چزا تثلیغات؟
ّز ؽخـ حقیقی ٍ حقَقی ّذف خافی تزای تثلیغ هحقَل خَد دًثال هی کٌذ .ایي هحقَل هی تَاًذ تَلیذ
کاال یا ارایِ خذهات تاؽذ .تِ عَر کلی خَاعتِ ّای هذیزاى ؽزکت ّا ٍ کارخاًجات ٍ کؾت ٍ فٌؼت ّا در
قالة هَارد سیز خالفِ هی ؽَد .الثتِ اهکاى دارد ایي ّذف تِ عَر هغتقین ٍجَد ًذاؽتِ تاؽذ یا کلیِ اّذاف تِ
ایي هَضَع ختن ؽَد :
 )۱گزفتي عْن تاسار
 )۲افشایؼ درآهذ
 )۳تذاٍم فزٍػ
 )۴هؼزفی هحقَل جذیذ
 )۵اعالع رعاًی ٍ (فزٌّگ عاسی)
 )۶کغة اػتثار ٍ ؽْزت
 )۷حضَر در تاسار ٍ فزاهَػ ًؾذى
 )۸حذف رقثا
●ارتثاط تا هخاعثیي
هخاعة در تثلیغات در ٍاقغ ّذف افلی تثلیغ کٌٌذُ اعت .ؽٌاخت هخاعةٍ ،ضؼیت ؽخقی ٍ اجتواػی،
رٍاًؾٌاعی ٍ اعالػات دیگز درتارُ اٍ ،تِ ها در کغة تاسدّی تیؾتز اس تثلیغات کوک هی کٌذ کِ هخاعة ًیش
اًَاػی دارد .
▪هخاعة ػامۺ توام افزاد جاهؼِ
▪هخاعة خاؿۺ یک قؾز تا فٌؼت ٍ حزفِ خاؿ هاًٌذ داهذاراى یا کؾاٍرساى ٍ ...
▪ هخاعة هَردیۺ گزٍّی اس جاهؼِ کِ در دٍرُ ای خاؿ ّذف تثلیغات قزار هی گیزًذ هاًٌذ داًؾجَیاى ٍ ...

●رعاًِ فزاگیز تزای تثلیغ
ًکتِ دیگزی کِ حایش اّویت اعت ،اًتخاب رعاًِ ی خَب اعت .در حال حاضز رعاًِ ّای دیذاری ،ؽٌیذاری،
هکتَب ٍ الکتزًٍیک در ایزاى فؼال ّغتٌذ اها  ۹۹عال اعت کِ رعاًِ هکتَب (ًؾزیات) ارتثاط هغتوز تا
کؾاٍرس ،تَلیذکٌٌذُ دعتگاُ ّای کؾاٍرسی ٍ هَاد غذایی ٍ هاؽیي آالت هزتَعِ دارًذ ٍ  ۹۹درفذ
کؾاٍرساى ،هذیزاى ،عزهایِ گذاراى در اًتخاب رعاًِ تِ دلیل ػادت فزٌّگی ػوذتا تِ هجالت تخققی رٍی
هی آٍرًذ .فاحة ًظزاى هؼتقذًذ تزای تاثیزگذار تَدى تثلیغات تایذ رعاًِ ای اًتخاب ؽَد کِ :
 )۱هاًذگار تاؽذ
 )۲تاثیزگذار تاؽذ
 )۳فزاگیز تاؽذ (تیزاص تاال داؽتِ تاؽذ) ٍ قیوت در قثال ارسػ کار داؽتِ تاؽذ ٍ ًیاس تثلیغ تا ّز تَدجِ ای را
فزاّن آٍرد (هثل قزار دادى ضویوِ یا اًتخاب آگْی در اًذاسُ ّای هختلف یا ففحات آى) .
●ّشیٌِ ّای تثلیغات
اًجام ّز گًَِ تثلیغّ ،شیٌِ ّایی دارد کِ تِ چْار گزٍُ تقغین هی ؽَد :
ّشیٌِ اجارُ فضای تثلیغ "ًَع هحیظ اس ًظز اػتثار ٍ ؽْزت"
ّشیٌِ عاخت ٍ اجزای پیام تثلیغ (ًیزٍی اًغاًی ًزم افشارّای تثلیغاتی ٍ هاؽیي ).یک رعاًِ خَب تایذ تِ رهَس،
تزفٌذّا ٍ ؽگزدّای خاؿ در تثلیغ کِ هؼوَال در جْت پیؾثزد فزٍػ اعتفادُ هی ؽَد آؽٌا تاؽذ ٍ هزاحل تْیِ
یک آگْی هٌاعة اسجولِ ایذُ پزداسی ،عزاحی ،تاییذ عزح ،تغییزات رٍس ٍ پزداخت ًْایی را تز رٍی آى اًجام
دّذ ٍ آى را تِ هزحلِ اجزا تزعاًذ).
