيرون في نفس االتجاه
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اإلبداعي؟لمن تم إعداد الملخص 
ديمه يتيح لهم الملخص اإلبداعي معرفة ما سيحصلون عليه وكيف تخطط لتق. األكثر وضوحا سيكون للعميل. العديد من االجابات لهذا السؤالهناك 

.هذا صحيح. لهم
كل إنها نقطة اإللهام للفريق ، إنها الهي. ومع ذلك ، يتم كتابة موجز إبداعي فعال حًقا للفريق اإلبداعي بقدر ما يتم كتابته للمستخدم النهائي

ضع يجب كتابته مع و. لتحقيق نتائج قّيمة حًقاسيواجهون  واإلطار الذي سيسمح لهم بالعمل بشكل خالق ومستقل ، وهو يوضح التحديات التي 
.الفريق في االعتبار ، كوثيقة عمل بداًل من مجرد طوق للقفز من خالله

إلى متى يجب أن يكون الموجز اإلبداعي؟. 5
وجز إنه م. واضحة وجيدة التنظيم وجيدة التنسيق ولكن ليس أكثر من صفحتين ، ويفضل أن تكون صفحة واحدة. نبذة. الدليل موجود في العنوان

.قصة قصيرة وليست رواية. إنها نقاط نقطية محددة بإشارات ، وليست فقرات تفصيلية طويلة. للرجوع إليه حتى ال يتم سكبه
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تحتاج إلى موجز إبداعي؟لماذا 
يه في المقام األول ، يجب أن يضع الملخص اإلبداعي كل شخص في الموقف الصحيح ، ويبق. ال تكون اإلجابة على هذا واضحة كما تريدهاقد 

قد تعتقد أن المدير الجيد يمكنه القيام بذلك بدون موجز إبداعي ، مع الكثير من االتصاالت . على المسار الصحيح طوال العملية
.واالستراتيجيات الجيدة

وقع سيوفر الوقت من خالل ت. الحقيقة هي موجز إبداعي جيد سيمنح الفريق اإلبداعي المسؤولية والحرية والثقة التي سيزدهر بها عملهم
لحة يحدد الملخص اإلبداعي المساءلة ويعطي نطاًقا واضًحا وأهداًفا واضحة ألصحاب المص. المشكالت والقضايا المحتملة وحلها قبل أن تبدأ

.يحسن التواصل بين العميل والفريق وداخل الفريق. الخارجيين والداخليين وبالتالي تسهيل العملية برمتها
وجود ال يجب أن يكون الملخص اإلبداعي اتفاًقا ملزًما صارًما ، في الواقع ،. للمدير بعد ذلك استخدام هذه النقطة الثابتة للتقدم منهايمكن 

.الهيكل المخطط يعني أن لديك بعض الميزات البارزة حتى ال تضيع تماًما ، لكنك تشعر باألمان الكافي للتجول واالستكشاف
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ي تعتقد بعض العالمات التجارية أن الملخص اإلبداعي غير مهم إذا كان بإمكان المديرين توصيل تفاصيل مهمة بشكل فعال مع أصحاب المصلحة ف
.أو تكون النتائج غير مرضية/ ولكن إذا كنت تتواصل شفهًيا فقط ، فال يوجد شيء يمكنك الرجوع إليه عندما ال تتحقق أهداف المشروع و . المشروع

:فيما يلي بعض الفوائد التي يقدمها الملخص اإلبداعي لك وللفريق اإلبداعي
الوكالة اإلبداعية/ الفريق 

.يساعد الملخص اإلبداعي الفريق على فهم غرض وأهداف المشروع بشكل أفضل
.يضع خطة لمتابعة تحقيق أهداف المشروع

.يساعد الفريق على فهم توقعات العميل وبالتالي يضمن النجاح
.مع موجز إبداعي ، يمكن للمبدعين أن يظلوا مسؤولين أمام أنفسهم وعمالئهم

.إنه يوفر الوقت الذي يمكن أن يضيع في انتظار التصحيحات أو األهداف المتضاربة
الزبون

.يضع الملخص اإلبداعي الجميع في نفس الصفحة من خالل تحديد التوقعات والمتطلبات بوضوح
.إنه بمثابة وسيلة إليصال النتائج المتوقعة قبل بدء المشروع

.يمكن استخدام موجز إبداعي لقياس نجاح المشروع
.تساعد الملخصات اإلبداعية في تحديد جدول زمني واضح ومواعيد نهائية للمشاريع

عادة ما تكون نتائج الحملة أفضل عند استخدام موجز إبداعي
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ما هي أهدافك الرئيسية من الحملة؟✓
من هو الجمهور المستهدف؟ ✓
من هم المنافسون الرئيسيون لدينا؟✓
ما هي الرسالة الرئيسية من وراء هذه الحملة؟✓
أسباب عقالنية وعاطفية )لماذا يجب أن يصدقنا هؤالء الناس ✓

