پیذا کزدى رساًِ تثلیغات
تزای هؼزفی هحصَل خَد تِ یک رساًِ تسٌذُ ًکٌیذ ٍ رٍضْا ٍ رساًِ ّای هختلف را ارسیاتی کزدُ ٍ هَرد
استفادُ قزار دّیذ .آیا تا تحال ٍضؼیتی پیص آهذُ کِ در اًتخاب تْتزیي رٍش تثلیغات خَد دچار هطکل ضذُ
تاضیذ ٍ ًتَاًستِ تاضیذ اًتخاب هٌاسثی اًجام دّیذ؟ آیا تثلیغات خَد را در رٍسًاهِ هحلی ارائِ هی دّیذ  ،در
کتاب سرد ضْز خَد ایٌکار را اًجام هی دّیذ ،یا در تاتلَّای تثلیغاتی ضْز تِ هؼزفی هحصَل خَد اقذام هیکٌیذ،
یا حتی در رادیَ یا تلَیشیَى تثلیغات خذهات خَد را اًجام هی دّیذ؟ اگز در اًتخاب تیي ایي رساًِ ّا دچار
هطکل ّستیذ ،تذا ًیذ کِ ایي هطکل هٌحصز تِ ضوا ًیست ٍ تسیاری اس افزاد هطکلی هطاتِ ضوا دارًذ .
تیطتز صاحثاى هطاغل کَچک ایي هطکل را دارًذ کِ تا تَجِ تِ تَدجِ هحذٍد خَد کذاهیک اس رساًِ ّای
تثلیغاتی را اًتخاب کٌٌذ .قثل اس ایٌکِ رساًِ تثلیغاتی خَد را اًتخاب کٌیذ تایذ چٌذ قذم تِ ػقة تگزدیذ ٍ پٌج
سَال استزاتژیک ٍ هْن در سهیٌِ تاساریاتی هحصَل را اس خَد تپزسیذ .پاسخ ایي سَالْا هی تَاًذ تِ ضوا در پیذا
کزدى تْتزیي رساًِ تثلیغاتی کوک سیادی تکٌذ .پٌج سَال تصَرت سیز است :
 .1چِ کسی یا کساًی تاسار ّذف ضوا را تطکیل هی دٌّذ ؟
ایي سَال تسیار سادُ است اها داضتي یک پاسخ رٍضي ٍ صزیح تزای ایي سَال در یافتي تْتزیي رساًِ تثلیغاتی
تسیار هْن است .آیا ضوا هحصَل یا خذهت تسیار پیطزفتِ ای را ارائِ هی دّیذ کِ افزاد خاصی تا سطح خاصی
اس درآهذ آًزا تْیِ هی کٌٌذ یا ایٌکِ هطتزیاى ضوا تچِ ّای هذرسِ ّستٌذ؟ تزای ایٌکِ تتَاًیذ جَاب هٌاسثی تزای
ایي سَال پیذا کٌیذ ،تْتزیي کار ارسیاتی هطتزیاى هَجَد است .تا ارسیاتی آًْا هتَجِ خَاّیذ ضذ کِ چِ افزادی
ٍ تا چِ سطح درآهذی هطتزی هحصَل یا خذهت ضوا ّستٌذ .تا تزرسی آهاری اطالػات خَد ضایذ تِ ًتایج
ضگفت آٍری تزسیذ کِ اًتظار ًذاضتِ ایذ .
 .2چِ رساًِ هحلی هَرد تَجِ افزاد هَجَد در تاسار ّذف هي است ؟
تؼذ اس ایٌکِ ضوا تاسار ّذف خَد را پیذا کزدیذ ،تایذ تزرسی کٌیذ کِ آًْا چِ رساًِ ای را تیطتز هَرد تَجِ قزار
هی دٌّذ .تْتزیي راّی کِ هی تَاًذ ایي اطالػات را تذست آٍریذ ،پزسیذى آى تصَرت هستقین است .اس آًْا
تخَاّیذ کِ تِ سَاالت ضوا در سهیٌِ ّای سیز پاسخ دٌّذ :
ـ ًام هجالت ٍ هَسسِ ّا ٍ اًتطاراتی را کِ ػضَ آى ّستٌذ
ـ تزًاهِ رادیَئی هَرد ػالقِ

ـ تزًاهِ ّای تلَیشیًَی هَرد ػالقِ
ـ چِ ًَع ًاهِ ّائی را تاس کزدُ ٍ هطالؼِ هی کٌٌذ
ـ آیا تِ تاتلَّای تثلیغاتی در سطح ضْز تَجِ هی کٌٌذ .در صَرت هثثت تَدى پاسخ ،تیطتز در چِ هکاًْائی
رفت ٍ آهذ هی کٌٌذ .
در صَرتیکِ تؼذا هطتزیاى ضوا سیاد تَدًذ هی تَاًیذ تا اًتخاب تصادفی هطتزیاى خَد  ،ایي پزسطْا را هطزح
کٌیذ .در ًظز داضتِ تاضیذ در ایي حالت تایذ اًتخاب هطتزیاى تصَرت تصادفی اًجام ضَد تا ًتیجِ تذست آهذُ
هؼیار هٌاسثی تزای تصوین گیزی تاضذ .