یکی اس اًَاع تثلیغات هؼزفی کاال ،تَلیذات ٍ خذهات در هغثَػات اعت کِ در هیاى رعاًِ ّای تثلیغاتی اس
اًَاع هْن آى تِ ؽوار هی رٍد ٍ خَد ًیش تِ عالٌاهِ ،هاٌّاهِّ ،فتِ ًاهِ ،رٍسًاهِ ّا ٍ ٍیضُ ًاهِ تقغین هی ؽَد .در
ایي ه یاى تْتزیي تثلیغ آى اعت کِ تا عزاحی هَرد ًظز تِ یک ًؾزیِ تخققی ارایِ ؽَد .ایي ًَع تثلیغ ،کل
هَضَع اس پایِ گذاری ٍ تزًاهِ ریشی تا تَلیذ هحقَل ٍ در ًْایت هقزف آى را هغزح هی ًوایذ .هثال یک
ًؾزیِ هٌاعة در حیغِ کؾاٍرسی ،تزًاهِ ریشی عزح ّای کؾاٍرسی ،تحث در هَرد جایگاُ سهیي ٍ عپظ
درتارُ هَارد هقزف کَد ،عن ،ادٍات ٍ ٍعایل آتیاری جذیذ تا ػول آٍری هحقَل ٍ کارتزد ٍ هؼزفی آى در
قالة ؽزکت ّا ٍ کوپاًی ّا را تِ هقزف کٌٌذُ دًثال هی کٌذ .

اس ًظز هخاعةً ،ؾزیِ ای حایش اّویت اعت کِ دارای عاتقِ اًتؾار ٍ اػتثار رعاًِ ای تاؽذ .اس کیفیت هٌاعة،
اٍراق خَب ٍ چاج رًگی در عغح ًؾزیات ارٍپایی ٍ تیي الوللی تْزُ داؽتِ تاؽذ ،تحلیل ّا ٍ گشارؽات آى
در تیي ٍسارتخاًِ ّا ٍ عاسهاى ّا اثزگذار تاؽذ ،اعالػات تِ رٍس ٍ هؾکالت را هغزح کٌذ ،راّکارّایی را تزای
رفغ آى تیاى کٌذ ٍ تَسیغ هٌاعثی داؽتِ تاؽذ .
در جَاهغ اهزٍسی تثلیغات تِ ًحَی ؽذُ اعت کِ حتی در ؽزکت ّا ٍ کارگاُ ّای کَچک ًیش ًیاس تِ آى را
احغاط هی کٌٌذ .هخقَفا در سهاى ٍجَد تحزاى اقتقادی لشٍم آى تیؾتز احغاط هی ؽَد .در تزرعی ؽزکت
ّای تثلیغ کٌٌذُ هؾاّذُ ؽذ کِ تزای اًجام تثلیغات ،هْن ًیغت کِ ؽزکت در چِ عغحی قزار دارد تلکِ هْن
هغزح کزدى قذرت خَد ٍ ارایِ آى تِ هؾتزی اعت .
تا تَجِ تِ راتغِ تٌگاتٌگی کِ هیاى هؼزفی هحقَل ٍ افشایؼ تؼذاد رقثا در ّوِ سهیٌِ ّا ٍجَد دارد ،اهزٍسُ ًیاس
در فحٌِ تَدى احغاط هی ؽَد .در ٍاقغ ؽزکت ّایی کِ تِ هزتثِ ػالی ٍ ؽْزت رعیذُ اًذ اس تثلیغ ّای
هکزری اعتفادُ ًوَدُ اًذ ٍ آى را جشء ّشیٌِ ّای تحویلی هحغَب ًوی کٌٌذ تلکِ آى را اس ّشیٌِ ّای درآهذسا
تِ حغاب هی آٍرًذ .در هقاتل هذیزاًی ّغتٌذ کِ آى را تحویلی ٍ یک اهز ّشیٌِ عاس هی داًٌذ ٍ تِ تثلیغ تی اػتٌا
ّغتٌذ .در تزرعی تِ ػول آهذُ ،کاهال هؾخـ ؽذ کغاًی کِ هزتة در فحٌِ حضَر داؽتِ اًذ ،تاسار رقاتت را
تِ عَی خَد کؾاًذُ اًذ ٍ فزٍػ ٍ ارایِ خذهات تیؾتزی داؽتِ اًذ .
●ًتیجِ گیزی
 )۱خَد را هؼزفی کٌین .
 )۲هحقَل ٍ یا خذهات خَد را در هحیظ تخققی ارایِ دّین .
 )۳هحیظ درج آگْی اس ًظز اػتثار آى را در ًظز داؽتِ تاؽین .
ً )۴غثت تِ خذهات تَسیغ ٍ کیفیت آى اّویت تذّین .
 )۵هؼزفی هحقَل در جایگاُ ّای ٍیضُ ٍ ًوایؾگاُ ّا ٍ ،حضَر داین در آًْا را حایش اّویت تذاًین .
کِ تْتزیي در جْاى ٍ کَچکتزیي در ایزاى تاؽین.