؟(للشراء
ما هو اإلجراء الذي نريد أن يقوم به الناس خالل هذه الحملة؟✓
المشروع؟" نغمة"ما هي ✓
ما هي نبرة صوت عالمتك التجارية؟✓
للحصول على عملية موافقة)من الذي يعطي الموافقة النهائية؟ ✓

( فعالة

(ال/ نعم )الميزانية ، ثقافة الشركة ، اقتحام االتجاه )ما هي القيود؟ -✓
استراتيجية التسويق الرقمي ، )ما هي الخدمات التي تتوقعها؟ -✓

استراتيجية وسائل التواصل االجتماعي ، النشر على وسائل التواصل
االجتماعي ، إدارة المجتمع ، الرسائل اإلخبارية ، منشورات المدونة ، 

-...(محتوى الفيديو ، التصوير الفوتوغرافي ، إعالنات الدفع لكل نقرة 
عي بالنسبة للنشر على وسائل التواصل االجتماعي ، ما هو التردد األسبو

؟تتوقعهالذي 
الموضوعات / إذا كنت بحاجة إلى منشورات مدونة ، فما الموضوعات -✓

؟ التي تريد تغطيتها

ما الحمالت التي تلهمك؟ أي مرجع الصور أو العالمات التجارية التي تريد✓
-أن تكون مثلهم؟ 

ما هي األسئلة األكثر شيوًعا التي تتلقاها على مواقع التواصل ✓
االجتماعي؟

هل تستخدم شركتك لوحة ألوان معينة؟ -✓
الخطوط ، الرموز ، الصور ، )هل هناك عناصر تصميم مرتبطة بشركتك؟ -✓

؟ ما هي الميزانية-.( إلخ
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(وصف الشركة)أساسية معلومات 
رح يسهل ش. لرؤية ورسالة شركتكيقدم هذا الجزء ملخًصا موجًزا . موجز التصميم اإلبداعي دائًما بوصف قصير لشركتك وعالمتك التجاريةيبدأ 

ودوافعكخلفية شركتك على الجميع فهم أهدافك 
يجب أن تكون هذه المعلومات األساسية جزًءا حيوًيا من الملخص اإلبداعي ، بغض النظر عن تكوين. كل شركة وعالمة تجارية لديها قصة خلفية

.في هذا القسم ، شارك جميع المعلومات األساسية حول عالمتك التجارية والمنتج أو المشروع المطروح. الفريق الفعلي الذي يقوم بالمشروع
ى في مثل هذه الحالة ، يجب أن يحتوي الملخص اإلبداعي عل. في بعض الحاالت ، تكون المهام اإلبداعية التي يتم تعيينها جزًءا من مشروع أوسع

سيساعد هذا الفريق اإلبداعي على فهم . معلومات أساسية إضافية حول المشروع األوسع باإلضافة إلى المهمة الحالية التي يجب إكمالها
األكبرالصورة 

كن واضحا بشأن الغرض من الملخص
كل بالنسبة للموجزات اإلبداعية ، يتمثل الهدف في ضمان توصيل جوهر المشروع بش. يتم إنشاء الملخصات مع وضع أهداف محددة في االعتبار

ة سيساعد هذا الفريق أو الوكال. لذلك ، من المهم تضمين قسم صغير يشرح الغرض األساسي من الملخص اإلبداعي. فعال إلى الفريق اإلبداعي
النتيجةعلى فهم نطاق المشروع وما تتوقعه شركتك من 

Background 
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(USP) unique selling proposition عرض المبيعات الحصري
 USPبك يجب أن تستفيد من عرض البيع الفريد الخاص. يوضح الجزء التالي من الملخص اإلبداعي ما الذي يميز شركتك عن العالمات التجارية المماثلة

. لتحقيق أهداف حملتك
الميزة الخاصة التي ؟ وبناًء على ذلك ، ما هي الرسالة األساسية لمشروعك؟ عرض البيع الفريد لحملتك هو تلك الميزة أو لشركتك USPما هو 

إنه يمنح الجمهور . عالمتك التجارية متميزة عن المنافسة USPباإلضافة إلى ذلك ، يجعل . إنه عرض ال يقاوم. ستجذب الجمهور المستهدف
.المستهدف سبًبا للتخلي عن العالمات التجارية األخرى وإعطاء األولوية لشركتك

.لحملتك USPبعد ذلك ، استغل هذا االهتمام إلنشاء أقوى . السعر أو الجودة أو السمعة أو ميزات أخرى-اكتشف أكثر ما يثير اهتمام جمهورك 
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Objectivesأهداف