 .3کذهیک اس رساًِ ّا هی تَاًذ تصَرت ٍسیغ هتقاضیاى هحصَل ٍ خذهات هزا تحت پَضص قزار دّذ؟
ایي ضایذ یکی اس هْوتزیي سَاالتی تاضذ کِ ضوا تایذ پاسخ آًزا تذست آٍریذ .تزای جَاب دادى تِ ایي سَال،
ضا تایذ یک رٍش هقایسِ ای تیي رساًِ ّای هختلف داضتِ تاضیذ .هٌظَر ایي است کِ ضوا تایستی تا استفادُ اس
پاراهتزّای هختلف تتَاًیذ ّشیٌِ ًوایص آگْی تِ اساء ّز هطتزی را اًذاسُ گیزی کٌیذ .یکی اس ایي پاراهتزّا
 CPMاست .تا ایي رٍش ضوا هی تَاًیذ ّشیٌِ سزهایِ گذاری را تِ ًسثت تؼذاد ارائِ خَد تزرسی کٌیذ .تؼٌَاى
هثال اگز ّشیٌِ یک تزًاهِ رادیَئی  500دالر است ٍ تزًاهِ رادیَئی تزای ّ 45000شار ًفز پخص هی ضَدّ ،شیٌِ
تزای ّز ًفز ضوا هقذار  500/45000است (  )0/011تِ ایي هؼٌی کِ ضوا تزای ّز ًفز هثلغ یک سٌت ّشیٌِ
هیکٌیذ ت ا آگْی ضوا را دریافت کٌذ .تا ایي رٍش هی تَاًیذ ّشیٌِ ّز ًفز را در رساًِ ّای هختلف تذست آٍردُ
ٍ تا ّن هقایسِ کٌیذ .
 .4اّذاف تلثلیغاتی هي چیست ٍ تا چِ اًذاسُ ایي رساًِ هی تَاًذ در رسیذى تِ ایي ّذف تِ هي کوک کٌذ؟
تا استفادُ اس  CPMضوا هی تَاًیذ ّشیٌِ ّز ًفز در ّز رساًِ را تذست آٍریذ ،اها ایي ًوی تَاًذ هَثز تَدى آى
رساًِ را تزای ضوا هطخص کٌیذ .هثال اگز هی خَاّیذ یک کتاتچِ رایگاى یا یک ٍیذئَ را کِ حاٍی راٌّوای
استفادُ کٌٌذُ است را ارائِ دّیذ ،ضوا ًیاس تِ رساًِ ای داریذ کِ هطتزی ضوا تتَاًذ هحتَای ایي ٍیذئَ را تثیٌذ ٍ
فزصت کافی تزای یادداضت ضوارُ تلفي یا آدرس ضوا داضتِ تاضذ .هثال اگز هحصَل ضوا ًیاس تِ ًوایص در
هذت سهاى کَتاُ دارد ٍ یا ایٌکِ تزای هذت سهاى خاصی فقط دارای اػتثار است ٍ در ّواى سهاى کَتاُ تایذ تِ
تؼذاد تیطتزی هطتزی ارائِ ضَد هی تَاًیذ اس رساًِ تلَیشیَ ى استفادُ کٌیذ .در ایي حالت ضوا هی تَاًیذ اس رساًِ
رٍسًاهِ ّای هحلی ّن تزای تثلیغ استفادُ کٌیذ .

استفادُ اس رساًِ هاٌّاهِ ّا ٍ ّفتِ ًاهِ ّا ًیش تزای هَاردی کِ تایستی اطالػات ًسثتا سیادی تِ هطتزی ارائِ ضَد
ٍ ایي اطالػات ّن دٍرُ هصزف خاصی ًذارًذ هی تَاًذ هفیذ تاضذ .تیطتز ایي ّفتِ ًاهِ ّا ٍ هاٌّاهِ ّا هذتْا در
کتاتخاًِ ّا ٍ هٌاسل در دستزس ٍ قاتل استفادُ است .
 .5چگًَِ رساًِ ای کِ هي تزای تاساریاتی اًتخاب کزدُ ام ،هی تَاًذ تِ هي در ارسیاتی ػکس الؼول هطتزیاى
کوک کٌذ؟
تا تَجِ تِ ایٌکِ ّذف ضوا تذست آٍردى تیطتزیي هطتزی تِ اساء ّشیٌِ ای است کِ تزای رساًِ تثلیغاتی
پزداخت هی کٌیذّ ،یچگاُ رساًِ ای کِ اهکاى اًذاسُ گیزی ػکس الؼول هطتزیاى را تِ ضوا ًوی دّذ ،اًتخاب
هٌاسثی ًیستّ .یچگاُ اس تثلیغاتی کِ در آًْا ػکس الؼول هطتزیاى قاتل ارسیاتی ًیستٌذ استفادُ ًکٌیذ ّ.وچٌیي
اس رسا ًِ ّائی کِ اهکاى ارسیاتی ػکس الؼول هطتزیاى را در اختیار ضوا قزار ًوی دٌّذ ًیش استفادُ ًکٌیذ .
●ًتیجِ گیزی :
ضوا در ایٌجا تا رٍضْای تؼییي رساًِ ای هَردًیاس خَدآضٌا ضذیذ .تا ارسیاتی ًتایجی کِ اس ّز رساًِ تذست
هی أٍریذ هی تَاًیذ اًتخاب خَد را تصحیح کزدُ ٍ ّز تار تْتز اس قثل اس رساًِ ّای هَجَد استفادُ کٌیذ .
ارسیاتی رٍضْای هؼزفی هحصَل ٍ ّوچٌیي ارسیاتی ًتایج تذست آهذُ اس ّز رساًِ ٍ رٍش تایستی تصَرت
هستوز اًجام ضَد .در دٍرُ ّای هختلف سهاًی ػکس الؼول هطتزیاى در تزاتز رساًِ ّا ٍ رٍضْای هختلف
هتفاٍت است .استفادُ اس یک هطاٍر در سهیٌِ ارسیاتی رساًِ ّا ٍ ارائِ رٍضْای جذیذ هی تَاًذ تاثیز سیادی در
هَفقیت یک هحصَل یا خذهت داضتِ تاضذ.