ما هي أهداف المشروع ، وكيف تخطط لتحقيقها وقياسها؟ . الخاص بك ، وصلت اآلن إلى أهداف المشروع USPوصف العالمة التجارية و بعد 
.ملخصات إبداعية فعالة توضح بإيجاز ما يتوقع تحقيقه في نهاية المشروع

األهداف. كيف يمكن لفريقك تلبية توقعاتك إذا كانوا ال يعرفونهم؟ يجب أن تكون الخطوة األولى دائًما في أي مشروع هي تحديد األهداف
.هي ورقة النتائج األساسية التي سيتم استخدامها لتقييم نجاح المشروع عند انتهائه

ك ، يعمل لذل. يجب موازنة النتائج التي ينتجها فريقك أو وكالتك اإلبداعية بعد إكمال المشروع مقابل األهداف التي تم اإلبالغ عنها في البداية
.في المستقبلالمعارضات موجز التصميم على وضع الجميع في نفس الصفحة لتجنب 

. تأكد من موافقة جميع أصحاب المصلحة على األهداف المكتوبة في الملخص قبل البدء في المشروع
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 Target audienceالمستهدفالجمهور 

ة لذلك ، يجب أن يحدد موجز الحملة اإلبداعية بدقة المجموع. يختلف الجمهور المستهدف لكل حملة حسب العمر والجنس والموقع واالحتياجات

الصحيحهذه المعلومات مهمة أيًضا إلنشاء المحتوى . المستهدفة التي تريد معالجتها

.  لجميععالوة على ذلك ، ال يمكنك بيع رسالة الحملة ل. لكنك أنت وفريقك أو وكالتك لن تحقق هذه النتائج بسحر، توقعاتكالحملة تنقل أهداف 

.ستحتاج إلى تكييف المحتوى الخاص بك لجمهور مستهدف محدد

يات إحدى الطرق التي يمكن من خاللها القيام بذلك هي إنشاء شخص. بذلك ، تحتاج إلى تعريف ووصف جمهورك المستهدف بالتفصيلللقيام 

.شخصية المشتري هي شخصية خيالية تمثل عضًوا من جمهورك المستهدف المثالي. المشتري
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 Market position and competitorsوضع السوق والمنافسين

تهدف يمكن أن تكون هذه الشركات التي تبيع منتًجا مشابًها أو تس. في الخطوة التالية ، يجب أن تصف وضعك في السوق وكذلك تحديد منافسيك

.الخاصيمكن أن يؤدي تحليل منافسيك أيًضا إلى توليد أفكار جديدة لمشروعك . نفس الجمهور

أثناء كيف يقيم العمالء منتجاتك أو خدماتك؟. يجب أن يشرح قسم آخر من الملخص اإلبداعي الخاص بك مكانة شركتك أو عالمتك التجارية في السوق

.الشركات األخرى التي تقدم منتجات أو خدمات مماثلة-النظر إلى موقع عالمتك التجارية في السوق ، تحتاج أيًضا إلى تقييم منافسيك 

تقوم بمراجعة العوامل الداخلية والخارجية لتحديد نقاط القوة والضعف والفرص ، SWOTفي تحليل  .SWOTيمكن القيام بذلك من خالل تحليل 

.ستساعدك نتيجة التحليل في معرفة مكانة عالمتك التجارية في السوق. والتهديدات الخاصة بشركتك
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Deliverablesاإلنجازات

ن يمكن أ. في هذا القسم ، يجب عليك تحديد نوع المحتوى الذي سينتجه فريقك أو وكالتك اإلبداعية للمشروع
يشمل ذلك تصميمات أو شعارات أو مقطع فيديو

تتوقع منهم إكمال مشروع وإعادة بعض . لسبب ما( سواء في المنزل أو في وكالة)لقد عينت فريًقا مبدًعا 
وة من السهل افتراض أنهم يعرفون بالفعل ما هو متوقع ، لكن هذا االفتراض يمكن أن يخلق فج. إليكالتسليمات

.في التواصل
كن واضًحا قدر. عند إنشاء موجز ، ضع قائمة بجميع المخرجات الملموسة التي تتوقع أن ينتجها الفريق اإلبداعي

على سبيل المثال ، يمكنك تضمين قائمة بالمخرجات التي تقرأ إلى حد ما مثل. اإلمكان عند وصف هذه األصول
:هذا

للشعار ، ونموذج ثالثي األبعاد لشعار العالمة  Vectorللشعار ، وملفات  PDFتشمل المخرجات المتوقعة ملف "
."التجارية
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الصوتنبرة 
.  دفبمعنى كيف تنوي التواصل مع جمهورك المسته-إرشادات عالمتك التجارية ، ربما تكون قد حددت بالفعل نبرة صوت لعالمتك التجارية في 

.المحددفي هذا القسم من الملخص ، تشرح كيف ينبغي تكييف نبرة الصوت مع هذا المشروع 
يدركوا لو كان شخصا فكيف يتصرفون ويتكلمون؟ كيف يجب على اآلخرين ، وخاصة جمهورك المستهدف ، أن. فكر في عالمتك التجارية كشخصية

.ما هو االنطباع الذي تريد تركه في رؤوسهم؟ حاول ابتكار بعض الصفات والسمات التي تصف عالمتك التجارية. عالمتك التجارية
الدخل

من المهم أن تضع في اعتبارك أن . أساسي آخر من اإلحاطة هو هذا القسم ، حيث تحدد الميزانية التي ترغب في استثمارها لهذا المشروعجزء 
.سيتطلب المزيد من الوقت والمزيد من الموارد مزيًدا من الميزانية. الميزانية يجب أن تكون متناسبة مع نطاق مشروعك 

عد يتجاهل العديد من المديرين هذا الجزء ألنهم يريدون الحفاظ على سرية األرقام ، بينما يتناول اآلخرون إعداد الميزانية ب. الميزانية مهمة
دار ترتبط الميزانية ارتباًطا وثيًقا بأهمية ونطاق ومق. ومع ذلك ، من الضروري ذكر الميزانية في الملخص اإلبداعي. فوات األوان في العملية

.العمل المتوقع أن يدخل في المشروع
كبر بطبيعة الحال ، تتطلب المشاريع األ. عند إعداد الميزانية لمشروع ما ، ضع في اعتبارك النطاق والمهارات المطلوبة إلكمال المهام المختلفة

تخصصين باإلضافة إلى ذلك ، غالًبا ما تتطلب المشروعات التي تتطلب مستوى عاٍل من الخبرة والمتخصصين ميزانية أعلى ألن الم. ميزانيات أعلى
.غالًبا ما يتقاضون رسوًما أعلى من المتوسط

Tone of voice

Budget
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الزمنية والمعالمالجداول 
تغطي المعالم العديد من المهام. يساعد الجدول الزمني للمشروع والمعالم في توجيه الفريق اإلبداعي أثناء عملهم لتحقيق الهدف العام للمشروع

لهبأكمع األصغر ، وتوضح الجداول الزمنية الترابط بين المهام باإلضافة إلى تحديد الوقت الذي يجب أن يتم فيه إكمال المراحل الرئيسية والمشرو
بعد مشاركة الملخص مع الفريق اإلبداعي ، يمكنهم مراجعة . لمشروعك اإلبداعيمعالمجدواًل زمنًيا يتضمن تقترحفي هذه الخطوة التالية ، يجب أن 

.الجدول الزمني والتأكيد على إمكانية إكمال المهام والمعالم في اإلطار الزمني المقترح
عقول ، لذلك ، للتأكد من أنك تحدد الجدول الزمني الخاص بك بشكل م. يقدر المنشئون العمالء والمديرين الذين يحددون مواعيد نهائية واقعية للمشاريع

:ضع في اعتبارك العوامل التالية
.تحديد المهام الفردية وتقدير المدة التي ستستغرقها إلكمالها•
.تحديد تبعيات المهام لتجنب االختناقات•
.قم بتجميع المهام المتشابهة مًعا في مراحل رئيسية•
استخدم هذا الموعد النهائي للتخطيط للخلف وتحديد جميع المعالم والمهام األخرى . معظم المشاريع لها موعد نهائي بحلول موعد نشر المشاريع•

.بهذه الطريقة
يشمل أصحاب المصلحة هؤالء كل من له . بعد أن حددت تفاصيل مشروعك ، حان الوقت لمشاركة الملخص مع أصحاب المصلحة المهمين وجمع مالحظاتهم

.دور يلعبه في نجاح المشروع ، سواء داخل فريقك أو خارج شركتك

Timelines and milestones
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Stakeholdersأصحاب المصلحة

يمكن أن يشمل ذلك أعضاء الفريق الداخليين وكذلك الشركاء . هذا الجزء من الملخص كل شخص مدرج في المشروع وأدواره المحددةيسرد 
.الخارجيين أو أعضاء الوكالة

Creative brief checklistمرجعية موجزة اإلبداعيةقائمة 

عليك بالتأكيد ، ال يزال هذا ممكًنا ، لكن. بدأت العمل بدون إيجاز واضح ، فهذا يشبه القيادة مع المصابيح األمامية المكسورة في الليلإذا 
.القيادة ببطء ، وهناك احتماالت كبيرة بأن تنحرف عن الشارع

ت ال يريدون إضاعة الوق. عادة ما تكون الفرق اإلبداعية متحمسة للبدء. نحن نعلم أنه من المغري اإلسراع في تجاوز إنشاء ملخصات إبداعية
صدقني ، إنه . لكن استثمار الوقت في موجز جيد يحميك من مواجهة مشاكل خطيرة في وقت الحق على الطريق. في مراحل التخطيط

.استثمار سيؤتي ثماره
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